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Geç gelen yazı doya doya yaşamaya devam etmek için ısrarcı olduğumuz ancak sonbaharın müjdecisi Eylül ayının 
da gelmesi ile iş dünyasının hareketlendiği bu günlerde, dergimiz Elite World Look’un Sonbahar sayısı ile yine 
sizlerle birlikteyiz.

Öncelikle geçen sayımızda lanse ettiğimiz, ilk sezonunda misafirlerinden tam puan alan Elite World Oteller 
zincirinin son halkası ve ilk resort yatırımı olan Elite World Marmaris’e yönelik ilginiz için teşekkür etmek isteriz. 

Bu sayımızda ise Marmaris İçmeler’in ardından yeni sezon başlıyor diyerek şehre dönmeye karar verdik. 

Üstad Atilla İlhan’ın “Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul, adım sonbahar” mısrasında 
duygulanıp, bu sayı İstanbul’un en romantik köşelerini sizlerle paylaştık. 

Bunun yanı sıra lansmanların, şirket organizasyonlarının, toplantıların, konferansların hızlanmaya başladığı bu 
günlerde, Satış ve Pazarlama müdürlerimiz ile editör arkadaşlarımız bir araya geldi. Umarız bu röportaj ile yeni 
sezona dair heyecanımızı size yansıtıyor oluruz. 

Öte yandan geleneksel iş yapış yöntemlerini bir kenara bırakıp elektronik turizm alanındaki gelişmelere süratle 
ayak uydurmamız gerektiğinin altını çizen TURAD Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel ile bir araya geldik. 
Sonbahar sayımızın diğer bir konuğu ise hit olan Miş Miş şarkısı ile Simge Sağın oldu. 

Yine kültür-sanat haberleri, yeni ürünler, sağlık, lezzet sayfaları ile dopdolu hazırladığımız Elite World Look’un 
sonbahar sayısını keyifle okumanızı diler, yeni sezonun hepimize başarı getirmesini dileriz.

Although we insist in enjoying the late-coming summer to repletion nowadays, September, the herald of autumn, 
came and enlivened business world, and we are together again with Elite World Look Magazine’s Autumn Issue.

First of all, we kindly appreciate you for your kind attention to Elite World Marmaris, which we introduced on our last 
issue. Elite World Marmaris is the last link of the chain of Elite World Hotels and its first resort investment.

On this issue, as the new session has begun, we decided to return back to the city following last issue’s cover 
subject “Marmaris Icmeler”.

We share the most romantic places of the İstanbul with you on this issue, while we are affected by these verses of 
Atilla Ilhan: “I turned into a night though, my leaves fall gently, and autumn is my name.” 

In addition, our Sales and Marketing Team and editors came together and conducted interviews, as launching 
meetings, company organizations, meetings, and conferences are organized more and more nowadays. We hope 
that these interviews will reflect our enthusiasm for the new session. 

We also conducted an interview with Bahattin Yucel, the chairman of the TURAD. Yucel emphasized that we, as a 
sector, should avoid the conventional methods and adapt ourselves to the developments in electronic tourism. The 
other guest of this issue is Simge Sagin with her hit song “Miş Miş”.

Enjoy the autumn issue of the Elite World Look Magazine with the pages filled with art and culture news, new 
products, health, and foods… We hope that the new session brings you the success. 

Emel Elik
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board
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ELITE WORLD OTELLERİ’NİN MÜKEMMELLİĞİ 
BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

COFFEE COMPANY’LERİ 
KESTANE KOKUSU 
SARACAK

CHESTNUT SMELL NOW 
SPREADS IN COFFEE 
COMPANIES

ELITE WORLD AWARDED WITH 
CERTIFICATE OF EXCELLENCE AGAIN!

Dünyanın bağımsız online yorum sitesi olan TripAdvisor, Elite World 
Otelleri’ni 2015 Mükemmellik Ödülü’yle taçlandırdı. Elite World Otelleri 
bünyesinde yer alan İstanbul Taksim’de ki Elite World İstanbul ve 
Elite World Prestige, Atatürk Havalimanı’na yakınlığı ile iş dünyasının 
uğrak noktası olan Elite World Business Otel ve Van’da ki Elite World 
Van Otel, milyonlarca aktif ziyaretçisi ve üyesi bulunan TripAdvisor 
tarafından 2015 Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Gezginler ve 
otel misafirlerinin TripAdvisor üzerinden verdiği oylar doğrultusunda 
kazananların belirlendiği Mükemmellik Ödülü, turizm sektöründe en 
prestijli ödül olarak kabul ediliyor.

Elite World Otelleri bünyesinde yer alan Coffee 
Company’ler, Ekim ayı boyunca kestane 
severleri misafir edecek. Hem göze hem 
damak zevkine hitap edecek olan “Kestane 
Günleri” etkinliği, 5-30 Ekim tarihleri arasında 
devam edecek. Sonbahar günlerinin nostaljik 
lezzeti kestane ile hazırlanan birbirinden farklı 
sunum ve lezzetleri barındıran tatlılar beğeniye 
sunulacak. Kestaneli fıstıklı pasta, kestaneli ve 
kahveli cheese cake, kestaneli tart, kestaneli 
monblan pasta Kestane Günleri kapsamında 
tadabileceğiniz lezzetlerden sadece bir kaçı. 
Tek yapmanız gereken 5-30 Ekim tarihleri 
arasında Elite World Otelleri’nde yer alan 
Coffee Company’lere gelip bu lezzetlerin keyfini 
çıkarmak.

Coffee Companies, one of Elite world Hotels’ 
ventures, are looking forward to host chestnut-
lovers through October. “Chestnut Days” that 
appeal to both eye and palate will continue 
from 5th to 30th October. Desserts with 
different plating styles, tastes and prepared 
with chestnut, a nostalgic flavor of autumn 
days, will be offered to the guests. Chestnut 
and Pistachio, Cheesecake with Chestnut and 
Coffee, Chestnut Tart, “Mont Blanc” Cake with 
Chestnut are only the several of these desserts. 
All you need to do is enjoy these tastes by 
visiting Coffee Companies in Elite World Hotels 
between 5th and 30th October.

TripAdvisor, an independent online forum of the world, awarded Elite World 
Hotels with Award of Excellence of 2015. Elite World Istanbul and Elite 
World Prestige, located in Taksim, Istanbul; Elite World Business Hotel, the 
frequent destination for business world with its convenient location near 
Ataturk Airport and Elite World Van Hotel opened in Van were considered 
worthy of the Award of Excellence 2015 by TripAdvisor, a travelling website 
with millions of daily active users and visitors. Award of Excellence is 
considered as the most prestigious award in tourism sector and winners 
are selected with the votes of travelers and hotel guests.

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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KANA KANA LİMONATA

ELITE WORLD BUSINESS OTEL’E YEŞİL YILDIZ
GREEN STAR FOR ELITE WORLD BUSINESS HOTEL

ENJOY YOUR LEMONADE!
Elite World Otelleri özel konseptli etkinliklerine ara vermeden 
devam ediyor. Yaz aylarının en sıcak günlerinde bünyesindeki 
Coffee Company’lerde gerçekleştirdiği “Limonata Günleri” 
büyük ilgi gördü. Geçmişi çok eksiye dayanan vazgeçilmez 
tadlardan biri olan, her zaman ferahlatan limonata, farklı 
tadlarda lezzet tutkunları ile buluştu. Coffee Company’lerde 
gerçekleşen “Limonata Günleri” kapsamında farklı tadlar 
denendi. Geleneksel Limonata, Çarkıfelek - Passion Fruit 
Limonata, Çilek Limonata, Mango Limonata, Mandalina 
Limonata en çok beğeni alan limonatalar arasında başı çekti. 

Elite World Business Otel, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından başlatılan "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri" 
projesi ve "Sürdürülebilir Turizm" kapsamında, çevreye 
duyarlı konaklama tesislerine verilen Yeşil Yıldız ünvanını 
almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
belirlenen 122 kriter üzerinden yapılan değerlendirme 
doğrultusunda hak eden kuruluşlara verilen Yeşil Yıldız 
etiketi, çocuklarımıza "Yeşil Bir Miras" bırakabilmek 
yaklaşımı ile çevrenin korunması, çevre bilincinin 
geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye 
duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik 
edilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. 

Elite World Business Hotel was awarded with the Hotel Green 
Star Certificate, an award given for environmental sensitive 
accommodation facilities, by the Ministry of Culture and 
Tourism in the scope of the Project “Environmental Sensitive 
Accommodation Facilities” and “Sustainable Tourism”. 
Green Star Label is given to worthy establishments after 
assessment of 122 criteria. This project was introduced to 
protect environment, develop environmental consciousness, 
and promote structuring of environment-friendly tourism 
establishments and administration with the approach of “A 
Green Heritage” for our children.

Elite World Hotels continue its activities with summer-
concept nonstop. “Lemonade Days” in Coffee 
Companies, ventures of the Elite Worlds Hotels, have 
drawn attention of the guests in these hot summer days. 
Lemonade, an indispensable refresher dated back to 
very old times, was served with different flavors to its 
lovers. Various flavors such as Traditional Lemonade, 
Passion Fruit Lemonade, Strawberry Lemonade, Mango 
Lemonade and Mandarin Lemonade were favorite flavors 
of the Lemonade Days. 

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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ELITE WORLD OTELLERİNDE
TAZE OTLAR ŞÖLENİ

RASTGELE BALIK!

FISH JOY DAYS!
A FEAST FOR FRESH HERBS  
IN ELITE WORLD HOTELS

Düzenlediği birbirinden farklı konseptlerdeki etkinlikleri ile de 
misafirleriyle buluşan Elite World Otelleri, geçen yıl büyük ilgi gören 
ve taze otlar ile hazırlanan özel menüsüyle bu yıl da lezzet ve sağlık 
sunuyor olacak. 19-30 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Taze 
Otlarla Lezzet Şöleni etkinliğinde, faydalı, lezzetli taze otların tanıtılması 
ve unutulmaması için, taze otlarla yapılmış hafif lezzetler beğeniye 
sunulacak. Etkinlik boyunca menüde, taze otlarla baharatlandırılmış 
sebze çorbası, portakallı, cevizli ve nar taneli taze ıspanak salatası, taze 
sarımsak soslu sızma zeytinyağında deniz börülcesi, kişnişli ve taze 
mantarlı sebze güveci, ızgara balkabaklı, pancarlı, mozzarella üzerinde 
karides trio, limonlu zerde gibi lezzetler yer alıyor olacak.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte misafirlerini 
balık keyfine davet eden Elite World Otelleri, 
Rastgele Balık etkinliğini 13-30 Ekim tarihleri 
arasında sürdürüyor olacak. Elite World 
İstanbul Otel The Brasserie Restoran’da, Elite 
World Business Otel’de L’oliva Restoran’da ve 
Elite World Van Tepe Ocakbaşı Restoran’da 
gerçekleşecek “Rastgele Balık” etkinliğinde 
en özel sunumlarla balık sofraları kurulurken, 
Anason Grubu Taksim Elite World İstanbul 
Otel’de sahne alıyor olacak. Elite World Otelleri 
Rastgele Balık etkinliği ile bu yıl da, nefis 
çilingir sofrası mezeleri, zengin balık ve tatlı 
çeşitlerinin benzersiz sunumuyla misafirleri 
ile buluşturacak. Bu özel etkinliğin Balık Keyfi 
Menüsü 75 TL ile 95 TL arasında değişiyor.

Elite World Hotels are looking forward to see 
all guests in Fish Joy Days, which continue 
between 13th and 30th October in The 
Brasserie Restaurant in Elite World Istanbul 
Hotel, L’oliva Restaurant in Elite World Business 
Hotel and Tepe Ocakbaşı Restaurant in Elite 
World Van Hotel. While you enjoy your fish 
with the most special plating styles, Orchestra 
Anason will be on stage in Taksim Elite 
World İstanbul Hotel. Delicious drinking bout 
appetizers, rich fish and desserts with special 
servings will be waiting for you in " Fish Joy 
Days”. Fish Joy Menu of this organisation will be 
offered between 75 TL and 95 TL.

Special menu with fresh herbs returns back to Elite World Hotels, 
which organize events in different concepts for its guests. A Feast for 
Fresh Herbs event drew much attention in last year, and this event 
will continue to bring again taste and health to you between 19th and 
30th September in this year, too. Elite World Hotels offer light meals 
cooked with delicious fresh herbs for introduction and retention of the 
fresh herbs. You can taste Vegetable Soup Spiced with Fresh Herbs, 
Fresh Spinach Salad with Orange, Walnut and Pomegranate Seeds, 
Sea Beans in Olive Oil with Fresh Garlic Sauce, Vegetable Stew with 
Fresh Mushroom and Coriander, Shrimp Trio on Mozzarella with Grilled 
Pumpkin and Beet and Saffron and Rice Dessert with Lemon during the 
A Feast for Fresh Herbs event.

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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TURAD’ın yakın dönem çalışmalarından bahseder misiniz?
TURAD; konaklama, taşıma, seyahat acenteliği, yatçılık, tanıtım, 
finansman ve bankacılık konularında, en üst düzeylerde 
görev yapmış, birikimlerini sektör ve kamuoyu ile paylaşmak 
amacıyla bir araya gelen uzmanların, gönüllü katılımlarıyla 
kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Turizm sektöründe 
benim de görebildiğim kadarıyla ciddi bir bilgi paylaşım 
eksikliği var. Özellikle bilgilerin toplanması, güvenilirlikleri ve 
onların değerlendirilmesiyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz.  
Bu açıdan gerçek anlamda dünyadaki benzerleriyle eş 
değer yetkinlikte bilgi akışı sağlamak üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yakın dönemde TURSAB için Seyahat Acentesi 
Profili araştırması hazırladık. Bu araştırmaya göre bence önemli 
bir sonuç olarak seyahat acentelerinin ortalama 17 yaşında 
olduğunu gördük. Daha önceden dile getirmiş olduğumuz 
seyahat acentelerinin iş yapış modellerini geliştirip zamana 
ayak uydurmaları gerekliliğini bu araştırmayla bir kez daha 
görmüş olduk. Acentelerin internetin kendi mesleklerini 
ellerinden alacağına ilişkin bir çekinceleri var. En büyük rakip 
olarak interneti görüyorlar fakat bu konudaki eksikliklerini 

Can you talk about recent works of TURAD?
TURAD is a non-governmental organization with voluntary 
participation of experts who worked in top levels in such as 
accommodation services, logistics, travel agency, yachting, 
publicity, banking and finance. Their aim is to share experience 
with sector and public opinion. In my opinion, there is a serious 
information share problem in tourism sector. These problems 
are especially about information gathering and its reliability and 
evaluation. In this context, we conduct our studies in order to 
provide the same information flow with equivalent competence 
as similar establishments do in the world. Recently, we have 
prepared a report entitled “Profiles of Travel Agencies” for 
TURSAB. The study shows that travel agencies’ average age 
is 17, which is an important result for me. This study proofs 
that it is a necessary for travel agencies to keep pace with our 
age by developing their business methods, as we have already 
stated. According to the agencies, the Internet constitutes 
an impediment. The Internet is considered as a big rival for 
agencies. However, they express their imperfections and lack 
of information about that. According to my predictions, those 

Röportaj / InterviewRöportaj / Interview

SEKTÖRÜN GELECEĞİ

ELEKTRONİK 
TURİZMDE

TURAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHATTİN 
YÜCEL’DEN, TURAD’A VE SEKTÖRÜN GELECEĞİNE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ ALDIK. SEKTÖRDE 
GELECEĞİ YAKALAMAK İSTEYEN FİRMALARIN 
ÖNCELİKLİ HEDEFİNİN MARKALAŞMA OLMASI 
GEREKTİĞİNİ BELİRTEN YÜCEL, “GELENEKSEL 
İŞ YAPIŞ YÖNTEMLERİNİ BİR KENARA BIRAKIP 
ELEKTRONİK TURİZM ALANINDAKİ GELİŞMELERE 
SÜRATLE AYAK UYDURMALIYIZ” DEDİ.

BAHATTIN YUCEL, CHAIRMAN OF TURAD, 
APPRAISED TURAD AND FUTURE OF THE SECTOR 
FOR US. STARTING THAT BRANDING IS A 
NECESSARY FOR THE ESTABLISHMENTS WHICH 
TARGET TO CATCH THE FUTURE IN THE SECTOR, 
YUCEL SAID “WE SHOULD LEAVE CONVENTIONAL 
BUSINESS METHODS ASIDE AND KEEP SWIFTLY 
PACE WITH THE DEVELOPMENTS IN ELECTRONIC 
TOURISM.”

ELECTRONIC TOURISM IS THE 
FUTURE OF THE SECTOR
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ve bilgi eksikliklerini ifade ediyorlar. Benim öngörüme göre 
ise değişime en hızlı ayak uyduranlar sektörde varlıklarını 
sürdürecekler. Biz hala seyahat acenteliğiyle tur operatörlüğü 
alanında Avrupa’da ne yapılıyorsa gecikmeli olarak Türkiye’de 
uygulama yolunu izliyoruz. Öte yandan Avrupa’da ve dünyada 
tatil anlayışının değiştiğini görüyoruz. İnsanlar özellikle 
internet üzerinden istedikleri her türlü bilgiye ulaşıyorlar ve 
tatillerini planlayabiliyorlar. Avrupa’daki Amerika’daki hatta 
Asya’daki tatilciler öncelikle markalaşmış otelleri tercih 
edecek, en uygun uçağı da ekleyerek kendi paketlerini 
kendileri oluşturup gezecekler. Biz ise bu sürece karşı 
hala direniyoruz. Sektörün gittiği yönü fark edip kendini 
adapte etmek isteyen şirketle çok az sayıda. Konvansiyonel 
yöntemleri modern yöntemlerle biraz daha hızlandırmaya 
çalışıyorlar. Bunun uzun vadede yeterli olacağını 
düşünmüyorum.

Türkiye’nin sahip olduğu turizm vizyonunu nasıl 
değerlendiriyosunuz?
Kişisel olarak turizm için ayrı bir vizyon ve politika 
oluşturulmasına karşıyım. Çünkü turizm bizim genel yaşam 
düzeyimizin yansımasıdır.  Eğer siz ülkenizde insan haklarına 
saygılı, kentliliğin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getiren, 
sağlıklı ulaşım ve altyapı hizmeti veren,  tüketici haklarını 
gözeten, çevreye önem veren, arkeolojik ve tarihi değerlerini 
sadece bu toplumun değil dünyanın ortak mirası olduğunu 
kabul eden bir anlayışta yaşıyorsanız başka bir vizyon 
yapmanıza gerek kalmaksızın insanlar akın akın ülkenize 
gelecektir. Gelen ziyaretçileri havaalanından iner inmez 
oluşturulan taksi kapanının içine atarsanız, kentli yaşamın 
gerekliliği olan sanat, eğlence gibi sosyal etkinlikleri gündelik 
yaşamın bir parçası haline getirmezseniz istediğiniz vizyonu 
çizin başarılı olmayacaktır. 

Turizm gelirlerinde istenilen seviyede miyiz?
Bu noktada istatistiklere bakabiliriz. Türkiye olarak dünya 
ekonomisindeki yerimiz 17.’lik ile 20.’lik arasında değişiyor. 
Gelen turist sayısına göre baktığımızda ise 6. ve 7. sıralarda 
yer aldığımızı görüyoruz. Buna karşın turizm gelirleri açısından 

which swiftly keep pace with the transformation will maintain 
their presence in the sector. In our sector, the method of 
travel agencies and tour operators is to follow Europe behind 
for activities in field. On the other hand, we observe that 
travel perceptions change day by day in world and in Europe. 
Today, people can reach all information especially on the 
Internet and plan their holiday. Holidaymakers in Europe, USA 
and even in Asia prefer particularly branded hotels, select the 
cheapest flight and organize their own holiday package and 
travel. However, we resist this process. There are only few 
companies that realize sector’s way and adapt themselves to 
this change. They only try to expedite conventional methods 
with modern methods. But, I don’t think that it is enough in 
short term.

How do you evaluate tourism vision of Turkey?
I personally disagree with establishment of a separate vision 
and policy for tourism, since the tourism is a reflection of 
our general life standard. If you live in your country with an 
understanding that respects human rights, completely fulfils 
requirements of urbanity, provides healthy transportation and 
infrastructure service, protect consumer rights and accepts 
archeological and historical values as a part of not only 
this society’s values, but also as a part of world’s common 
heritage, there is no need to create another vision; people 
will flood into your country. If you ensnare your visitors into a 
taxi trap in front of an airport as soon as they come to your 
country, whichever vision you create, it will be unsuccessful. 

Are we at desired level of tourism receipts?
We can examine statistics for that. Turkey’s place among 
the world’s largest economy varies between 17th and 20th. 
The country ranks as the 6th or 7th most popular tourism 
destination in terms of tourist arrivals. However, we rank as 
12th in terms of tourism receipts. Actually, we are at a very 
good level in terms of tourist arrivals for an important sector 
like tourism. Our tourism revenue has much higher rank in 
world in proportion to our general economic size. This is very 
important, but although you have fairly tourist arrivals, if you 

"Gelen ziyaretçileri havaalanından iner inmez 
oluşturulan taksi kapanının içine atarsanız, kentli 
yaşamın gerekliliği olan sanat, eğlence gibi sosyal 
etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası haline 
getirmezseniz istediğiniz vizyonu çizin başarılı 
olmayacaktır." 

"If you ensnare your visitors into a taxi trap in 
front of an airport as soon as they come to your 
country, whichever vision you create, it will be 
unsuccessful."
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ise 12. sırada yer alıyoruz. Aslında turizm gibi önemli bir 
sektörde turist sayısı bakımından çok iyi bir seviyedeyiz. 
Turizmden elde ettiğimiz gelir genel ekonomik büyüklüğümüze 
oranla dünya sıralamasında daha üst seviyede. Bu çok önemli; 
fakat turist sayısındaki fazlalığa rağmen bunu gelir seviyesine 
doğrudan yansıtamamak demek aşağı yukarı yarı yarıya fiyat 
kırıyorsunuz demektir. Bu ise önüne geçilmesi gereken ciddi 
bir problem. Bu noktada fiyat politikasının ciddi bir biçimde 
denetlenip düzenlenmesi gerekiyor. Ardından turist sayısında 
yaşanacak muhtemel düşüşe karşın gelirlerdeki artış sektörün 
beklentilerini karşılayacak düzeyde olacaktır.

Yerli markaların yurt dışında yatırım yapmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Son derece yararlı olarak görüyorum.  Bu yatırımlar yerli 
markalara da deneyim kazandıracak ve onların uluslararası 
alanda markalaşmalarına katkı sağlayacaktır. Hükümetlerin 
de bu yatırımları desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Öte 
yandan insanların kendi ülkelerinde bizim markalarımız ile yüz 
yüze gelmeleri, temas etmeleri, iyi hizmet almaları, bizi merak 
edip ülkemize gelmelerini sağlayacaktır. 

Türk turizm sektörünün sorunları nelerdir?
Rakamlara da baktığımızda turizm Türkiye’deki diğer 
sektörlerden önde geliyor. Turizm yatırımlarının artarak devam 
ettiğini görüyoruz. Bu yatırımların hak ettiği değeri bulabilmesi 
için sektörümüzün kendi dinamiklerini kendisi üretmesi, 
buradan bir markalaşma süreci başlatması, bu markalaşma 
ile kendi standartlarını koyup uluslararası normları yakalaması 
gerekiyor. Kendi ayakları üstünde durabilen ve bundan gelir 
yaratabilen bir sektör yaratabilirsek otel sayısındaki artış hizmet 
sektörünün gelişimi anlamında da olumlu olacaktır.
Hükümet uygulamalarının da turizmi doğrudan etkileyeceğini 
çok da dikkate almadan hayata geçirildiğini gördük. Bunun 
yanı sıra uluslararası normlara aykırı demeçler ile onlara 
saldırı niteliği taşıyacak tutum ve uygulamalar Türkiye ile ilgili 
beklentileri düşürdü. İçinde bulunduğumuz bölgenin algısını 
uluslararası düzeyde yönetemiyor oluşumuz turizm sektörünü 
olumsuz etkileyecek. Diğer taraftan ülkemizin, elektronik turizm 
alanına girmek için dünyadaki tüm ülkeler ile eşit fırsatlara 
sahip olduğunu görüyoruz. Hatta 1 milyonun üzerindeki yatak 
kapasitemiz, doğal güzelliklerimiz, ulaşım kolaylığımız ve 
dinamik yapımız sayesinde avantajlı konumdayız. Bu fırsatı 
en kısa zamanda değerlendirmeli ve değişen konaklama ve 
seyahat anlayışına ayak uydurmamız gerekiyor. 

can not directly reflect this to your tourism revenue, it means 
that you grant a discount in prices by almost 50%. And this is 
a very big problem that we should solve. In this context, there 
is a serious need for controlling and regulating price policies. 
Then, level of increase in revenue will meet the expectations 
of the sector, in spite of a possible decrease in tourist 
arrivals.

What is your opinion about foreign investments of 
domestic brands?
It is extremely advantageous. These investments will provide 
experiences to them and contribute to their branding in 
international area. In my opinion, the government should 
support these kinds of investments. In addition, people in 
these countries will meet, get in touch with our brands and 
get good service. As a result, they will wonder and want to 
visit our country.

What are the problems of Turkish tourism sector? 
As we consider statistics, tourism is the leading sector 
of Turkey. We see that tourism investments increasingly 
continue. Our sector should produce its own dynamics, and 
start a branding process from these dynamics. Sector should 
follow international norms by creating its own standards 
after branding. By this means, these investments will find 
their own values. If we create a viable sector and our sector 
creates revenue by using this viability, increase in hotel 
number positively contributes to development of the service 
sector. We also experienced that government regulations 
were implemented regardless of their direct effects on 
tourism sector. In addition, statements that are contrary to 
international norms and attitudes and implementations that 
attack to these norms caused a decrease in the expectations 
about Turkey. We cannot internationally manage perceptions 
about the region in which Turkey is located and this situation 
directly effects to tourism sector. Beside, we know that Turkey 
has equal opportunities with all other countries in the world 
for electronic tourism. We are even more advantageous 
than the others when considered our total bed amount of 
one million, natural beauties and dynamic structure. We 
should seize this opportunity as soon as possible, and should 
keep pace with changing travelling and accommodation 
perceptions.

"Rakamlara da baktığımızda turizm Türkiye’deki 
diğer sektörlerden önde geliyor. Turizm yatırımlarının 
artarak devam ettiğini görüyoruz."

"As we consider statistics, tourism is the leading 
sector of Turkey. We see that tourism investments 
increasingly continue." 
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YENİ SEZONA HAZIRIZ

WE ARE READY FOR NEW SESSION
Eylül ayının gelmesi ile tüm iş dünyası hareketlenmeye 
başladı. Tatillerini tamamlayan, yazın rehavetini üzerinden 
atan şirketler sezona hızlı bir giriş yapmak için yenilendi. Şimdi 
daha da hareketli iş zamanı...  Her geçen gün çok daha fazla 
sayıda organizasyona, konferansa ve iş dünyası buluşmalarına 
ev sahipliği yapan Elite World Otelleri’nin 30 kişilik Satış ve 
Pazarlama ekibi ise sezona çoktan hazır. Elite World Otelleri 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel 
Elik yönetimindeki Satış ve Pazarlama Müdürleri ve ekipleri, 
başarılılarını yeni sezonda da devam ettirmeye kararlı. Elite 
World İstanbul Otel, Elite World Business Otel, Elite World 
Prestige Otel ve Elite World Van Otel’inin Satış ve Pazarlama 
Müdürleri ile görüştük, kendilerinden yeni hedeflerini dinledik. 
Yeni sezonun tüm sektörlere başarı getirmesini temenni 
ederek keyifli okumalar dileriz. 

September begins to enliven the business world. After summer 
holiday and its drowsiness, companies are renewed to give a 
start to new session. Now the business life is more active… 
Sales and Marketing Team of 30 members have been already 
ready for the new session in Elite World Hotels, which host 
more and more organization, conferences and meetings of 
business world with each passing day. Under the management 
of Emel Elik, a Member of Board responsible for Sales and 
Marketing in Elite World Hotels, Sales and Marketing Managers  
and Teams are determined to maintain their success in the new 
session. Sales and Marketing Managers of Elite World İstanbul 
Hotel, Elite World Business Hotel, Elite World Prestige Hotel and 
Elite World Van Hotel shared their opinions and new targets 
with us. We hope that the new session brings success to all 
sectors. Enjoy your reading.
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ELITE WORLD BUSINESS  
HANDE BAYDAR / SATIŞ & PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MANAGER OF SALES AND MARKETING

ELITE WORLD VAN   
SERAP KART / SATIŞ & PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MANAGER OF SALES AND MARKETING

Elite Wold Business Otel olarak yeni sezon için 
de heyecanımız yüksek. Business konseptli 
beş yıldızlı bir otel olarak, çok kısa sürede iş 
dünyasının buluşma merkezlerinden biri haline 
geldik. 181 oda ve 2000 kişi kapasiteli toplam 11 adet 
toplantı salonumuz ile hizmet sunuyoruz.  Florya 
E5 kavşağında yer alan otelimiz, havaalanına 
yakın konumu sayesinde birçok organizasyon 
tarafından tercih ediliyor. Salonlarımızın ölçüleri, 
tavan yükselikleri ve yeni bir otel oluşumuz 
artılarımızdan sadece bir kaçı. Standart teknik 
ekipmanları ücretsiz olarak sunuyoruz. Geniş 
ve ferah fuaye alanlarımız sergi, kahve molası  
veya karşılama kokteylleri için tercih ediliyor. 
Dolmabahçe ve Topkapı salonlarımıza inen yük 
asansörümüz sayesinde balo salonlarımıza araç 
girişi yapılabildiği için salona malzeme girişinde 
hem kolaylık hem de vakitten kazanç sağlıyoruz. 
300’e yakın büyük organizasyona ev sahipliği yaptık. 
Sene sonuna kadar ki hedefimiz ise  400’e yakın 
organizasyon gerçekleştirmek. Düğün ve benzeri 
davetler için hedefimiz ise 120 organizasyon. Toplantı 
salonları ve konaklama ihtiyaçlarını tek çatıda 
karşılayan kapasitemiz ile yılsonunda bu hedeflere 
ulaşacağımıza inanıyoruz.

Hizmet vermeye başladığımız günden beri Van’ın 
incilerinden biri olmanın ve her geçen gün daha da 
başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu 
yaşıyoruz. Neo klasik saray mimarisine sahip yapımızla 
büyük beğeni toplarken, 230 oda 460 yatak kapasitemiz 
ile Van’ın merkezinde olan tek beş yıldızlı oteliz. Bu 
misafirlerimiz için önemli bir kriter. 35 metrekareden 
550 metrekareye kadar değişen toplam 7 toplantı 
salonumuz ile kongre ve banket organizasyonlarına 
ev sahipliği yapıyoruz. Yılda 500’ün üzerinde farklı 
kapasitelerde organizasyonlar gerçekleştirdik. 

Ayrıca Van’ın iş dünyası buluşmalarına ev sahipliği 
yaparken konuklarımızı bünyemizdeki özel alanlarımızda 
da yoğun olarak misafir ediyoruz. Konuklarımız Tepe 
Ocakbaşı restoranımızda fasıl müziği eşliğinde akşam 
yemeği yiyebiliyor, lobby katında bulunan One Bar’ımızda 
canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirebiliyorlar. Ayrıca 
kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, Türk hamamı, buhar 
odası, sauna, fitness center ve masaj alanları da büyük 
ilgi görüyor.

We are very excited about the beginning of new 
session as Elite World Business Hotel. We, as a five-
star hotel with business concept, have become one 
of the meeting points of business life in a very short 
time. We provide our service with 181 rooms and 11 
separate conference halls with a capacity for 2000 
people. Our Hotel located in Florya on E5 Highway 
is preferred by many organizations thanks to its 
convenient closeness to Atatürk Airport. Sizes of our 
halls, ceiling heights and being a brand new-hotel 
are only the several of our advantages. We provide 
standard technical equipment for free. Our spacious 
and wide foyer areas are favored for exhibition, 
coffee breaks and greeting cocktails. Vehicles can 
enter to ball rooms, Thanks to the service elevator 
in Dolmabahçe and Topkapı Halls. This provides 
convenience for material used in these halls. In 
addition, we save time by this means. We have hosted 
more than 300 organizations till today. And our goal 
is to host about 400 organizations until the end of 
present year. And the other goal is to host about 120 
organizations such as weeding events. We believe in 
that we will have reached our goals by the end of this 
year with the help of our halls and capacity that meet 
all accommodation needs under a roof. 

Since the day when we opened our doors, we have been 
proud of being one of the Van’s pearls and hosting more 
and more successful organizations with each passing 
day. Our hotel building is built in neo-classical palace 
style and we are the only 5-star hotel located in the 
center of Van province with the capacity of 230 rooms 
and total bed amount of 460. This is a very important 
criterion for our guests. We host conferences and 
banquet organizations with our 7 meeting halls with the 
size from 35 m2 to 550 m2. We organized more than 500 
different events with various capacities in a year.

In addition, when we organize meetings for Van’s 
business world, we host our guests in our special 
venues. Our guests can have a dinner in Tepe Ocakbaşı 
Restaurant with company of fasıl music and can enjoy 
their time in One Bar located in our lobby floor with 
company of live music. Besides, semi-olympic indoor 
pool, Turkish bath, steam chamber, fitness center and 
massage rooms are other services that draw attention 
of our guests.

Elite Dünyası / Elite WorldElite Dünyası / Elite World
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ELITE WORLD ISTANBUL   
SEDA İBİŞOĞLU DURAK / SATIŞ & PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MANAGER OF SALES AND MARKETING

ELITE WORLD PRESTIGE    
NİLÜFER KATI / SATIŞ & PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MANAGER OF SALES AND MARKETING

Elite World Oteller zincirinin ilk 5 yıldızlı oteli 
olarak 2008 yılından beri iş dünyasını farklı 
organizasyonlar ile misafir ediyoruz. Oda sayımız 
ve toplantı salonlarımız birbirini tamamlayıcı 
olacak şekilde toplamda 8 adet toplantı salonu 
ve 245 oda ile hizmet veriyoruz. Otelimiz kongre, 
sempozyum, organizasyon beklentilerine uygun 
olarak tasarlamış bir otel olduğu için tam hizmet 
sunuyoruz. 2013 yılında odalarımızdan, toplantı 
salonlarımıza, genel kullanım alanlarımıza kadar 
birçok alanımızda renovasyon çalışmalarımızı 
tamamladık. Bu yenilenme iş dünyası odaklı 
çalışmalarımızda gücümüzü daha da artırdı. 400 
kişilik balo salonumuz 5,20 tavan yüksekliği ile 
kongre ve sempozyumlarda sıklıkla tercih edildiği 
gibi; 200 kişi kapasiteli 2 adet toplantı salonumuz 
ile de daha küçük çaplı organizasyonlara ev 
sahipliği yapıyoruz. Bu şekilde misafirlerimizin 
ihtiyacı ne ise onu sunabiliyoruz. Bugüne kadar 
yüzlerce ulusal ve uluslararası organizasyona ev 
sahipliği yaptık, yeni sezon için de yükselttiğimiz 
yeni hedeflerimiz var. Her yıl hedeflerimizi 
yükseltiyoruz ve Elite World İstanbul Otel’in 10 
kişilik hevesli ve istekli satış ve pazarlama ekibi 
olarak hedeflerimizi yakalıyoruz.

Elite World Oteller zincirinin ilk oteli olan Elite World 
Prestige olarak 102 oda, 4 toplantı salonu ile hizmet 
sunuyoruz. 2015 yılının ilk yarısında hedeflediğimiz 
gibi 100’ü aşkın organizasyona ev sahipliği yaptık. 
Yeni sezonda da bu hedefimizi yüzde 50 daha 
artırmayı hedefliyoruz. Toplantı salonlarımızın alt 
katta olması ile konaklayan misafirlerin ve toplantı 
katılımcılarının birbirinden ayırılıyor olması tercih 
edilme nedenlerimizden sadece biri. Operasyonlarımızda 
F&B müdürümüz ve ekibinin hazırlıklara birkaç gün 
öncesinden başlamasını, operasyonun hızının ve misafir 
memnuniyetinin artmasındaki en önemli etkenlerden 
biri olarak yorumluyoruz. Ayrıca misafir memnuniyeti 
odaklı çalışmalarımız ve misafir isteklerinin anında 
cevaplanması da tüm süreçlerimize olumlu olarak 
yansıyor. Uzun yıllardır İstanbul’un kalbi Taksim’de 
hizmet veren Elite World Prestige olarak, iyileştirme 
süreçlerini zincir yönetimi ile birlikte çok sıkı takip 
ediyoruz. Bu da her yeni organizasyonda, projede daha 
iyi sonuç yakalamamızı sağlıyor. Satış ve Pazarlama ekibi 
olarak tüm otel personeli ile koordineli ve bilgi paylaşımı 
içerisinde çalışmanın getirdiği başarıyı yaşıyoruz. 

As the first 5-stars hotel of the chain of Elite World 
Hotels, we have hosted business world in many 
organizations since 2008. There are 8 meeting 
halls and 245 rooms in our hotel, which complete 
each other. We provide complete service, as our 
hotel was designed in order to meet expectations 
of congress, symposium and other organization 
events. We completed an extensive renovation 
works for our rooms, meeting halls and other 
general areas in 2013. This renovation increased 
our power for our works focusing on the 
business world. Our ballroom with the capacity of 
400 people and with the ceiling height of 4.20 m is 
often preferred for organizations like congress 
and symposiums, and we host much smaller 
organizations with our two meeting halls with the 
capacity of 200 people. By this means, we provide 
all opportunities for our guest’s need. We have 
hosted hundreds of national and international 
events up to today, and we have higher targets for 
the new session. We always adapt a higher target 
with each passing year and we reach to our 
targets as an eager and enthusiastic Sales and 
Marketing Team of 10 members in the Elite World 
İstanbul Hotel.

Elite World Prestige Hotel, as the first hotel of the chain 
of Elite World Hotels, provides to its guests 102 rooms 
and 4 meeting halls. We hosted more than hundred 
organizations as we aimed in the first half of 2015. We 
aim an increase in our target by 50% in the new session. 
Our meeting halls are located in lower floors, and thanks 
to this, hotel visitors and meeting participators are 
separated from each other. This is only one of the reasons 
why people choose us for meetings. F&B Director and 
his team begin arrangements for the operation a couple 
of days in advance and we assume that this increases 
operation tempo and guest satisfaction. In addition, 
conducting our works focusing on guest satisfaction and 
being attentive to meet customers’ requests positively 
reflect on the whole process. We carefully follow the 
improvement process with our chain’s management as 
Elite World Prestige and provide service in the Taksim 
which is the hearth of Istanbul for many years. That’s why 
we get more successful results in every new organization 
and project. We, as sales and marketing team, live the 
success brought by the working in coordination with all 
personal of the hotel by sharing knowledge.

Elite Dünyası / Elite WorldElite Dünyası / Elite World
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YEDİTEPE AŞK: 

LOVE IN SEVENHILLS: ISTANBUL

AŞK, BİR KERE SARDIYSA RUHUNUZU, NEREYE 
GİDERSENİZ GİDİN, KARIN BOŞLUĞUNUZDA UÇUŞAN 
KELEBEKLERİN TAŞIDIĞI BEDENİNİZ, ORAYI MASALLAR 
DİYARINDAN BİR KÖŞE GİBİ GÖRECEK… BU HEYECANLI 
YOLCULUĞUNUZA KÜÇÜK BİR KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK 
VE TÜM KARMAŞASINA RAĞMEN DÜNYANIN EN 
ROMANTİK ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL’UN 
MASALLARA KONU OLACAK AŞK DURAKLARINI SİZLER 
İÇİN DERLEDİK. 

IF THE LOVE EMBRACES YOUR SOUL ONCE, YOUR 
BODY WILL BE CARRIED BY THE BUTTERFLIES 
FLYING IN YOUR STOMACH. WHEREVER YOU GO, 
IT WILL APPEAR TO YOU AS A PLACE FROM A 
WONDERLAND… WE WANT TO MAKE A SMALL 
CONTRIBUTION TO YOUR EXCITING TRAVEL, AND 
WE GATHER FOR YOU MAGICAL LOVE-STOPS OF THE 
ISTANBUL, ONE OF THE MOST ROMANTIC CITIES IN 
THE WORLD IN SPITE OF ITS ALL COMPLEXITY.

Gezi / TourGezi / Tour

İSTANBUL
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AŞIYAN
Aşiyan der demez aklınızda çalmaya 
başlayan şarkı kadar naif Aşiyan 
yolunda yapacağınız romantik bir 
yürüyüş, sizi eşsiz güzellikteki boğaz 
manzarasına kavuşturacak. Her biri 
tarihin ve yaşanmışlıkların izlerini 
taşıyan evlerin arasındaki banklara 
kurulup boğazı ve karşı yakaya dizilmiş 
yalıları izlemenin keyfine varın.  

ASIYAN
A romantic walking on Asiyan Road 
which is as naive as the song you 
hear on your mind when they say 
“Asiyan”… This place will bring unique 
Bosphorus view to your feet. Enjoy 
view of the mansions at the other side 
of the strait, while you ensconce on 
the bosphorus between the houses, 
the witnesses of the history and life 
experiences.

KIZ KULESI
Bir İstanbul efsanesi Kız Kulesi’nde 
yiyeceğiniz akşam yemeği sizi 
zamanda yolculuğa çıkarırken 
unutamayacağınız bir manzara 
karşısında, kalbinizin attığı insanın 
size eşlik etmesi hafızanızdan hiç 
silinmeyecek.  

MAIDEN’S TOWER
A dinner in Maiden’s Tower, a İstanbul 
legend, will take you a journey in 
history, and in this unforgettable 
Bosphorus view, you will always 
remember this moment with a partner 
for whom your heart beats. 
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PIERRE LOTI TEPESI
Ve romantik mekanların olmazsa 
olmazı Pierre Loti… Bir gün batımı 
hayal edin ki, karşınızda Haliç’in 
suları kızıla çalan rengiyle güneşten 
arda kalan son ışıklarla dans ediyor, 
ayaklarınızın altında şehrin ışıkları 
içinizdeki kıpırtıya eşlik ediyor. 
Evet bizce de o an zaman durabilir. 
Pierre Loti Kahvesi ile Haliç kıyısı 
arasında işletilen teleferik de şehirde 
geçirdiğiniz en romantik anlara ev 
sahipliği yapabilir.

PIERRE LOTI HILL
And Pierre Loti, which is a must 
for romanticism… Now, dream of a 
sunset… Golden Horn’s crimson water 
is dancing with the last daylights in 
front of you... Lying under your feet, the 
city’s lights accompany to your joy… 
Yes, we also think that the time should 
stop at that very moment. And the 
Cableway located between Pierre Loti 
Café and Golden Horn may host the 
most romantic moments in the city, too.

BÜYÜKADA AYA YORGI TEPESI
Martıların aşkınızı selamladığı deniz 
yolculuğunun ardından ulaşacağınız, 
Büyükada’nın en güzel yeri Aya 
Yorgi Tepesi, tüm sükûnetiyle sizleri 
karşılayacak. Buraya özellikle bir 
gününüzü ayırın ve şanslıysanız 
ruhunuzu dinlendirecek bir yağmurun 
size eşlik etmesini bekleyin. Doğayla 
iç içe, kuş sesleri ve deniz manzarası 
eşliğinde geçireceğiniz bu romantik 
gün sizi sevgilinize bir kez daha aşık 
edecek.

BUYUKADA AGIA YORGI HILL
TThe most scenic place in Buyukada, 
Agia Yorgi Hill, will greet you with its 
all serenity, after a ship journey with 
seagulls’ salutes. Spare a whole day 
for this place, and, if you are lucky, a 
rain will relax your soul. You will fall in 
love again with your partner, after a 
romantic day in a touch with nature, 
bird calls and sea view.
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KUZGUNCUK
İstanbul tutkunu iseniz bir de nostalji 
seviyorsanız Kuzguncuk sizin için en 
keyifli noktalardan biri olacak. Anadolu 
yakasının sakinliğini yaşarken, 
küçücük sahilinde bankalara oturup 
denizin kokusunu sevdiğinizle birlikte 
içinize çekebilir, sonbaharın keyfini 
doyasıya yaşayabilirsiniz. Çınaraltı 
Kafe’den söyleyeceğiniz çayın 
Kuzguncuk keyfinize eşlik etmesini 
öneririz. 

KUZGUNCUK
If you are an Istanbul and nostalgia 
lover, Kuzguncuk will be one of the 
most enjoyable places for you. With 
Asian side’s tranquility, you can inhale 
scent of the sea with your lover on 
benches in Kuzguncuk’s small shore. 
We recommend you to drink and enjoy 
a glass of tea in Çınaraltı Café for your 
Kuzguncuk joy.

GALATA KULESI
İstanbul’un en önemli sembollerinden 
biri olan Galata Kulesi, sonbaharda 
size daha da güzel görünecek. 
Kuleden aşkı denize yansıtan İstanbul 
Boğazı ve Haliç’i panaromik izleyebilir, 
528 yılından beri onca olaya rağmen 
dimdik duran, şiirlere konu olan 
Galata Kulesi’nde belki siz de şiirler 
fısıldarsınız kim bilir.

GALATA TOWER 
Galata Tower, one of the most 
important symbols in İstanbul, 
appears more beautiful in autumn. 
At the top of the tower, you can see 
the panoramic view of Bosphorus and 
Golden Horn; both places reflect love 
to you. Many poems mentions about 
Galata Tower and it has been standing 
since the year of 528 in spite of tens 
of incidents. Who knows? Maybe you 
also whisper poems in your lover’s ear 
there.
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BUNDAN 
SONRA HIZ 
KESMEK 
YOK!

WILL CONTINUE 
MY WAY!

ADINI SEZEN AKSU’NUN 
KOYDUĞU MİŞ MİŞ ŞARKISIYLA 
YAZA DAMGASINI VURAN 
SİMGE SAĞIN’IN BU BAŞARISI 
BİR RASTLANTI DEĞİL. 
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ MÜZİKLE 
BÜYÜYEN, SERDAR ORTAÇ 
VE GÜLŞEN İLE UZUN YILLAR 
AYNI SAHNEYİ PAYLAŞAN 
SİMGE, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 
YENİ HİTLERE İMZA ATMAYA 
HAZIRLANIYOR.

LEAVING HER MARK ON SUMMER 
WITH HIT SONG “MIS MIS” ENTITLED 
BY SEZEN AKSU, SİMGE SAĞIN HAS A 
SUCCESS THAT IS NOT A COINCEDENCE. 
GROWING UP WITH THE MUSIC IN 
HER CHILDHOOD AND SHARING THE 
SAME STAGE WITH SERDAR ORTAÇ 
AND GÜLŞEN FOR LONG YEARS, SIMGE 
IS READY TO SIGN NEW HIT SONGS IN 
THE NEW SESSION.
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Kısaca kendinizden ve müzik kariyerinizden bahseder 
misiniz?
Müzisyen bir aileden geldiğim için hayatımın büyük bir kısmı 
müzikle geçti. Çocukluğum boyunca evde babamın gitar sesleri 
vardı, zaman zaman bizde eşlik ederdik. Ama kariyerimin 
başlangıç noktası, konservatuvarda okurken Zeynep Dizdar'a 
vokalistlik teklifi almam ile oldu. Daha sonra Serdar Ortaç, 
Yaşar ve Gülşen'e vokalistlik yaptım. 2011 de  'yeni çıktı' adlı ilk 
solo albümümü çıkartarak şarkıcılık kariyerime başladım.

Hitlere imza atmaya devam ediyorsunuz Miş Miş’in hikayesi 
nasıl gelişti?
Bir gün internette dolaşırken Riff Cohen’in Dans Mon Quartier 
şarkısına denk geldim ve ilk duyduğum anda dedim ki bu şarkıya 
sözler yazıp ben seslendirmeliyim. İlk dinlediğimde hayalimde ve 
gözümün önüne gelen görüntü, oynayan, göbek atan insanlardı 
ve sahneye çıktığımda hayalimdeki görüntüyü yaşıyorum. 
Şarkının çok çabuk sevileceğini biliyordum. Çünkü şarkının 
melodisi ve ritmi, çok bizden. Oturan insanı yerinden kaldırma 
gücüne sahip bir şarkı. Hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim
     
'Miş Miş'  şarkısının söz-beste ve aranjörü kime ait?
İlk iş şarkının haklarını satın almaktı, sonrasında Fransa ile 9 
ay suren görüşmelerle Riff Cohen ile işbirliği içerisinde şarkının 
ruhundan çıkılmadan, Sibel Algan'ın ustalıkla yazmış olduğu 
sözler ile Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde şarkının Türkçe 
versiyonu oluşturuldu.

Dinleyicilerin yanı sıra müzik camiasından da oldukça güzel 
tepkiler alıyorsunuz. Rekabetin yoğun olduğu bu alandan 
gelen desteği neye bağlıyorsunuz?
Gurur  verici bir duygu. Bizim gibi yeni şarkıcı adaylarının 
desteklenmesi  çok onemli. 

Müzik piyasasında hedeflediğiniz nokta neresi?
İnsanların yıllarca bıkmadan dinleyecekleri şarkılar yapan 
kadın olmak istiyorum. Beni o yere dinleyicilerimin koymasını 
tercih ederim..

Kendi besteleriniz olduğunu da biliyoruz. Hayranlarınızı 
önümüzdeki dönemde ne gibi sürprizler bekliyor?
Bundan sonra hız kesmek yok. Herkesin seveceği şarkılar 
yapmaya devam etmek en büyük planım, hayalim..

Can you talk about yourself and your music career briefly?
As I come from a musician family, music has always played 
a very important role in my life. I remember my father 
playing guitar throughout my childhood and we sometimes 
accompanied to him. Then, they offered me to work as a 
backup vocalist for Zeynep Dizdar when I was a student in 
conservatory. That was the starting point of my career. I also 
worked as a backup vocalist with Serdar Ortaç, Yaşar and 
Gülşen. I began my career as a singer with my debut album 
“Yeni Çıktı” in 2011.

You continue to compose hit songs. What is the story of 
your new hit song entitled “Miş Miş”?
One day I was surfing on the Internet, and I came across Riff 
Cohen’s song “Dans Mon Quartier” and said to myself that I 
should sing that song with new lyrics! When I listened the song, 
dancing people appeared in my mind. I live exactly this scene 
in my mind when I get on the stage. I knew that people would 
instantly like the song thanks to its rhythm and melody that are 
similar to our songs. This song can make people who sit down 
dance. I can say that I made my dreams come true.

Who wrote the lyrics for the song and who is the arranger?
The first job was to buy song’s copyrights. After negotiations 
with France for 9 months, Turkish version of the song was 
created with lyrics expertly written by Sibel Algan without losing 
original spirit. Ozan Bayraşa was our producer and we worked 
in cooperation with Riff Cohen.

You get positive reactions not only from your fans, but also 
from musical community. What do you think about that 
support of such a competitive community?
I am proud to have that support. It is very important to support 
new singers like me.

What is your aim in music?
I want to be a woman who composes songs that people 
never give up to listen years and years. I prefer that my fans 
determine this target.

We know that you have your own compositions. What kind 
of surprises you have your fans in future?
I will not stop and continue my way. My biggest plan and dream 
are to make songs that everybody likes.

Portre / PortraitPortre / Portrait
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OSMANLI MUTFAĞININ GÖZDELERİNDEN

Malzemeler: 
1 adet kuzu incik
200 gr aşurelik buğday
100 gr nohut
50 gr tereyağı
½ çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
800 gr et suyu su
Bir tutam taze kekik

KUZU İNCİKLİ HELİSE

Elite World Otelleri’nin ödüllü 
şefleri tarafından sunulan çok 
özel lezzetlerinden biri olan 
kuzu incikli helise, Osmanlı 
mutfağının vazgeçilmez 
lezzetini bugüne taşıyor. Ağızda 
dağılan, buğdayın yoğun olarak 
kullanıldığı bu özel lezzetin 
tarifini sizler için paylaşıyoruz.  

Hazırlanışı:
Buğdayı bir gün önceden ıslatın. Kuzu inciği tencerede 
yumuşayıncaya kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Islatılmış 
buğdayı süzgeçten geçirin. 8 bardak et suyuna önce buğdayları, 
sonra kuzu inciği de ekleyerek ocakta buğday taneleri eriyinceye 
kadar pişirin ve piştikten sonra karışımı döverek iyice ezin. 
Tereyağını tavada eriterek içine karabiber ilave edin. Yemeğin 
üzerinde kızdırılmış tereyağı gezdirerek nohut taneleri ve taze 
kekiklerle fotoğraftaki gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

HELISE WITH LAMP’S SHANK 
ONE OF THE FAVORITES OF OTTOMAN CUISINE

Directions:
Soak the wheat a day in advance. Boil the lamb’s shank until 
softened and let it get cold. Drain the soaked wheat. Add firstly 
wheat, and then lamb’s shank to the 800 g broth. Boil this mixture 
until the wheat kernels melt. After boiling, crush properly the 
mixture. Melt the butter on a pan adding black pepper. Add browned 
butter on the meal. You can serve it with chickpeas and fresh 
thymes just like in the photograph. Enjoy your meal…

Helise with lamb’s shank, 
served by the award winning 
chefs of Elite Worlds Hotels, 
brings this indispensable taste 
of Ottoman cuisine to present. 
We share with you recipe of 
this special taste melt-into-the-
mouth and prepared densely 
with wheat.

Ingredients:
1 lamb’s shank
200 g peeled wheat 
100 g chickpea
50 g butter
½ teaspoon black pepper
1 teaspoon salt
800 g broth, water
A pinch of fresh thyme



Sağlık / HealthSAĞLIK

Depresyon, genetik yatkınlığı olanlarla geçmişte benzer bir öyküsü 
olanlarda daha fazla görülebiliyor. Azalan güneş ışınlarının etkilediği 
hormonal değişimler ve vücudumuzun yeni mevsime uyum 
sağlamaya çalışması psikolojimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. 
İşte sizler için derlediğimiz depresif histen kurtulmak için 
uygulayacağınız basit yöntemler.

Güneş odanıza doğsun
Sonbahar depresyonunun belirtilerinden biri de yorgun ve halsiz 
uyanmaktır. Uyanacağınız saati erkene almak ve gün doğumunu 
izlemek daha enerjik uyanmanızı sağlayacaktır. Gün içinde de hava 
her ne kadar bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve gün ışığını görün.

D vitaminini ihmal etmeyin
Halsizlik, yorgunluk ve depresyon gibi rahatsızlıklara D vitamini 
eksikliğinde daha sık rastlanılmaktadır. Bu sebeple D vitamini 
açısından zengin olan besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz.

Sosyalleşmeyi unutmayın
Sizi destekleyecek ve sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmeye özen 
gösterin. Onlarla konuşmak, dışarıda birlikte geçirilen keyifli bir 
akşam yemeği sizi canlandıracaktır.

Düzenli uyku alışkanlığı edinin
İyi bir uyku, vücutta ve beyinde yenilenmenin en çok gerçekleştiği 
zaman dilimidir. Her gece aynı saatte uyuyarak kaliteli bir uyku 
düzenine sahip olabilirsiniz.

Uzmana görünmekten çekinmeyin
Belirtiler en az 2 hafta süreyle devam ediyor ve kendi başınıza 
aşamıyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Kısa süreli 
psikoterapiler bu tip durumlar için oldukça yararlı olacaktır.

Let the sun shine in your room
One of the symptoms of the autumn depression is to wake 
up feeling tired and weak. Waking up early and watching 
the sunrise, you will feel more energetic. Go outside to 
feel daylight during the day, no matter how much the 
weather is cloudy. 

Do not ignore the Vitamin D
Weakness, fatigue and depression are common 
symptoms of Vitamin D deficiency. Because of that, be 
attentive to consume foods high in Vitamin D.

Remember to socialize
Spend your time with people that will support and whom 
you like. Talking and an enjoying dinner with them will 
refresh you.

Keep a regular sleep habit
A good sleep is a period of time in which your body and 
brain mostly refresh. You can have a regular sleep habit 
by setting a regular bedtime.

Consult to an expert
Seek professional support if the symptoms continue more 
than 2 weeks and you can’t get rid of them on your own. 
Short psychotherapies will be very helpful.

SONBAHAR DEPRESYONUNDAN

KURTULUN
AVOID AUTUMN DEPRESSION

SONBAHAR, DEPRESYON MEVSİMİ OLARAK DA BİLİNİR. ENERJİNİZ AZSA, 
UYUYAMIYORSANIZ VE MUTSUZSANIZ SİZ DE RİSK ALTINDA OLABİLİRSİNİZ.

AUTUMN IS KNOWN AS A DEPRESSION SESSION. IF YOU 
HAVE LOW ENERGY, YOU DON’T SLEEP WELL AND NOT 
HAPPY, YOU MAY BE UNDER RISK.
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20 yıldır 54 milyon kişi tarafından izlenen ve şarkıları her 
gün binlerce kez farklı yerlerde yayınlanan dünyanın en ünlü 
müzikali MAMMA MIA!, BKM organizasyonuyla bir kez daha 
İstanbul'da! ABBA grubunun ölümsüz şarkılarıyla, Sophie’nin 
düğününden önce babasını bulmaya çalıştığı eğlenceli 
macerası bir kez daha geliyor! Komik hikayesi ve herkesin 
bildiği, her seferinde dansa davet eden şarkıları ile dünyanın 
en ünlü müzikallerinden, MAMMA MIA! 29 Eylül - 04 Ekim 
tarihlerinde Zorlu Center PSM’de olacak. 

The world’s most famous musical “MAMMA MIA!” is back in 
İstanbul with BKM Organization! The show has been played 
thousands times in many countries for 20 years and its songs 
have been listened by 54 million audiences until today. On 
the eve of her wedding, Sophie’s amusing quest, with ABBA’s 
unforgettable songs, to discover the identity of her father will be 
on stage again! One of the famous musicals in the world, MAMMA 
MIA!, will be held in Zorlu Center PSM between 29th September 
and 4th October with its funny tale and songs known by everybody 

Famous writer H.G. Wells expressed his passion for bicycle saying 
“Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the 
future of the human race.” Rahmi M. Koç Museum is looking forward 
to host bicycle-lovers for its collection reflecting the transformation 
of bicycles through years. Collection has many bicycles with various 
rare brands and models, the first of which was introduced in 1870. 
The history returns to life with this nostalgic collection consisting 
of bicycles with 3 and 4 wheels dated back to period when people 
believed in bicycle can’t provide balance with 2 wheels.

YENİDEN "MAMMA MIA!" İLE 
EĞLENEMEYE HAZIR MISINIZ? 

ARE YOU READY FOR HAVING FUN AGAIN 
WITH “MAMMA MIA!”?

İKİ TEKERLEK ÜZERİNDE TAŞINAN TUTKU 
Ünlü yazar H.G. Wells bisiklet tutkusunu “Ne zaman bisiklet üzerinde 
bir yetişkin görsem, insanlığa dair umutlarım artar.” lafı ile ifade 
etmiştir. Rahmi M. Koç Müzesi, bisikletlerin yıllar içerisindeki 
değişimine ışık tutan koleksiyonu ile bisiklet tutkunlarını bekliyor. 
Koleksiyonda, ilki 1870’lerde üretilmiş olan ve çok ender bulunan 
farklı marka ve modellerdeki bisikletler yer alıyor. İki tekerlekli 
bisikletlerin dengede duramayacağına inanılan zamanlardan kalma 
üç ve dört tekerlekli bisikletlerin de bulunduğu nostaljik koleksiyon 
ile tarih adeta tekrar canlanıyor. Koleksiyonu, Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde pazartesi hariç her gün, hafta içi 10.00-17.00, hafta 
sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim - 31 Mart) 10:00-18:00 (1 Nisan 
- 30 Eylül) 10:00-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilirsiniz. 

PASSION CARRIED BY TWO WHEELS
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Rock music’s popular name, Şebnem Ferah will be on Harbiye 
Cemil Topuzlu Stage on 19th September. Şebnem Ferah who 
has always been at the top of the list with her powerful stage 
performance for years, will sing her songs for her fans.

Ozan Tügen, Metin Türkcan, Buket Doran, Aykan İlkan, Serdar 
Barcin and Ceren Akyıldız accompanying to Şebnem Ferah for 
years will be on stage with her again.

DÜNYANIN EN EĞLENCELİ ORDUSU ZORLU PSM’DE

SEBNEM FERAH IN SEPTEMBER

SHAKESPEARE’İN 
BÜTÜN ESERLERİ

EYLÜL’DE ŞEBNEM FERAH RÜZGARI

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM 
SHAKESPEARE 

İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe 
oynayan bu müthiş komedide 3 oyuncu hemen hemen 
hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare’in 
bütün eserlerini birden seyirciye sunmaya kalkışıyor. 
Shakespeare hakkında yüzeysel bilgi ve kulak 
dolgunluğundan başka bir donanımları olmayan oyuncular 
cehaletin verdiği cüretle kadın rolleri, cadılar, soytarılar, 
hepsini oynamaya çalışır ve olaylar çılgınlık boyutuna 
ulaşır. Herkesin ünlü olmayı düşlediği, oyunculuğun kolay 
bir meslek olarak görüldüğü ülkemizde bu tuhaf inanışı 
hicveden müthiş güldürü 8,15,22 ve 29 Ekim tarihlerinde 
Borusan Dolmabahçe Sahne’de sahnelenecek.

Rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah 19 Eylül’de 
Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde sevenlerine şarkılarını 
seslendirecek. Güçlü sahne performansı ile yıllardır zirvede 
yer alan Şebnem Ferah, müzikseverler için unutulmaz bir 
konsere imza atmaya hazırlanıyor. 

Şebnem Ferah'a yıllardır birlikte aynı sahneyi paylaştığı Ozan 
Tügen,  Metin Türkcan, Buket Doran, Aykan İlkan, Serdar 
Barcin ve Ceren Akyıldız eşlik ediyor olacak.

"The Complete Works of William Shakespeare" have 
been played as sell-out in England, West-End for more 
than 10 years. In this perfect comedy, three actors 
spontaneously try to present Shakespeare’s complete 
works to audiences without complete knowledge. The 
actors with superficial and second-hand knowledge about 
Shakespeare’s plays try to be women, witches, jesters 
and all other characters and this turns into madness on 
the stage. The play satirizing misbeliefs of people in our 
country such as being famous and acting is very easy, will 
be on stage in Borusan Dolmabahçe Stage on 8th, 15th, 
22nd and 29th October.
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TERGAN RETURNS BACK TO 
NATURE IN NEW SESSION

Alışveriş / ShoppingAlışveriş / Shopping

Ünlü İsveç markası Kasthall, çok sayıda dünya markasının Türkiye temsilcisi 
olan Mozaik Metraj’da satılmaya başladı. Kişiye özel, dayanıklı, doğal ve 
benzersiz halılar yaratmak fikriyle yola çıkan markanın koleksiyonu, tamamen 
doğal hammaddeler kullanılarak, sipariş üzerine özel olarak üretiliyor. 
Türkiye’de Mozaik Metraj’da satışa sunulan, üretimde el işçiliğinin kullanıldığı 
Kasthall’ın üç farklı koleksiyonunda; el işçiliğiyle püskürtme tekniği kullanılarak 
üretilen tuft halılar, geleneksel olarak el  dokuması teknikleri kullanılarak 
üretilen dokuma halılar ve yüksek trafiğin olduğu genel alanlarda kullanım için 
tasarlanan duvardan duvara halılar yer alıyor. 

Şık tasarımlar ve zengin detayların yanında fonksiyonel ürünlerle her 
yaşa ve yaşam tarzına ayak uyduran Tergan, 2015-16 Sonbahar-Kış 
koleksiyonunda şehrin ışıklarından ve doğadan ilham alıyor. Marka Sonbahar-
Kış koleksiyonunda, şehirli kadının ve erkeğin kendine güvenen tarzını 
ön plana çıkarıyor. Sezonun trend sürprizleri arasında yer alan metalik, 
gri, bordo, gümüş, altın, lacivert yansımalar, Tergan’ın ayakkabı ve çanta 
koleksiyonlarında dikkat çekiyor. Klasik derilerin nubuk, süet dokularıyla 
kombinlendiği tasarımlara, kürk detayları eşlik ediyor. 

DREAM OF A SPECIAL CARPET, IT WILL BE YOURS
Kasthall, a famous Sweden brand, is now sold in Mozaik Metraj, which is 
a representative company of many world brands in Turkey. Collection of 
the brand, which is established to create custom-made, personal, durable, 
natural and unique rugs, is produced by using natural raw material. Three 
different collections of Kasthall are now offered for sale in Turkey, Mozaik 
Metraj. In the collections, there are hand-made tufted rugs produced by 
spraying technique, hand-knotted rugs, produced by conventional hand-
knotting techniques and wall-to-wall rugs, designed for crowded areas and for 
general usage.

Tergan, keeping pace with life styles with its elegant 
designs, rich details and functional products, 
gets inspired by urban lights and nature for fall-
winter 2015-16 collection. The brand features 
urban women and men’s self-confident style in its 
fall-winter collection. In Tergan’s shoes and bag 
collections  draw attention such as metallic, gray, 
maroon, silver, golden and navy blue reflections 
which are among session’s trend surprises. Classic 
leather is combined with nubuck and suede 
accompanying fur details in the collection. 

TERGAN, YENİ SEZONDA DOĞAYA DÖNÜYOR!

PANASONİC'DEN 24 KAT 
OPTİK YAKINLAŞTIRMA 
SUNAN FZ300
Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden 
Panasonic, yeni kompakt fotoğraf makinesi 
FZ300'u kullanıcıların beğenisine sundu. 
Tasarımsal olarak Panasonic FZ200'ün 
modernize edilmiş hali olan yeni FZ300, 
bünyesinde 1/2.3-inç boyutta 12.1 MP 
çözünürlüğünde Live MOS sensör barındırıyor 
ve 25-600mm odak uzalığına sahip F/2.8 
değiştirilemeyen lensiyle 24 kat optik 
yakınlaştırma yapabiliyor. Çağın ihtiyaç ve 
standartları doğrultusunda 4K 
30p ve Full HD 60p video 
çekimleri yapabilen fotoğraf 
makinesi, saniyede 12 kare 
seri çekim hızına çıkabiliyor. 
Suya ve toza dayanıklı 
gövdesiyle de dikkatleri 
çeken FZ300’de 1.44 milyon 
piksel çözünürlüğe sahip bir 
OLED elektronik vizör yer alıyor. 

Panasonic, which is among the most 
important brands in digital camera sector, 
introduced its new compact digital camera 
FZ300. The new FZ300 is a more modern 
model than its predecessor FZ200. FZ300 
has 1/2.3-inch Live MOS sensor with the 
resolution of 12.1 MP. The camera offers 
24x optical zoom with its 25-600mm F/2.8 
lens constant aperture. FZ300 includes 
4K 30p and Full HD 60p video recording 
feature, which comply with modern 
requirements. It boasts high speed burst 
shooting at 12 fps. FZ300 drawing attention 
with its water-resistant and dust-proof body 
have OLED electronic viewfinder with the 
resolution of 1.44 million pixels. 

ÖZEL BİR HALI DÜŞÜNÜN, 
BİR TEK SİZDE OLACAK

PANASONIC’S FZ300 COMES 
WITH 24X OPTICAL ZOOM
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