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Birlikte dermeye mor çiçekleri
…
İlkbahar’a kucak açtığımız bu günlerde, 43 yıl önce Mart ayında aramızdan ayrılan Aşık Veysel’in dizeleri ile Elite
World Look’un İlkbahar sayısında sizlere merhaba demek istedik. Yeni yıla ümit dolu girmenin heyecanı hala
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İş dünyasının beklentilerinin üstünde, turizm sektöründe bir ilk olacak yeni konseptimiz ile yeni otelimizi hizmete
açacağız. Bu sayımızda sürprizi bozmadan, Elite World Europe Otel’in Genel Müdürü Ahmet Ferda Seymen’in
paylaşımları ile otelimizi sizinle tanıştıracağız.
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Bahar kaçamağının en huzurlu adresi Adalar’a yer verdiğimiz, SKAL İstanbul Kulübü Başkanı Feza Solaklar’ın değerli
görüşlerini aldığımız bu sayımızda, portre sayfamızın konuğu Türkiye'nin ilk polisiye dergisi 221B’yi yayınlayan
ekibin üyesi, yazar Algan Sezgintüredi oldu. Sağlık sayfamızı ise bu ay Diyet ve Beslenme Uzmanı Sahure Özay’a
ayırdık. Kendisi bizlere grip ile mücadelede nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı. Bu değerli isimler ile renklenen,
zenginleşen dergimiz yine kültür-sanat haberleri, yeni ürünler, sağlık, lezzet sayfaları ile dopdolu oldu.
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Spring wing blew, the snows melted
On the swaggered mountain, snow flowers
I had a pledge, to my lover I promised
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DELIGHT: CARPACIA

To bunch together the purple flowers
…
In these days we embrace the spring, in the spring issue of Elite World Look, we wanted to say hello to you with the
strings of Asik Veysel, who passed away 43 years ago. As we are still under the influence of the excitement of entering
the new year with great hopes, we also have began to become enlivened and get into further action with our new
projects owing to the influence of the spring.
In September, which is the beginning of the new season, we will be bringing you together with our Elite World Hotel
with big surprise. With our new concept which will be a first in the tourism sector and above the expectations of the
business world, we will put our new hotel into service. In this issue, without spoiling the surprise, we will introduce our
new hotel to you by means of sharings of General Manager of Elite World Europe Hotel, Ahmet Ferda Seymen.
In this issue, in which feature the most peaceful address for a spring getaway Prince Islands and take the valuable
opinions of Head of SKAL Istanbul Club, Feza Solaklar, the guest of our portrait page was Altan Sezginturedi, who
was one of the team members, who published 221B, the first thriller magazine in Turkey. This month, we reserve our
wellness page for Diet and Nutrition Specialist Sahure Ozay. She told us how we should feed in the fight against the
influenza. Our magazine, which was enlivened and enriched by these precious names, is again honeycombed with
culture-art news, new products, and flavor pages.
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We hope you will enjoy reading the Spring issue of Elite World Look.
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Elite World’e Dair / About Elite World

ELITE WORLD EUROPE OTEL
EMITT FUARI’NDA SEKTÖRLE TANIŞTI

ELITE WORLD OTELLER ZINCIRI, 28-31 OCAK TARIHLERI
ARASINDA TÜYAP’TA GERÇEKLEŞTIRILEN EMITT FUARI’NDA
YENI YATIRIMLARI ILE YER ALDI.

ELITE WORLD EUROPE OTEL
MET THE SECTOR IN EMITT FAIR

2016 yılının Eylül ayı itibariyle hizmet vermeye başlayacak,
zincirin en büyük kapasiteye sahip oteli olacak Elite World
Europe Otel’e dair bilgiler, ilk kez EMITT Fuar’ında turizm
sektörü ve zincirin iş ortakları ile paylaşıldı. Zincir, turizmde
bir ilk olacak yeni konsept ile Elite World Europe Otel’i yeni
sezonda hizmete açacağını duyurdu.

ELITE WORLD HOTEL CHAIN INVOLVED IN EMITT FAIR, WHICH
WAS HELD IN TUYAP BETWEEN JANUARY 28 AND 30, WITH
ITS NEW INVESTMENTS.

Elite World Oteller Zinciri Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik, EMITT Fuarı’nda, “2014
yılından itibaren çalışmalarını sürdürdüğümüz, Basın Ekspress
Yolu üzerinde inşaası devam eden Elite World Europe Otel’i,
arsa payı dahil 120 milyon dolar yatırım ile hayata geçiriyoruz.
Tesis, toplam 401 oda, 802 yatak kapasitesi ve 2500 kişi
kapasiteli 9 toplantı salonu ile farklı bir konseptle hizmet
verecek bir kongre oteli olacak. 2014 yılından aralıksız süren
fizibilite çalışmaları ile iş dünyasının beklentilerini çok iyi
analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi oteller sadece
mekan değil, asıl olarak hizmet sunan noktalardır. Zincirimizin
en büyük halkası olacak Elite World Europe Otel’de çok özel
bir hizmet tanımı, ilk olacak bir konsept ile yerli ve yabancı
iş dünyasını yeni sezonda, Eylül ayı itibariyle misafir ediyor
olacağız” dedi.
Elik ayrıca, Elite World Europe Otel’in ardından İstanbul Anadolu
yakasında Maltepe’de Elite World Asia Oteli’ni 2017 yılında
hizmete alacaklarının bilgisini paylaştı.

Information on Elite World Europe Hotel, which will begin to
render services in September of 2016 as the most capacity
hotel of the chain, was shared with the tourism sector and the
business partners of the chain for the first time in EMITT Fair.
The chain announced that Elite World Europe Hotel will be
put into service with a new concept which will be a first in the
tourism sector.
Emel Elik, Sales and Marketing Executive Board Member of
Elite World Hotel Chain, said: "Elite World Europe Hotel, which
we have continued its works since 2014 and the construction
of which is still continuing on Basin Express Road, is brought
into being with 120 million dollars investment, including the
land share. The facility will be a congress hotel serving with
a different concept by means of its 402 room and 802 bed
availabilities, and its 9 meeting halls with a total capacity of
2500 people. By means of the feasibility studies which have
been continued since 2014 without a break, we think that we
have splendidly analyzed the expectations of the business
world. As all you know, the hotels are not only residences, but
actually the points providing services. By September, at Elite
World Europe Hotel, which will be the largest link of our chain,
we will be hosting the local and foreign business world with a
very special service definition and a concept that will be a first"
Elik also shared the information that they will put Elite World
Asia Hotel into service in 2017 in Maltepe, located in the
Anatolian side of Istanbul, following Elite World Europe Hotel.
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SOKAK YEMEKLERİ
ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Elite World İstanbul Otel’de The Brasseri Restaurant’ta ve
Elite World Business Otel’de L’Oliva Restaurant’ta “Sokak
Yemekleri” şölenini başlıyor. Yaşımız kaç olursa olsun
vazgeçemediğimiz midye dolma, stad köftesi, ekmek arası
kokoreç, nohutlu tavuklu pilav, balık ekmek, et tantuni, şam
tatlısı, halka tatlısı gibi onlarca farklı sokak yemeği, çok özel
sunumlarla Elite World Sokak Yemekleri Haftası’nda bir araya
geliyor. Sokak Yemekleri haftası, 02-15 Mayıs 2016 tarihleri
arasında devam ediyor olacak.

STREET FOOD FESTIVAL IS BEGINNING
In The Brasserie Restaurant in Elite World Istanbul Hotel and
L'Oliva Restaurant in Elite World Business Hotel, "Street Food"
festival is beginning. Dozens of different street food that we
cannot give up no matter what age we are, such as stuffed
mussels, stadium patties, grilled sheep intestine sandwich,
rice with chicken and chickpeas, fish sandwich, meat tantuni,
spongy cake, sweet rings will come together. Street Food Week
will be continuing between 2-5 May 2016.

TEX-MEX DAYS
Farklı tatları özel konseptler ile ziyaretçileri ile buluşturan
Elite World Otelleri, bu kez Texas ve Meksika mutfaklarının
buluşmasına sahne oluyor. Meksika yemeklerinin Amerikan
yemek kültürü ile harmanlanmasından oluşan Tex-Mex,
adını 1875 yılında yapılan Texas Meksika demiryolununun
lakabından alıyor. Tex-Mex özel menüsünü Elite World İstanbul
Otel’de, The Brasseri’de ve Elite World Business Otel’de
L’Oliva Restaurant’ta 18-30 Nisan 2016 tarihleri arasında
tadabilirsiniz. Tex-Mex Günleri menüsünde Meksika usülü
domates çorbasından, tortilla içinde ızgara tavuk göğüsüne,
cheddar peynir, sebze sotesi, avokado, salsa sosları ve ekşi
krema çektirmesi ile tatlanan tavuklu quesidelladan tortilla
ekmeğine sarılmış ızgara bonfile dilimlerine kadar birçok
lezzet yer alıyor. Limonlu Tex-Mex Michelada’yı da mutlaka
tadın deriz.
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TEX-MEX DAYS
Elite World Hotels, which brings its visitors together with
different tastes in special concepts, this time, hosts the
meeting of Texas and Mexican cuisine. Tex-Mex, which is
composed of the blend of Mexican foods with American food
culture, takes its name from the nickname of Texas-Mexican
Railway which was built in 1875. You can taste the special TexMex menu in The Brasserie in Elite World Business Hotel and
L'Oliva Restaurant in Elite World Business Hotel, between 18
and 30 April 2016. Tex Mex Days menu includes many flavors
such as Mexican tomato soup, grilled chicken breast wrapped
in tortilla, chicken quesidella flavored by cheddar cheese,
vegetable sauté, avocado, salsa sauce and sour cream extract
and grilled tenderloin slices wrapped in tortilla bread. We also
highly recommend you to taste lemon Tex-Mex Michelada.

PROTEL AKADEMİ
HAYATA GEÇTİ!
OPERA, Materials Control, Reservation
Assistant kullanıcı eğitimlerinizi Protel
Akademi e-öğrenme platformumuzdan
alabilirsiniz. Protel Akademi ile internet
erişimi olan her noktada eğitiminizi
tamamlayabilir ve sertiﬁka alabilirsiniz.
Eğitimlerimize
Eğitimlerimi ulaşmak için
http://academy.protel.com.tr
adresine girerek üye olmanız yeterli.
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Röportaj / Interview

HEDEFİMİZ KISA DÖNEMLİ

DOLDUR BOŞALT TURİZMİ DEĞİL
Sizi tanıyabilir miyiz?
Sektöre, üniversite yıllarında, Boğaziçi Üniversitesi’nde Turizm ve Otel
Yöneticiliği eğitimim gereği yaptığım stajlar sırasında girdim. Miltur
ve Sheraton Oteli’nde stajlarımı yaptıktan sonra ABD’ye pazarlama
üzerine eğitim almaya gittim ve 4 senelik eğitimimin ardından
Hilton İstanbul Oteli’nde Satış departmanında çalışmaya başladım.
Daha sonra Divan, The Marmara, Accor gibi otel gruplarında satışpazarlama-iş geliştirme alanlarında ağırlıklı olarak yöneticilik yaptım.
Şu anda kendi danışmanlık firmamda, otel yatırımı ve geliştirme
danışmanlığı yapıyorum.

ÜLKEDE HUZUR VE BARIŞ OLMADAN, ÜLKE TURİZMİNİN
GELİŞEBİLECEĞİNE İNANMIYORUM DİYEN SKAL İSTANBUL
KULÜBÜ BAŞKANI FEZA SOLAKLAR İLE TURİZM
SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE SKAL KULÜBÜ ÜZERİNE
KONUŞTUK. SOLAKLAR “ BİZ ÜLKEMİZİ DÜNYA TURİZMİNDE
DOĞRU BİR YERE KONUMLANDIRMAK ZORUNDAYIZ.
BU YILIN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI GÜVENLİK, BARIŞ VE
DESTİNASYON PAZARLAMASI OLACAK” DEDİ.

SKAL İstanbul’un misyonu ve faaliyetleri neleri kapsıyor?
Skal, turizm profesyonellerini dostluk, arkadaşlık içinde bir araya
getiren bir networking kulübü. Dünyanın 450 şehrinde 17000 üyesi
ile turizm konusundaki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu. Teknoloji bu
kadar geliştikten sonra bile, iş hayatında insan ilişkileri çok önemli.
Skal işte bu insan ilişkilerinin geliştirilerek dünyanın dört bir yanında
dostlar edinmeye ve bu dostlarla iş yapmaya yönelik katkı sağlayan
bir dernek. Otel, acente, havayolu, restoran, resmi kurumlar gibi
turizmin her katmanından üst düzey yöneticileri bir araya getirmesi
bakımından çok yaygın tabanlı, iletişimin ve etkileşimin yüksek
olduğu bir platform. Türkiye’de 17 kulübümüz var ve hem Türkiye’nin
hem dünya Skal’unun en büyük kulübü Skal İstanbul Kulübü.
İstanbul kulübünün en büyük projesi; 18 yıldır hiç ara vermeden
düzenlediğimiz SKALITE-Turizmde Kalite Ödülleri. Bu sene son Skalite
ödül töreninin teması “Barış ve Kardeşlik” idi. Ülkemizin son dönemde
içinde bulunduğu karışıklıklara dikkat çekmek, kültürel mozaiğimize
ve kardeşliğimize, birlik beraberliğimize sahip çıkmak adına bu sene
“Barış” temasını ön plana çıkardık. Skal Türkiye ve Skal İstanbul
olarak, Skal International’ın dünya kongrelerinde her sene Türkiye ve
İstanbul’un tanıtımını gerçekleştiriyoruz.

OUR GOAL IS NOT A SHORT-TERM FILL-AND-DRAW TOURISM
WE TALKED WITH FEZA SOLAKLAR, HEAD OF SKAL ISTANBUL
CLUB, WHO SAID "I DON'T BELIEVE ANY DEVELOPMENT
WILL OCCUR IN THE TOURISM OF THE COUNTRY UNLESS
THERE IS PEACE AND SERENITY WITHIN THE COUNTRY",
ON THE CURRENT STATUS OF THE TOURISM SECTOR AND
SKAL CLUB. SOLAKLAR SAID "WE HAVE TO LOCATE OUR
COUNTRY ON A PROPER POSITION IN THE WORLD TOURISM.
FEATURED TOPICS OF THIS YEAR WILL BE SECURITY, PEACE
AND DESTINATION MARKETING".

05 ELITE WORLD LOOK | ILKBAHAR/SPRING 2016

Can you introduce yourself to us?
I entered to the sector in college, during the internships that were
necessary for my education on Tourism and Hotel Management in
Bogazici University. After I completed my internships in Miltur and
Sheraton Hotels, I went to US for studying marketing and following the
4-year education, I started working in the sales department of Hilton
Istanbul Hotel. Then I served as a manager in the hotel groups, such
as The Marmara and Accor, mainly in the fields of sales-marketingbusiness development. Currently, I am practicing hotel investment
and development consultancy in my own consulting firm.
What does the mission and activities of SKAL Istanbul Club
cover?
Skal is a networking club that brings tourism professionals together
in a friendly environment. It is the first and the only non-governmental
organization regarding the tourism with its 17000 member located in
450 cities of the world. Even after all the advents in the technology,
human relationships are still very important in business life. Skal
is an association that contributes to acquiring friends around the
world and collaborating with these friends, by developing these

Röportaj / Interview
BEN MEMLEKET MESELELERINE DUYARLI BIR INSANIM; ÜLKEDE
HUZUR VE BARIŞ OLMADAN, ÜLKE TURIZMININ GELIŞEBILECEĞINE DE
INANMIYORUM. KISA DÖNEMLI DOLDUR-BOŞALT TURIZMI DEĞIL BIZIM
HEDEFLEDIĞIMIZ. BIZ ÜLKEMIZI DÜNYA TURIZMINDE DOĞRU BIR YERE
KONUMLANDIRMAK ZORUNDAYIZ.
I AM A PERSON WHO IS SENSITIVE TO THE COUNTRY AFFAIRS; AND I
DON'T BELIEVE THE TOURISM CAN DEVELOP UNLESS THERE IS PEACE
AND SERENITY IN THE COUNTRY. OUR GOAL IS NOT A SHORT-TERM FILLAND-DRAW TOURISM. WE HAVE TO LOCATE OUR COUNTRY ON A PROPER
POSITION IN THE WORLD TOURISM.

Skal’da ayrıca, turizm öğrencilerine burslar vermek, üniversitelerle
ortak sempozyumlar düzenlemek, üniversite öğrencilerine Skal’u
tanıtıp, onları Young Skal’lar olarak aramıza katmak, üyelerimiz
arasında iletişimi ve bilgi akışını arttırmak gibi çalışmalarımız da var.
Sektör için yakın dönem faaliyet önerileriniz nelerdir?
Ben memleket meselelerine duyarlı bir insanım; ülkede huzur ve
barış olmadan, ülke turizminin gelişebileceğine de inanmıyorum. Kısa
dönemli doldur-boşalt turizmi değil bizim hedeflediğimiz. Biz ülkemizi
dünya turizminde doğru bir yere konumlandırmak zorundayız. Bu
da ancak kaliteli turizm yaparak olur. Rakamların yanı sıra, kaliteli
turizm için stratejiler geliştirmek zorundayız, dünya üzerindeki doğru
örnekleri inceleyerek bir master plan yapıp, turizmde bir devlet
politikası belirleyip, bunu takip etmek zorundayız. Ancak, şu anda
bu noktadan çok uzaktayız maalesef... Biz, Skal olarak, 18 yıldır
turizmde kaliteye dikkat çekmeye çalışıyoruz. TC Kültür ve Turizm
Bakanlığı sektör çalışmalarını yaparken, daha çok TUROB, TURSAB
gibi meslek örgütleri ile muhatap oluyor, SKAL bir meslek örgütü
olmadığı için olsa gerek çok yakın durmuyorlar ancak sektörün tüm
katmanlarından profesyonellerin üye olduğu bir STK olarak, turizmde
kalite konusundaki çalışmalarda SKAL’un katkılarının büyük olacağına
inanıyorum.
Yakın dönem hedef pazarları nereler olarak tanımlıyorsunuz?
2015 yılı iyi geçmedi, hedefler tutturulamadı. Türkiye’nin içinde
bulunduğu kaotik ortam sebebiyle 2016 yılının da daha iyi olmayacağı
öngörülüyor. Neredeyse tüm pazarlarda büyük kayıplar var. Incentive
ve kongre pazarından 2016 için hiç umut yok, olan rezervasyonların
iptalleri geldi. Ortadoğu haricinde hiçbir pazardan munferit veya
grup trafigi yok. Bunun en önemli sebebi güvenlik kaygısı. Bir çok
ülke Türkiye’yi seyahat edilmesi sakıncalı ülkeler arasında listeledi.
Bu durumda, 2016 yılında mevcutu korumak başarı sayılacak.
Mevcut durum içinde çalışan tek pazar olan Ortadoğu pazarı
herkesin hedefinde olduğu için o pazardaki pasta çok bölünecek.
Ben Ortadoğu’dan da bir düşüş bekliyorum ama olmasa bile otel/
acente başına düşen pasta da çok küçülecek. Tamamen fiyat bazlı
bir rekabet ortamı olacak. Dolayısı ile piyasada fiyatlar ve kalite çok
düşecek. Oteller için Ortadoğu pazarının haricinde iç pazarda şirket
toplantıları ve iş adamı rezervasyonlarına yönelmek lazım ama tabi
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human relationships. It is a very common based platform where the
communication and interaction is very high since it brings senior
executives from every segment of tourism, such as hotels, agencies,
airlines, restaurants and official institutions. We have total 17 clubs
in Turkey and the largest club in both Turkey and the world is Skal
Istanbul Club. The largest project of Istanbul Club is the SKALITEQuality Awards in Tourism, which we have organized for the last 18
years without any break. This year, the theme of the last Skalite award
ceremony was "Peace and Brotherhood". In order to draw attention
to the turmoils that our country suffers recently and to protect our
cultural mosaic and brotherhood and our unity and solidarity, this
year, we highlighted the theme "Peace". As Skal Turkey and Skal
Istanbul, every year in the world congresses of Skal International, we
advertise Istanbul and Turkey. In Skal, we also conduct studies such
as giving scholarships to tourism students, organizing symposiums
in collaboration with the universities, recruiting university students
by introducing Skal to them and increasing the communication and
information flow between our members.
What are your near-term activity suggestions for the sector?
I am a person who is sensitive to the country affairs; and I don't
believe the tourism can develop unless there is peace and serenity
in the country. Our goal is not a short-term fill-and-draw tourism.
We have to locate our country on a proper position in the world
tourism. This can only possible with high quality tourism. In addition
to numbers, we have to develop strategies for the high quality
tourism, we have to examine the right examples around the world,
make a master plan, set a state policy in tourism and follow it. But,
unfortunately, we are far from this point at the moment... As Skal,
we have tried to draw attention to the quality in tourism for 18
years. While practicing sectoral studies, the Ministry of Culture and
Tourism is usually dealing with the occupational organizations, such
as TUROB and TURSAB, Possibly, since SKAL is not an occupational
organization, they do not prefer to remain close. However, as a nongovernmental organization involving many professionals from all
segments of tourism as members, I believe that SKAL will make a
great contribution to the studies regarding the quality in tourism.
Where do you define as short-term target markets?
2015 did not go well; the targets could not be achieved. As a result
of the chaotic environment that Turkey has, it is expected that 2016
will not be better. There are huge losses in almost all markets. There
is no hope in incentive and congress markets for 2016; existing
bookings have been cancelled. There is no individual or group
trafficking from any market, except Middle East. The most important
reason for this is security concerns. Many countries have listed
Turkey among the inconvenient countries to travel. In this case, in
2016, the maintenance of the existing market may be regarded as
a success. Since the Middle East market, which is the only market
still in operation, draws everybody's interest, the share in this market
will also be divided. I am expecting a decline also in the Middle East
market. Even if not, the share per hotel/agency will shrink a lot. There
will be a purely price-based competition environment.

Röportaj / Interview
burada da fiyat rekabeti çok çetin olacaktır; kaldı ki, iç pazar tabii ki
döviz girdisi sağlayacak bir pazar değil, sadece otellerin doluluklarına
katkısı olabilecek bir pazar. Türkiye’de güvenli ve huzurlu bir ortam
yaratılmadığı sürece yabancı turist sayısı ve döviz gelirinde bir gelişme
beklemek çok gerçekçi olmayacaktır.
Çin sektörün gündeminde olan bir ülke.. Bu ülke özelinde
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Çin, Türkiye turizmi açısından büyük potansiyali olan bir ülke;
ancak, Türkiye’nin şu anki imaji savaşa girmek üzere olan bir ülke
durumunda, dolayısıyla Çin’den de şu anda ve yakın gelecekte büyük
beklentilerimiz maalesef yok. Türkiye’de barış ve huzur ortamı tesis
edildikten sonra Çin’e doğru destinasyon pazarlaması yapılırsa bence
büyük potansiyel var. Ancak, sadece bir-iki fuara katılmak yeterli
değil. Çin büyük bir ülke. Kapsamlı ve sürekliliği olan bir pazarlama
seferberliği yapılması gerekir.
Sizce 2016 yılının öne çıkan başlıkları ne olacak?
Güvenlik - barış - destinasyon pazarlaması. Huzurun ve barışın
olmadığı yerde turizmden büyük beklentiler içinde olmak hayalden
öteye gitmez. Önce barış ve huzur tesis edilmeli.
Ülke turizmini canlandırmak adına öneri ve öngörüleriniz nelerdir?
Öncelikle ülkede barış ve huzur ortamının tesis edilmesi gerekir.
Sektörümüz açısından destinasyon pazarlamasına en fazla ağırlık
vermemiz gereken dönemdeyiz. Açıkcası konu güvenlik olunca ne
kadar etkili olur emin değilim ama bu sene, her zamankinden farklı
olarak çok özel ve hedefe odaklı bir pazarlama yatırımı yapılması
gerekiyor. Direkt olarak “biz güvenli bir ülkeyiz” demeden ama o
mesajı üstü kapalı olarak veren bir tanıtım kampanyası ile… Özellikle
“pazarlama yatırımı” dedim. Çünkü belki bu seneye fazla bir geri
dönüş alınamayabilir ama sessiz kalmak yerine, “biz buradayız”
mesaji vermek ve akıllarda kalmak adına önemlidir.
Skal İstanbul’un yakın döneme ilişkin projelerinden bahseder
misiniz?
İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile sektör-okul işbirliklerini
geliştirmek üzere, tüm sektorü kapsayan bir ortak projenin içindeyiz.
Ayrıca, Şişli Belediyesi ile bazı eğitim ve tanıtım projeleri geliştirmeye
çalışıyoruz.

Therefore, in the market, the prices and the quality will also decrease.
For the hotels, except the Middle East market, it is necessary to
address the company meetings and businessman bookings in the
domestic market, but of course, here will be a very though price
competition. Besides, the domestic market cannot provide foreign
currency inflow; it is just a market which can only contribute to the
occupancy of the hotels. Unless a secure and peaceful environment
is created in Turkey, it will not be realistic to expect an improvement in
the number of foreign tourists and the foreign currency income.
China is a country which is on the agenda of the sector… Can we
receive your opinions specific to this country?
China is a country with a great potential for tourism, however, the
current image of Turkey is regarded as a country on the eve to enter a
war. Thus, we do not have big expectations from China at the moment
or in the near future. After the peace and tranquility environment
is established in Turkey, I think there is a great potential if the
destination marketing is done towards China. But it is not enough just
to attend one or two fairs. China is a very large country. Thus, it will be
necessary to organize a comprehensive and sustainable marketing
campaign.
What will be the main highlights of 2016?
Security - peace - destination marketing. In a place where peace and
tranquility do not exist, it will be fanciful to have great expectations.
Firstly, peace and tranquility must be established.
What are your suggestions and foresights in order to revive the
country's tourism?
First of all, it is necessary to establish the peace and security
environment in the country. From the viewpoint of our sector, we are
in a period that we should concentrate on the destination marketing
the most.Even I am not sure how effective it will be when the topic is
security, but this year, rather than usual, a very specific and targetoriented marketing investment must be made. Through a promotional
campaign giving the message implicitly rather than directly saying
"we are a safe country"… I especially named it "marketing investment"
because, it may not be possible to receive much of a return this
year but, it is important to give a "we are here" message and stick in
minds, rather than remaining silent.
Can you tell us about the Skal Istanbul's projects regarding the
recent period?
In order to develop sector-college cooperation, we are taking part
in a joint project covering the entire sector in collaboration with the
Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism. Also, we are
trying to develop some educational and promotional projects in
collaboration with Sisli Municipality.

SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN DESTINASYON PAZARLAMASINA EN FAZLA
AĞIRLIK VERMEMIZ GEREKEN DÖNEMDEYIZ. AÇIKCASI KONU GÜVENLIK
OLUNCA NE KADAR ETKILI OLUR EMIN DEĞILIM AMA BU SENE, HER
ZAMANKINDEN FARKLI OLARAK, ÇOK ÖZEL VE HEDEFE ODAKLI BIR
PAZARLAMA YATIRIMI YAPILMASI GEREKIYOR.
FIRST OF ALL, IT IS NECESSARY TO ESTABLISH THE PEACE AND
SECURITY ENVIRONMENT IN THE COUNTRY. FROM THE VIEWPOINT OF
OUR SECTOR, WE ARE IN A PERIOD THAT WE SHOULD CONCENTRATE
ON THE DESTINATION MARKETING THE MOST. EVEN I AM NOT SURE
HOW EFFECTIVE IT WILL BE WHEN THE TOPIC IS SECURITY, BUT THIS
YEAR, RATHER THAN USUAL, A VERY SPECIFIC AND TARGET-ORIENTED
MARKETING INVESTMENT MUST BE MADE.
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Elite Dünyası / Elite World

YENİ BİR OTEL
YENİ BİR KONSEPT
A NEW HOTEL A NEW CONCEPT

BU YIL EYLÜL AYINDA KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANAN
ELITE WORLD EUROPE OTEL’İN GENEL MÜDÜRÜ AHMET FERDA
SEYMEN İLE BİR ARAYA GELDİK. TESİSE YÖNELİK BİLGİLERİ
VE FARKLILIKLARI AKTARAN SEYMEN, EYLÜL AYINDA ELITE
WORLD EUROPE ÖZELİNDE TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR İLK
OLACAK YENİ KONSEPT VE İŞ YAPIŞ MODELİNİN LANSMANINI
YAPACAKLARINI MÜJDELEDİ.
WE CAME TOGETHER WITH AHMET FERDA SEYMEN, THE NEW
GENERAL MANAGER OF ELITE WORLD EUROPE HOTEL, WHICH IS
PREPARING TO OPEN ITS DOORS ON SEPTEMBER OF THIS YEAR.
SEYMEN, WHO CITED THE DIFFERENCES AND INFORMATION
REGARDING THE FACILITY, HAILED THAT THEY WILL PRE-LAUNCH
A NEW CONCEPT AND A NEW BUSINESS MANNER WHICH WILL
BE A FIRST IN THE TOURISM SECTOR SPECIFIC TO ELITE WORLD
EUROPE, IN SEPTEMBER.
Biraz kendinizden, meslek yaşamınızdan bahseder misiniz?
1980 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi
Bölümü'nden mezun olup 1984 yılında Yüksek Lisans
öğrenimimi Florida International University Miami’de
tamamladım. 1991 yılına kadar Florida Eyaletinde restoran
ve otel işletmelerinde yöneticilik yaptım. 1991 yılında Antalya
Hilton Oteli ile İzmir Hilton Otelinin Yiyecek İçecek Direktörlüğü
ile Türkiye’de görev almaya başladım. Ardından birçok otelde
genel müdürlük görevlerinde bulundum. Malta’da Corinthia
Hotels International ve Corinthia Hotels International Türkiye
Operasyonları Bölge Müdürlüğü yaptım. CVK Hotels &
Resorts’ta Turizm Bölüm Başkanlığı ve Kaya Ramada Plaza
Hotel Genel Müdürlüğü görevlerimin ardından da 2016 yılı
Şubat ayı itibariyle Elite World Europe Otel’in Genel Müdürü
olarak zincirin yeni otelinde görev almaya başladım.
Zincirin en yenisi Elite World Europe hakkında kısa bir bilgi
alabilir miyiz?
Elite World Europe Otel, bölgenin en yeni açılan 5 yıldızlı oteli
olmasının yanı sıra mimari yapısı ile modern ve teknolojik
imkanlar sunmaktadır. Bölgede geniş yeşil alana ve açık havuza
sahip tek otel olma özelliği ile fark yaratacak bir tesis. Lokasyon
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Would you like to tell us a little about yourself and your
professional life?
In 1980, I graduated from Business Administration Department
of Hacettepe University and in 1984; I completed my post
graduate education in Florida International University, Miami.
Until 1991, I worked as a manager in the restaurants and the
hotels in the Florida State. In 1991, I started to work in Turkey,
as the Food and Beverage Director of Antalya Hilton Hotel and
Izmir Hilton Hotel. Afterwards, I was on the duty of general
management for many hotels. In Malta, I worked as Regional
Director of Turkey Operations in Corinthia Hotels International.
Following my duties as Head of Tourism Department of CVK
Hotels & Resorts and General Manager of Kaya Ramada Plaza
Hotel, in 2016, I started to work for Elite World Europe Hotel, as
the General Manager of the new hotel of the chain.

Elite Dünyası / Elite World
olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’na, CNR Fuarı ve Dünya
Ticaret Merkezi ile Güneşli, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ne
dakikalar içerisinde ulaşılabilir olması da ayrı bir avantaj olacak.
TEM otobanına ve yapılmakta olan Mahmutbey-Zincirlikuyu
Metro hattı yakınında olması da Elite World Europe Otel’i ilk
tercih edilen oteller kategorisine dahil edecektir. Otelin toplam
401 odası mevcut olup kendi içerisinde, 14 adet Trendy Oda,
14 adet Superior Oda, 303 adet Deluxe Oda, 12 adet Comfort
Oda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 18 adet Elegant Suite,
15 adet Luxury Suite, 15 adet Superior Suite, 8 adet Deluxe
Suite ve 2 adet de King Suite bulunmaktadır. Türk ve dünya
mutfaklarından lezzetler sunan The Brasserie Grill, L’Oliva
Restoran & Bar, Elite Restaurant, Coffee Company ile One Bar,
The Garden Bar ve Vitamin Bar üniteleri seçkin ürünleriyle
misafirlerimize hizmet verecektir. Tam donanımlı sağlık merkezi,
masaj ve terapi odaları, Fitness Center, sauna, buhar odası,
Türk hamamı ile sadece bayanlara ait dinlenme alanı sauna,
buhar odası, macera duşları ile hizmet sunmayı hedeflemiş
bulunuyoruz.

LOKASYON OLARAK İSTANBUL ATATÜRK HAVALIMANI’NA, CNR FUARI
VE DÜNYA TICARET MERKEZI ILE GÜNEŞLI, İKITELLI ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI’NE DAKIKALAR IÇERISINDE ULAŞILABILIR OLMASI DA AYRI BIR
AVANTAJ OLACAK.
Would you like to share brief information on the newest of
the chain, Elite World Europe Hotel?
As well as being the most newly-opened 5-star hotel in the
region, Elite World Europe also offers the latest modern and
technological resources owing to its architectural structure.
It is a resort that will make difference with the distinction of
being the only hotel in the region, having large green space
and outdoor pool. By its location, it will be a distinct advantage
by means of the opportunity of reaching to Istanbul Ataturk
Airport, CNR Fair, World Trade Center and Gunesli and Ikitelli
Organized Industrial Zone, in minutes. Owing to its close
location to TEM highway and Mahmutbey-Zincirlikuyu Metro
route, Elite World Europe Hotel will also be included in the most
preferred hotels category. The hotel has total of 401 rooms,
including 14 Trendy Rooms, 14 Superior Rooms, 300 Deluxe
Rooms and 12 Comfort Rooms. In addition to this, there are 18
Elegant Suites, 15 Luxury Suites, 15 Superior Suites, 8 Deluxe
Suits and 2 King Suites. The Brasserie Grill, L’Oliva Restaurant
& Bar, Elite Restaurant, Coffee Company and One Bar, The
Garden Bar and Vitamin Bar units which offer delicacies from
international cuisines will also render services for our guests
with their outstanding products. We have aimed to provide
services with fully equipped heath center, massage and therapy
rooms, Fitness Center, sauna, steam room, Turkish bath and
a relaxation area only for ladies and adventure showers. On
the Executive floor which is located on the top-bottom floor of
our hotel, we will provide services for the business world with
our exclusive Deluxe rooms and suites in different sizes and at
exclusive Elite World Club Lounge.

BY ITS LOCATION, IT WILL BE A DISTINCT ADVANTAGE BY MEANS OF
THE OPPORTUNITY OF REACHING TO ISTANBUL ATATURK AIRPORT, CNR
FAIR, WORLD TRADE CENTER AND GUNESLI AND IKITELLI ORGANIZED
INDUSTRIAL ZONE, IN MINUTES.
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Elite Dünyası / Elite World
Otelimizin üst altı katında konuşlandırılmış olan Executive
Floor’da, iş dünyasına özel Deluxe odalarımız ve değişik
büyüklükteki süitlerimiz ile özel Elite World Club Lounge’da
hizmet sunacağız. İş toplantıları ve özel sosyal organizasyonlar
için hazırlanmış olan, 2500 kişiye hizmet verebilecek toplam 9
adet toplantı salonumuz mevcuttur. Özellikle ihtişamlı dekoruyla
ve 810 ile 900 metrekarelik iki adet kolonsuz balo salonlarımız,
her türlü teknik detay ve donanımları ile hizmet vermeye
hazırdır.
Bölgenin en büyük kapasiteye sahip otellerinden biri
olacak. Kimleri hedefliyorsunuz? Elite World sadece
kongre oteli mi olacak?
Otelimizin sunduğu ürün ve hizmetler doğrultusunda firmalar,
acenteler, münferit bazlı gruplar ve MICE (Toplantı, Grup,
Konferans ve Fuar) kaynaklı konaklamalar ilk sırada sayılabilir.
Ancak otelimizin özellikleri ve konsepti ile tatil ve seyahat
amaçlı münferit yerli ve yabancı kişi ve gruplar, havayolları
şirketleri de öncelikli misafirlerimiz arasında yer alacaktır.
İş dünyasına beklentilerin ötesinde bir hizmet sunacak olan
otelimiz, özellikle açık alanında konuşlandırılmış olan geniş

yeşil alan üzerinde bulunan açık havuz ve onu besleyen yiyecek
içecek üniteleri ile bir resort hotel şeklinde, çevredeki diğer
rakiplerimizden ayrışarak hizmet verecek, önemli bir etkinlik
mekanı olacaktır. Hem kapalı alanlarda yapılabilecek etkinlik
ve organizasyonlar hem de açık alanda yapılabilecek her türlü
düğün, nişan, lansman ve tanıtım amaçlı organizasyonlar,
otelimize önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır.
İstanbul’un tümünde ve özellikle bölgede çok fazla yeni otel
yatırımı var. EW Europe nasıl diğer otellerden ayrışacak?
Bölgede irili ufaklı çok sayıda 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller mevcut
olup yeni açılacakların sayısı da giderek artış göstermektedir.
Bir ölçüde şehrin yeni yapılanma alanı olarak belirlenen
bölgelerin başında gelmesi, yeni metro ve hızlı kitle ulaşım
altyapılarının sağlanması, yapılmakta olan üçüncü havaalanına
yakınlığı gibi sebeplerden dolayı bölge çok cazip bir hale
gelmiştir. Bu doğrultuda ürün farklılaştırması yapabilen oteller
daha avantajlı olacaktır. Bu nedenle Elite World Europe Otel ile
turizm sektörüne yeni bir konsept getireceğiz. Eylül ayında özel
bir lansman ile duyuracağımız yeni iş modeli “B to H“ ile sadece
bölgede değil, sektörde çok özel bir farklılık ortaya koyacağız.
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We have total of 9 meeting halls capable of serving 2500 people
which are designed for business meetings and special social
events. Especially, our two gorgeously-decorated ball rooms
having 810 and 900 square meters area respectively are ready
to serve with all sorts of technical details and their equipments.
It will be one of the most capacity hotels in the region.
Who are you aiming for? Will Elite World be just a congress
hotel?
According to products and services offered by out hotel,
firms, agencies, individual-based groups and MICE (meetings,
incentives, conferencing, exhibitions) based accommodations
can be regarded as in the first place. However, owing to the
features and concept of our hotel, local and foreign individuals
and groups aiming vacation or travel and airlines companies
will also take place among our privileged guests. Our hotel
will provide services beyond the expectations for the business
world by differing from our competitors nearby and become an
important event center, as a resort hotel with an outdoor pool
stationed especially at an outdoor area having large green space
and floor and beverage units supporting it.

Both the activities and organizations that can be held indoor,
and every sort of wedding, engagement, launching and
promotional organizations that can be held outdoor, will provide
privileges for our hotel.
There are lots of new hotel investments both in whole
Istanbul and especially in the region. How will EW Europe
differ from the other hotels?
There are lots of large and small 3, 4, and 5-star hotels in the
region and the number of the new ones to be opened in near
future will also show an increase. To some extent, due to the
reasons such as the leading position of the city among the
regions designated as the restructuring areas, the provision of
new subway and rapid mass transportation infrastructures and
its close location to the third airport which is in construction,
the region has become very attractive. In line with this, the
hotels which can achieve product differentiation will be more
advantageous. Therefore, we will bring a new concept to the
tourism sector with Elite World Europe Hotel. By means of “B to
H", the new business model that we will announce in September
in an exclusive launching, we will exhibit a very special
difference not only in the region but also in the sector.

BU BİR İLANDIR

Gezi / Travel

BAHAR KAÇAMAĞININ
EN HUZURLU ADRESI:

ADALAR

The most peaceful address for a spring getaway: Prince Islands
Soğuk kışı geride bırakıyoruz. Tatil ihtiyacı
bünyeleri sarmaya başladı. Gelin yazı
beklemeden, baharı karşılayacağınız en huzurlu
yer olan Adalar’a birlikte göz atalım. Denizi
ormanıyla, mimozası mor salkımıyla olduğu
kadar, çok kültürlü dokusuyla İstanbul’un en
özel yeri olan Adalar’ı sizler için inceledik.
B ü y ük ada -

B u y uk ada

Burgazada - Burg
azada

We are leaving the cold winter behind. Holiday
needs have started to be deeply felt. Please
welcome and let's take a look at Prince Islands,
the most peaceful place that you can welcome
the spring, together without waiting for the
summer. For you, we reviewed Prince Islands,
the most special place of Istanbul with its
multicultural fabric, as well as its sea, forests,
mimosas and wisterias.

Kınalıada - Kinaliada

Heybe
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liada-

Heybe

liada

Gezi / Travel

DA
A
K
U
Y
U
B
/
BÜYÜK ADA
İstanbul’un adaları içerisinde en çok tercih edileni ve en
büyüğü Büyükada’nın güzellikleri iskeleden itibaren sizi
karşılamaya başlıyor. Doğasından çok adanın tarihi binalarını
merak ediyorsanız ana caddeler üzerinde kısa bir gezi
yapmanız yeterli. Büyükada’nın en çok ziyaret edilen ve en
güzel manzaraya sahip yeri Aya Yorgi Kilisesi. Oldukça dik bir
tepede yer alan ve ulaşımı zorlu bu kiliseye çıkarken adanın
manzarası da giderek güzelleşiyor. Büyükada ve aşk ise
ayrılmaz ikili. Şehrin kalabalığından kaçarak, Âşıklar Tepesi
adını da almış olan tepeye el ele çıkan sevgililer adanın en
çok görülen manzaralarından. Büyükada’daki son saatlerinizi
güneşin batışının adada en güzel izlendiği Dilburun’da
geçirebilir, şehir ışıklarının aydınlattığı İstanbul’u, dünyanın
en huzurlu noktalarından birinde seyre dalabilirsiniz.

The beauties of Buyukada, which is the largest and most
preferable among the islands of Istanbul, begin to welcome
you as soon as you reach the pier. If you are interested in the
historic buildings of the island rather than its nature, a short
trip that you will make on the main streets will be enough.
The most visited and the most scenic place of the Buyukada
is Hagia Yorgi Church. As you climb to this church, located
on quite a steep hill which is hard to reach, the view of the
island is also getting more beautiful. Buyukada and love are
inseparable duo. The lovers escaping from the crowd of the
city by climbing to Lover's Hill hand-to-hand are one of the
most common scenes that can be seen on the island. You
can spend your last hours in Büyükada, at Dilburun, where
the most beautiful sunset scene on the island can be seen,
and you can admire Istanbul, illuminated by the city lights, at
one of the most peaceful spots on the world.
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Gezi / Travel

KINALIADA/ KINALIADA
Vapura atlayıp martıların eşliğinde, güneşin en yumuşak
halinin denizin neşeli dalgalarıyla oynaşmasını seyre
dalarak ulaşabileceğiniz Kınalıada, adalar içinde en minik
ve sakin olandır. Kınalıada Surp Krikor Lusaroviç Ermeni
Kilisesi, iskelenin tam karşısındaki ikiz Sirakyan evleri,
Kınalıada Su Sporları Kulübü ve farklı gotik mimarisiyle
Kınalıada Camii bahar yürüyüşünüz sırasında gözden
kaçırmamanız gereken yerlerden.

Kinaliada, which you can reach by jumping into a ferry and
enjoying the view of the dalliance of the softest phase of the sun
with the cheerful waves of the sea in company with seagulls,
is the most tiny and quiet of the islands. Kinaliada St. Gregory
Lusarovic Armenian Church, Sirakyan Houses located directly
at the opposite of the pier, Kinaliada Water Sports Club and
Kinaliada Mosque with its original gothic architecture are some of
the places which you should not miss out during your spring walk.

ELIADA
B
Y
E
H
/
A
D
IA
L
E
HE YB
Her gece mehtaba çıkanların adresi Heybeli, yeşil
alanı en fazla olan ada. Yerleşim alanının dışında kalan
çoğu yerin orman arazisi olduğu Heybeliada, özellikle
bisiklet severlerin ve uzanıp ağaçlarla gökyüzünün eşsiz
buluşmasını izlemek isteyenlerin tercihi oluyor. Tüm
adaların en yüksek yerlerinde olduğu gibi buranın en
yüksek yerinde de bir manastır, Aya Triada, mevcut.
Bunun yanı sıra, bir zamanlar bu adada yaşamış Hüseyin
Rahmi Gürpınar’ın ve İsmet İnönü’nün evleri şimdilerde
müze olarak ziyaretçilerini bekliyor.
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Heybeliada, which is the address of the ones who goes to
experience the full moon, is the island with the largest green
area. Heybeliada, where the most of the land other than the
settlement area is covered with forests, is especially preferred by
the bike lovers and the ones who want to lay and enjoy the view
of a unique meeting of the trees and the sky. Likewise the highest
points of other islands, there is a monastery, Hagia Triada, at the
highest point of the island. In addition, the houses of Huseyin
Rahmi Gurpinar and Ismet Inonu, who had once lived in the island,
are now waiting the visitors as museums.

Gezi / Travel
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Manzarası denize nazır, etrafınız yeşillikler içinde. Tam
bir huzur adası Burgazada. Bu unvanı hakkedercesine
Bizans Dönemi’nde inziva yeri için daha güzel bir yer
bulunamayacağından münzevi ve keşişler tarafından tercih
edilmiş. Ada meydanından sağa doğru yürüyerek nefes kesen
bir manzara eşliğinde ulaşacağınız Kalpazankaya’da öylece
durup baharın huzurlu kokusunu içinize çekebilirsiniz. Türk
edebiyatının en önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın
vefatından sonra müze olarak hizmet veren evinde tarihte
kısa bir yolculuğa çıkabilir, müzenin karşısında tarihçesi Bizans
Dönemi’ne kadar uzandığı söylenen ve adanın en gösterişli
yapısı olan Ayios loannis Kilisesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

A view overlooking the sea, the foliage surrounding you... A
complete tranquility island, Burgazada. Deservedly honored
with this title, Burgazada was preferred by monks and
hermits in the Byzantine Era since it is not possible to find
a more beautiful place to retreat. At Kalpazankaya, where
you can reach by walking to the right from the town square
in company with a breathtaking view, you can simply stand
and soak up the peaceful smell of the spring. In the house
of Sait Fait Abasiyanik, one of the greatest writers of the
Turkish Literature, which has served as a museum after his
passing, you can set out a short trip in the history. Across the
museum, you can visit the most spectacular building of the
island, Ayios Ioannis Church, the history of which is said to be
gone back to the Byzantine Era.
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SHERLOCK HOLMES’ÜN
KAPISINA DAYANAN
DERGİ:

B
1
2
2

ADINI SHARLOCK HOLMES’ÜN İNGILTERE’DEKI
MEŞHUR EV ADRESINDEN ALAN 221B,
TÜRKIYE’NIN ILK POLISIYE DERGISI OLARAK
OKUYUCUSUYLA BULUŞTU. İLK SAYISIYLA BÜYÜK
ILGI GÖREN DERGININ EKIBINDE YER ALAN ALGAN
SEZGINTÜREDI ILE YAZIM HAYATINI, POLISIYE
ROMANCILIĞINI, DERGI SÜRECINI VE
YENI PLANLARINI KONUŞTUK.

Algan Sezgintüredi'yi tanımak isteriz. Ne zaman başladı
edebiyat hikâyeniz?
1968’de, babamın yedek subaylık vazifesini gördüğü
Erzurum’da doğmuşum. İstanbul’da büyüdüm; Saint Benoit
Fransız Erkek Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü
mezunuyum. Dört, beş sene kadar birkaç reklam ajansında
çalıştıktan sonra 1995’te evlenip İzmir’e yerleştim. Yazmam
eskiye, ortaokula kadar gidiyor ama otuz beşime kadar ciddiye
almamıştım hiç. Eşim ve birkaç arkadaşım teşvik etmese hiç
almazdım belki. İlk romanımı otuzlarımın başlarında, nasıl
demeli, bakayım oluyor mu kafasıyla yazdım. Okuyanlar, eşim
ve birkaç arkadaşım beğendi ve şansımı denemem yönünde
ısrar ettiler. Ama sonra yazdıklarım yetersiz geldi gözüme, kitabı
rafa kaldırdım. Hala duruyor orada. Yayınlanan ilk romanımı
2004-2005 arasında yazdım. Bir-iki yayınevinden ret cevabı
aldım ama sonunda, şansıma herhalde, ilgilenen çıktı. Ancak o
zaman cidden yazmayı düşünmeye başladım.
Polisiye ağırlıklı yazıyorsunuz, April Yayıncılık etiketiyle okurla
Vedat ile Tefo'nun başrolde olduğu öyküler paylaşıyorsunuz.
Hikâyelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu?
Çok sevdiğim Ursula K. LeGuin, “Romancının işi yalan
söylemektir,” der. “Romancı, uydurduklarını desteklemek için
her türlü gerçek olguyu kullanır (…) Doğrulanabilir, sahici yerler,
olaylar ve davranışlar okura, katıksız bir uydurma okuduğunu
unutturur.” Romanlarımdaki kişiler ve cinayetler gerçek değil
elbette. Ama kurgularımın diğer unsurları, Vedat ile Tefo dahil
tüm karakterler, yaptıkları, söyledikleri, yan öykücükler, arka
planda yaşananlar, mekanlar ve benzerleri gerçek hayattan
bolca parça taşıyorlar. Kitaplarımda LeGuin’in dediklerini
başarmaya ilaveten, kimi yerde hoyratlığa varan ölçülerde
hatalı, kötü kullandığımız dilimize azıcık katkı yapmaya
çabalıyorum. Becerebiliyorsam ne mutlu bana.
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THE MAGAZINE KNOCKING ON
SHERLOCK HOLMES’ DOOR 221B
221B, WHICH GETS ITS NAME FROM THE FAMOUS HOME
ADDRESS OF SHERLOCK HOLMES, HAS MET WıTH ITS
READERS, AS THE FIRST DETECTIVE MAGAZıNE OF
TURKEY. WE CHATTED WITH ALTAN SEZGINTUREDI, ONE
OF THE TEAM MEMBERS OF THE MAGAZINE WHICH
GAINS A GREAT INTEREST WITH ITS FIRST ISSUE, ABOUT
HIS WRITING CAREER, DETECTIVE NOVELS, MAGAZINE
COURSE AND HIS NEW PLANS.
We would like to know Altan Sezginturedi. When did your
literature story begin?
I was born in 1968 in Erzurum, where my father was on the
duty as a military officer at that time. I grew up in Istanbul; I
am a graduate of Saint Benoit High School and Graphic Design
Department of Mimar Sinan University. After working for several
advertising agencies, In 1995, I got married and settled in
Izmir. My writing experience goes back to my elementary school
years but I had never taken it serious until I was 35 years
old. If my wife and some of my friends did not encourage me,
perhaps, I would never take. I wrote my first novel in my early
thirties, how should I say, in a mood of “let’s try whether I can
do it”. The people who read it, my wife and some of my friends
liked it and insisted that I should take my chances. But then my
writings started to seem inadequate to me and I put the book
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to the self. It still remains there. I wrote my first published novel
between 2004 and 2005. I received rejections from some
publishers, but in the end, -luckily I suppose - someone who is
interested showed up. Only then, I started thinking seriously
about writing.
You write mostly detective fiction. Under the label of April
Publishing you share with the readers the stories in which
Vedat and Tefo features. How much of the story is real, how
much of it is fiction?
Ursula K. Le Guin, who I admire a lot, says "The novelist's
business is lying". “They may use all kinds of facts to support
their tissue of lies (…) This weight of verifiable place-eventphenomenon-behavior makes the reader forget that he is
reading a pure invention”. Of course, the people and murders
in my novels are not real. But the other elements of my fiction,
all the characters including Vedat and Tefo, their acts, their
sayings, mini side stories, the things that happen on the
background, places and etc. are bearing many elements from
the actual life. In addition to achieving what Le Guin says, I am
trying to make a small contribution to the language we use in
a poor and wrong manner that may sometimes can extend to
clumsiness. How happy am I, if I succeed.

SADECE POLISIYENIN DEĞIL, GENEL ANLAMDA
EDEBIYATIMIZIN HEM KAYNAK SUNACAK HEM DE
EDEBIYAT VE OKUMA ZEVKINI GELIŞTIRECEK DAHA FAZLA
YAYINA IHTIYACI VAR VE BÖYLE BIR GIRIŞIMIN, 221B’NIN
IÇINDE BULUNMAKTAN FAZLASIYLA MUTLUYUM.
Türkiye'nin ilk polisiye dergisini yayınlayan ekibin
içindesiniz. Fikir nasıl doğdu?
Yeni kurulan Mylos Yayın Grubu’nun ortaklarından, kıymetli ve
genç arkadaşlarım Özlem Özdemir ile Hüseyin Çukur, ülkemizde
okur sayısı artan polisiye edebiyat alanında böyle bir yayının
eksikliği üzerine bir-iki senedir konuşuyorlarmış aralarında.
Karar verdikten sonra, sağ olsunlar, beni de aralarında görmek
istediklerini söylediler. Sevinçle kabul ettim. Sadece polisiyenin
değil, genel anlamda edebiyatımızın hem kaynak sunacak hem
de edebiyat ve okuma zevkini geliştirecek daha fazla yayına
ihtiyacı var ve böyle bir girişimin, 221B’nin içinde bulunmaktan
fazlasıyla mutluyum. Aslında 221B ‘ilk’ değil: geçmişte bu tip
denemelerin birkaç defa yapıldığını ama hiçbirinin uzun soluklu
olamadığını yeni öğrendim. Dergi ve olası başarısı bu açıdan da
önem taşıyor.
Sizi ünlü bir çevirmen olarak da tanıyoruz. Çevirmekten en
zevk aldığınız yazar kimdi?
Teşekkür ederim. Çevirirken haz duymadığım yazar yok
diyebilirim çünkü okumayı, edebiyatı çok seviyorum. En zevk
aldıklarımın başında çok sevdiğim için çevirmekten aldığım
hazzın yanı sıra özellikle onur da duyduğum büyük yazar Kurt
Vonnegut geliyor. Vonnegut haricindeyse Jonathan Safran
Foer’i, Alan Lightman’ı, William Burroughs’u ve Nelson Algren’i
çevirirken gerek dil, gerek üslup ve hikayecilik açılarından
diğerlerinden biraz daha fazla zevk aldığımı söyleyebilirim.
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You are in the team which have published the first
detective magazine of Turkey. How was this idea born?
My dear young friends, Ozlem Ozdemir and Huseyin Cukur,
who was included in the partners of newly-established Mylos
Publishing Group, had been talking about the lack of such a
publishing in the field of detective fiction in which the number
of readers are increasing in our country for the last few years.
After they agreed, thanks to them, they told me that they
wanted to see me joining them. I accepted joyfully. Not only
the detective fiction literature but also our literature in general
needs more publications that can provide reference and
enhance the literature and reading pleasure and I am extremely
glad to be within an initiative such as 221B. Actually, 221B is
not a first. I have recently learnt that some other attempts have
been made several times in the past, but none of them have
been long-lasting. In this respect, the magazine and its possible
success is of a great importance.
You are also known as a famous translator. Who is the
writer that you have enjoyed the most while you were
translating his/her works?
Thank you. I can say that there is no writer that I don’t enjoy
translating his/her works, because I really like reading and the
literature. The one who I enjoyed the most while translating his
works as well as being honored by doing it is the great writer
Kurt Vonnegut, since I admire him a lot. Other than Vonnegut,
I can say that I enjoyed a little more when translating Jonathan
Safran Foer, Alan Lightman, Will Burroughs and Nelson Algren
with respect to others in the sense of either language or style
and storytelling.

NOT ONLY THE DETECTIVE FICTION LITERATURE BUT
ALSO OUR LITERATURE IN GENERAL NEEDS MORE
PUBLICATIONS THAT CAN PROVIDE REFERENCE AND
ENHANCE THE LITERATURE AND READING PLEASURE
AND I AM EXTREMELY GLAD TO BE WITHIN AN
INITIATIVE SUCH AS 221B.
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Sırada ne var? Yeni kitabınızla okur ne zaman buluşacak?
Sırada polisiye olmayan bir kitap var. Konusu, kurgusu aşağı
yukarı belli. Yazmaya başladım ama maalesef çeviriler çok
vaktimi aldığından, kitabı ne zaman bitirebileceğimi henüz
bilemiyorum. Şimdilik 2016 içinde yazabileceğimi umuyorum
sadece.

What is next? When will your new book meet the readers?
Next comes a book which is not a detective fiction. Its subject and
plot is nearly decided. I started to write it but since the translations
take very much of my time I don't know when I will be able to finish
it yet. For now, I just hope that I can write it in 2016.

Polisiyede otellerin, otel odalarının büyük yeri vardır,
Agatha Christie geliyor en başta akla. Otelde geçen bir
öykü düşündünüz mü hiç?
Mekan, sadece polisiyede değil, tarih boyunca birçok
edebiyat eserinde karakterlerden birine hatta kiminde
başrole bile bürünmüştür. Otellerse çok odalı, çok parçalı,
neredeyse labirentsi yapıları sayesinde türlü heyecan ve
gizem kurgusuna çok müsaittir. Elbette ben de bir otelde
geçen polisiye yazmayı düşündüm. Ötesi, sırf düşünmekle
kalmadım: öyle bir kitap var kafamda. Ama ne zaman
yazabilirim, bilmiyorum.

The hotels and hotel rooms have a great place in detective
fiction. Agatha Christie comes to the mind at first. Have you
ever thought of writing a story that takes place in a hotel
room?
Throughout the history, the place wrap itself up in the role
of one of the characters or even the leading role, not only in
detective fiction but also in many literary works. Owing to their
multiple-room, multi-part and almost labyrinth-like structure,
hotels are very suitable for a thriller or a mystery fiction. Of
course, I also thought of writing a detective fiction taking place
in a hotel. Furthermore, I did not only think but also I have such
a book in my mind. But I am not sure when I can write.

Sık yolculuk eder misiniz? Bir otelden en büyük
beklentiniz ne olur yazar ve konuk olarak?
Eskisi kadar sık yolculuk yapamıyorum ama otellerde
konaklama tecrübem bolca mevcut. Kelimenin kökünde,
malum, sığınma, barınma, yuva ve benzeri anlamlar vardır.
Ayrıca “misafirperverlik” anlamına gelen hospitality ve hatta
“hastane” anlamına gelen “hospital” de aynı kökten türemiş
sözcüklerdir. Otelleri özellikle bu anlamda severim; insana
bambaşka bir his, bir “ev olmayan ev hissi” sunarlar. Evimde
nasıl aldırmıyorsam kalacağım otelde de lüks ve şatafat
aramam. Genel anlamda bir otelden beklentim, evimden
beklediklerime yakındır ve öncelikle temizlik ve beraberinde,
vaat ettiği hizmet kalitesini her anlamda, özellikle güler yüz
ve sahici ilgiyle sunabilmesinden ibarettir.

Do you travel frequently? What is your greatest expectation
from a hotel as a writer and a guest?
I cannot travel as frequently as i used to do before but I have
plenty of accommodation experiences in the hotels. As you
know, the root of the word has meaning such as sanctuary,
shelter, home etc. in addition "hospitality" and even "hospital"
are also the words derived from the same root. I especially like
the hotels in this sense; they offer a unique feeling, “a home
which is not a home at all”. I don't look for luxury and gimmickry
at the hotel that I stay, as I pay no attention at my own home
for these. In general, my expectation from a hotel is close to my
expectations from my home. First cleanliness, then promised
service quality in all manners and especially, the presentation
of these smilingly and with a real attention…
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2016
Trendleri
2016 YARATICILIKLA MÜŞTERİ VERİSİNİN BİRLEŞTİĞİ BİR YIL OLACAK VE YAKIN DÖNEM DİJİTAL
PAZARLAMA TRENDLERİNDEN BAHSETMENİN TAM ZAMANI. BU YIL MARKALARIN ILGI UYANDIRAN
IÇERIKLER ÜRETECEĞINI VE BU IÇERIKLERI GOOGLE, YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, BLOGLAR VE
MOBIL UYGULAMALARLA HEDEF KITLEYE ÖLÇEKLENEBILIR ŞEKILDE ULAŞTIRDIĞINI GÖRECEĞIZ. ANCAK, BU
KANALLARDAKI FIRSATLARI KULLANIRKEN PAZARLAMAYI DA BASIT DÜŞÜNMEMIZ GEREKIYOR: BIZIM IÇIN
GERÇEKTEN ÖNEMLI OLAN ŞEY MÜŞTERİ VE HEDEF KİTLEDIR. ODAĞIMIZ BU OLMALI.
2016 WILL BE THE YEAR OF THE COMBINATION OF THE CREATIVITY AND THE CUSTOMER DATA AND THERE IS NO
TIME LIKE THE PRESENT TO TALK ABOUT THE RECENT DIGITAL MARKETING TRENDS. THIS YEAR WE WILL WITNESS
THE BRANDS PRODUCING NEW COMPELLING CONTENTS AND CONVEYING THESE NEW CONTENTS TO THE TARGET
AUDIENCE IN A SCALABLE MANNER THROUGH GOOGLE, YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, BLOGS AND MOBILE
APPLICATIONS. HOWEVER, WHILE BENEFITING FROM THE OPPORTUNITIES AT THESE CHANNELS, WE ALSO HAVE TO
THINK ABOUT THE MARKETING ALSO IN A BASIC MANNER: THE THING WHICH IS THE MOST IMPORTANT FOR US IS THE
CUSTOMER AND THE TARGET AUDIENCE. THESE ARE WHAT WE HAVE TO FOCUS ON.
ERDAL BEZAROĞLU

İçerik pazarlama krallığını sürdürecek
Düşünün, bir marka tüm iletişiminde ‘’Beni al, onu alma, ben
indirimdeyim!’’ diye bağırıyor. Bu olay bir süre sonra size itici
gelmeye ve o marka gözünüzde itibar ve otorite kaybetmeye
başlamaz mı? Kendi marka iletişiminizi de böyle düşünün: İster
sosyal medya kanallarınızdan ister web sitenizden olsun, siz de
her dakika ‘’Beni al, ben indirimdeyim!’’ diye kampanya ve satış
iletişimi yapmamalısınız.
Peki nasıl yapacaksınız?
Bunun için müşterileriniz ve hedef kitleniz için metin, görsel ve
videodan oluşan sürdürülebilir bir içerik stratejisi oluşturun.
Amacınız blog ve sosyal medya kanallarınız aracılığı ile doğru
zamanda, doğru kişiye, doğru iletişimi yapmak olmalı. Ürettiğiniz
değerli içerikleriniz için bir pazarlama bütçesi oluşturun ve
en etkili kanallarınız aracılığı ile reklamını yaparak bu süreci
tekrarlayın. Kısacası süreçlerimiz Strateji Oluşturma, Planlama,
İçerik Üretimi, Yayın, Reklam, Ölçümleme ve Tekrarla şeklinde
olmalı.
Müşteri verisi, CRM ve ölçümleme modern pazarlamanın
beyni ve kalbi olacak
Modern pazarlama dünyasında ister müşteri verisi olsun,
ister web sitesi ziyaretçi verisi, bu veriler bizim için altından
değerli. Bu veri, müşteri davranışını tek ekrandan takip ederek
ölçmenizi sağlayacak. Markaların müşterilerine kişiselleştirilmiş
pazarlama stratejileri ve taktikleri oluşturmasına yardımcı
olacak. Bu nedenle CRM, pazarlama otomasyonu, Google
Analytics gibi platformları bir an önce kullanmaya başlayın.
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2016 DIGITAL
MARKETING TRENDS
Content marketing will maintain its kingdom
Imagine a brand shouting in all its communications channels
“Buy me, do not buy it, I am on sale!". Does not this situation
start to seem repellent to you and does not this brand start to
discredit reputation and authority for you? Think about your own
communications in such manner. You should not also make
campaigns or sales communications saying "Buy me, i am on
sale!" every minute, through neither your social media channels
nor your web-site.
So, how should you do?
To do so, develop a sustainable content strategy for your target
audience consisting of text, visual and video. Your goal must
be making the right communication to the right people at the
right time through your blog and social media channels. For the
valuable contents that you produce, draw up a marketing budget
and by advertising through your most effective channels, repeat
this process. Briefly, our processes must be in the order of
Strategy Development, Planning, Content Production, Publishing,
Advertising, Measurement and Repeating.
Consumer data, CRM and measurement will become the
brain and the heart of the modern marketing
In the modern marketing world, both customer data and the
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website visitor data are more valuable than gold to us. This
data will enable us to monitor and measure the customer
behavior through a single screen. It will help the brands to
create a personalized marketing strategies and tactics for
their consumers. Therefore, start to use the platforms such as
CRM, marketing automation and Google Analytics as soon as
possible.

Sosyal medyasız bir dünya düşünülemez
Facebook dünyada ve ülkemizde en fazla kullanılan sosyal
ağ. Bunu sırasıyla Twitter, Instagram ve LinkedIn takip
ediyor. Ayrıca bir video platformu olsa da ülkemizde Youtube
kullanımı oldukça yüksek. Bu yüzden içerik stratejimizde
mutlaka video olmalı. Bu sosyal ağlarda herhangi bir varlığınız
yoksa kısa sürede unutulup gideceksiniz. Bir an önce kolları
sıvayıp bir sosyal medya stratejisi oluşturun. Bu platformlarda
müşterileriniz için doğru içerik stratejisi ile doğru zamanda,
doğru kişiye ulaşın. Onları iyi dinleyin, sorularına cevap verin,
fikirlerini önemseyin ve saygılı davranın. Merak etmeyin, yapmış
olduğunuz yüksek etkileşimden dolayı talep toplama ve satış
yapma şansı da yakalayacaksınız.
Google olmadan asla
Google’sız dünya mı? Üzgünüm ama henüz çok erken. Google’da
her gün 3,5 milyar arama yapılıyor. Bu aramalar arasında
sizin ürün ve hizmetiniz de binlerce, hatta yüz binlerce kez
aranıyor. Google Adwords reklamları aracılığıyla müşterileriniz
ve hedef kitlenize kolayca ulaşın. Kendinizi unutturmayın.
Google’ın birçok reklam aracı ile (arama ağı, görüntülü reklam
ağı, remarketing, alışveriş kampanyaları ve mobil reklamlar)
yöneteceğiniz direk satış ve pazarlama kampanyaları 2016
stratejinizin ayrılmaz parçası olsun. Mobil ve lokasyon bazlı
reklamların önemi gittikçe artıyor. 2015 yılında mobil cihazlar
ile yapılan aramalar PC’den yapılan aramaları geçti. Bu nedenle
mobil reklam yatırımlarınızı arttırmaya ve mobil kullanıcıları
nokta atışıyla hedefleyip markanızla etkileşime geçirmeye devam
etmelisiniz. Beaconlar gibi lokasyon bazlı pazarlama teknolojileri
çok daha sık kullanılmaya başlayacak. Bu yüzden bir an önce
beacon sağlayıcıları ile temasa geçin ve pazarlama stratejinize
entegrasyonunu planlayın.
Gerçek değer çalışanlarınızdır
Kuvvetli ve sürdürülebilir bir marka olmak için marka elçilerinin;
yani çalışanlarınızın samimi, güvenilir, markaya kendini adamış
ve özgün olması gerekiyor. Amerika’da yapılan bir araştırmaya
göre, tüketicilerin %60’ı güvenmedikleri markalardan hizmet
ya da ürün satın almıyor, %68’i de güvendikleri markaları
arkadaşlarına tavsiye ediyor. 2016’da akıllı markalar,
çalışanların temsil ettikleri markaya önem vermesini
sağlayacak. Aynı zamanda müşteri ve hedef kitleyle hem samimi
hem güvene dayalı bir diyalog kurmalarını teşvik edecek.
Çalışanlarınız bunu sağlamak için marka içerik stratejisini
tamamlayan alakalı içeriklerden oluşan bir havuz oluşturabilir,
içerik fikirlerini bu havuzda toplayabilir ve paylaşımlarını da
havuzdan yapabilirler. Haftalık ekip toplantılarınızda bunu öne
çıkararak şirket kültürünüzün bir parçası haline getirin.
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It is not possible to think of a world without social media
Facebook is the most widely used social network in both our
country and the world. Facebook is respectively followed by
Twitter, Instagram and LinkedIn. In addition, the use of YouTube
in our country is quite high, even though it is just a video
platform. Thus, a video is a must for our content strategy. If you
do not have any presence in these social networks, you will go
into the oblivion as soon as possible. Immediately, roll up your
sleeves and start to develop a social media strategy. In these
platforms, reach the right person at the right time by means of
the correct content strategy for your customers. Listen to your
customers carefully, answer their questions, care about their
ideas and behave respectfully. Don't worry, because of the high
interaction you made, you will also grab a chance to collect
demands and make sales.
Never without Google
A world without Google? I am sorry but it is too early. Each
day, 3.5 billion searches are done on Google. Within these
searches, your product or service is also searched for
thousands or even hundreds of thousands times. Reach your
customers and target audience easily through Google Adwords
ads. Do not let yourself be forgotten. Let the direct sales and
marketing campaigns that you will manage through several
advertising tools of Google (search network, visual advertising
network, remarketing, shopping campaigns and mobile
ads) is an indispensable element of your 2016 strategy. The
importance of the mobile and location based advertisements
is continuously growing. In 2015, searches made via mobile
devices exceeded the searches made via PC. Therefore you
have to continue to increase mobile advertising investments
and target mobile users and making them interact with your
brand. Location based marketing technologies such as beacons
will start to be used more frequently. Thus, as soon as possible,
contact with beacon providers and plan the integration of these
utilities into your marketing strategy.
The real value is your employees
In order to be a strong and sustainable brand, the brand
ambassadors; i.e. your employees, are supposed to be friendly,
reliable, dedicated to the brand and original. According to a
study conducted in US, 60 percent of the customers do not
purchase services or products from the brands they do not
trust; 68 percent of them recommend the brands they trust to
their friends. In 2016, smart brands will enable their employees
to care about the brand that they represent. They will also
encourage the dialogs with customers and target audience
based on both intimacy and trust. In order to provide this, your
employees can create a pool consisting of the relevant contents
that complete the brand's content strategy, collect their content
ideas in this pool and make their sharing through this pool. By
emphasizing this in your weekly team meetings, make it a part
of your company's culture.

Lezzet / Delight

SOMONUN
SEBZELER İLE UYUMU

Salatalık Carpacıo’ya Sarılmış
Somon Pastırması
Malzemeler:
• Somon pastırması 100 g
• Salatalık 100 g
• Hardal 30 g
• Karpuz Kapari 15 g
• Kırmızı soğan 20 g
• Fesleğen 10 g
• Roka 50 g
• Zeytinyağı 30 g
• Limon 30 g

Hazırlanışı:
Salatalıklarımızı zeytinyağı ve
limon ile tatlandırıp bir kabın
içine dizelim. Üzerine dizdiğimiz
somon dilimlerine bıçak
yardımıyla hardalımızı sürüp rulo
şeklinde saralım. Doğradığımız
rokalar, kapari, kırmızı soğan ve
fesleğen taneleri ile süsleyerek
servis edelim. Afiyet olsun.

THE HARMONY OF THE SALMON WITH THE VEGETABLES
Ingredients:

Salmon Bacon, 100 g
Cucumber, 100 g
Mustard, 30 g
Capers, 15 g
Red onion, 20 g
Basil, 10 g
Rockets, 50 g
Olive oil, 30 g
Lemon, 30 g
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Salmon Bacon Wrapped in Cucumber Carpaccio
Preparation:

Arrange the cucumbers on a dish after sweetening with olive oil and lemon. Spread the
mustard on the salmon slices that we lay down on the cucumbers by a knife and wrap
by rolling. Serve the meal after garnishing with sliced rockets, capers, red onions and
basil grains. Bon appetite!

Sağlık / Health

GRİPTEN KORUNMADA

BESLENME
SOĞUK HAVALARIN YANI SIRA SALGIN OLARAK MEVSIM GEÇIŞLERINDE DE
SIKLIKLA GÖRÜLEN GRIPTEN KORUNMAK IÇIN EN ÖNEMI SILAHINIZ DOĞRU
BESLENME… GRIP VE ENFEKSIYONLARDAN KORUNMADA VE TEDAVIDE
IHTIYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SISTEMINE SAHIP OLMAK IÇIN
NASIL BESLENMEMIZ GEREKTIĞINI DIYET VE BESLENME UZMANI SAHURE
ÖZAY’A DANIŞTIK.
Grip; yakın temas, öksürük veya hapşırma ile yayılan; ateş,
baş ağrısı, yorgunluk, burun tıkanıklığı, eklem ve kas ağrısı
gibi semptomlar gösteren tehlikeli bir kış hastalığıdır. Grip ve
enfeksiyonlardan korunmada ve tedavide bağışıklık sistemi
çok önemlidir. Bunun için de beslenmemizde bağışıklığımızın
kuvvetlenmesine ve hastalıkla olan savaşında başarılı olmasına
yönelik değişiklikler yapılmalıdır.
Kurtarıcımız A,C ve E vitaminleri
Bu konuda ilk sırayı mikroplarla savaşta başı çeken A, C ve E
vitaminlerine vermek gerekir. Havuç, nar, ıspanak, domates,
patates, bal kabağı gibi turuncu, kırmızı ve yeşil sebze ve
meyvelerde bulunan Beta- karoten ( vücutta A vitaminine
çevrilir) bağışıklık sistemi
hücrelerinin sayısında önemli
ölçüde artış sağlar. A vitamini
aynı zamanda vücutta kanser
hücreleriyle savaşmaya da
yardımcı olur. Limon, portakal,
kivi, greyfurt, maydanoz,
yeşilbiber, brokoli bol miktarda
C vitamini içerirken; badem,
ceviz, fındık türevleri, ay
çiçek yağı ve kuru baklagiller
de E vitamininden zengin
besinlerdir. Yine bağışıklık
sistemimizin kuvvetlenmesinde
rol oynayan biyolojik değeri
yüksek proteinlerden süt, süt
ürünleri ve yumurta yemeye özen göstermeliyiz. Bununla
birlikte omega 3 dediğimiz ve balıkta bolca bulunan yağ asitleri
de bağışıklığımızda önemli yere sahiptir. Ve son olarak her
gün, günde 2-3 litre su içilmesi ya da sıvı alımına yardımcı
taze sıkılmış meyve suları, bal katılmış bitki çayları vücut
fonksiyonlarının düzenli çalışması için gereklidir.
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NUTRITION IN PROTECTION
AGAINST FLU
THE CORRECT NUTRITION IS OUR MOST IMPORTANT WEAPON TO PROTECT
OURSELVES AGAINST THE FLU WHICH IS OFTEN SEEN IN COLD WEATHERS
AS WELL AS EPIDEMICALLY IN SEASON TRANSITIONS. WE CONSULTED
DIET AND NUTRITION SPECIALIST SAHURA OZAY ON HOW WE SHOULD DIET
TO HAVE THE STRONG IMMUNE SYSTEM THAT WE NEED IN PROTECTION
AGAINST THE FLUE AND INFECTIONS AND IN THE TREATMENT.
Flu is a dangerous winter disease that spreads by close
contact, coughing or sneezing and shows the symptoms such
as fever, headache, fatigue, nasal congestion and joint and
muscle pains. The immune system plays a very important role
in the prevention and treatment of flu and infections. Thus, it
is necessary to make changes in our diet that will enable our
immunity to strengthen and be successful in its battle against
the diseases.
Vitamin A, C and E are our saviors
On this issue, it is necessary to give the first place to the
vitamins A, C and E, which lead the fight against the microbes.
Beta-carotene (converted into vitamin A in the body) which is
found in orange, red and green vegetables and fruits such as
carrot, pomegranate, spinach, tomato, potato and pumpkin,
provides a considerable increase in the number of immune
system cells. Vitamin A also helps the body to fight against
the cancer cells. Whereas lemon, orange, kiwi, grapefruit,
parsley, green pepper and broccoli contains plenty of vitamin C,
almond, walnut, hazelnut and their derivatives, sunflower and
dry beans are the nutrients which are rich in terms of vitamin E.
We should also pay attention to consume milk, dairy products
and egg which are some of the proteins with a high biological
value that plays an important role in strengthening of our
immune system. Besides, the fatty acids found in abundance
in fish and called omega 3 also have an important place for our
immunity. And finally, in order to provide the regular operation
of the body functions, it is necessary to drink 2-3 liters of water
a day and fresh juices, honey-fortified herbal teas for supplying
the flood intake.

Tanıtım / Advertising

Elite World Business Otel

FITNESS
SALONLARINDA

TERCİH
KALİTE

QUALITY IS THE MAIN PREFERENCE IN FITNESS CENTERS

Technogym’in 10 yıl gibi kısa bir sürede
Türkiye’deki başarısını neye bağlıyorsunuz?
Technogym’in son 10 yılda gerçekleştirdiği
atılımlar ve yatırımlar, Türkiye’deki başarımızda
önemli rol oynadı. AVV LTD olarak kadromuzu çok
doğru kurguladık, her sektör için bir yönetici tayin
ettik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi anlamaya
çalıştık, dikkatli dinledik ve ihtiyaçlarına yönelik
çözümler geliştirdik. Olmazsa olmazımız ise
eğitim.
Fitness oteller için de önemli kriter, bu alanı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fitness salonları otellerin içinde artık farklı bir
konum sahibi olmaya başladı. Araştırmalara
göre, otel seçimlerinde müşteriler için artık
fitness salonunun yeterliliği, kullanılan ekipman
kalitesi ve markası ciddi önem arz etmekte.
Seyahat ederken insanlar artık antrenman
rutinlerini devam ettirmek istiyorlar ve bunu
iptidai şartlarda yapmak istemiyorlar. O nedenle
ayrılan alanın büyüklüğünden ziyade kullanılan
ekipman tipi ve markası öne çıkıyor.

AVV SPOR YÖNETIM KURULU BAŞKANI
VITTORIO ZAGAIA ILE TECHNOGYM MARKASI
VE FITNESS SALONLARININ TURIZM
SEKTÖRÜNDEKI YERINE DAIR KONUŞTUK.
ZAGAIA, FITNESS ALANLARININ KALITESININ
ARTIK MISAFIRLERIN OTEL SEÇIMINDE BIR
KRITER OLDUĞUNA DIKKAT ÇEKTI.
WE CHATTED WITH THE CHAIRMAN OF AVV
SPORTS BOARD VITTORIO ZAGAIA ON THE
TECHNOGYM BRAND AND THE PLACE OF
FITNESS CENTERS IN THE TOURISM SECTOR.
ZAGAIA HIGHLIGHTED THAT THE QUALITY OF
THE FITNESS AREAS BECOMES A CRITERION
IN THE HOTEL CHOICE OF THE GUESTS.

How do you explain the success of Technogym in
Turkey in such a short 10 years period?
The breakthroughs and investments that Technogym
has realized in the last 10 years plays important
role in our success in Turkey. As AVV LTD, we have
constructed our staff correctly, we appointed an
administrator for each sector. We have tried to
understand the needs of our customers, carefully
listened them and developed solutions to meet their
need. What is indispensable for us is the education.
Fitness is an important criterion also for the
hotels, how do you evaluate this area??
Currently, fitness centers started to have a different
position within the hotels. According to researches,
the adequacy of the fitness center and, the quality
and the brand of the equipment used have a critical
importance in guests' hotel preferences. When
travelling, people want to continue with their training
routines and they do not want do this in primitive
conditions. Therefore, rather than the area allocated,
type and brand of the equipment become prominent.

Otellerde spor alanlarının kullanımı ve kitlesini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Otel fitness salonlarını kendi içinde ikiye ayırmak
gerekir; dışarıya yönelikte kullanım hakkı (üyelik)
sunanlar ve sadece konaklayan müşterilere hitap
edenler olarak. Sadece konaklayan müşterilere
hitap eden otel fitness salonlarına baktığınızda
artık her zamankinden daha yoğunlar. Bunun
da sebebi Wellness yaşam felsefesinin ön plana
çıkması.

How do you evaluate the use and the audience of
the sports areas in the hotels?
It is necessary to divide the fitness centers of the
hotels into two categories: the ones which offer
right to use (membership) for non-accommodating
customers and the ones which just appeal to the
accommodating customers. Looking at the fitness
centers just appealing to accommodating customers,
they are now more crowded than ever.
The reason beyond this is the prominence of the
Wellness philosophy.

Oda sayısı – fitness ekipman adeti arasında
nasıl bir denge uygulanıyor?
Bizim proje aşamasında olmaz ise olmaz
sorularımızdan bir tanesi; yapılan otelin kaç
odalı olacağıdır. Genelde oranı %30 olarak baz
almaktayız.

What is the balance applied between the number
of rooms and the number of fitness equipment?
In the project phase, one of our most indispensable
questions is “how many rooms will the hotel in
construction have?”. Generally, we use 30 percent
ratio as a basis.

En çok ve en az hangi ülkeler fitness yapıyor?
Gelişmiş ülke olarak kabul ettiğimiz bir çok
ülke de fitness alışkanlığı nüfusun yaklaşık
%15 ila %25’ine kadar artış göstermekte.
Avrupa’da bilhassa Kuzey ülkeleri çok yoğun
kullanım göstermekte. Akdeniz bölgesinde
de bu azımsanmayacak boyutlarda. Maalesef
Türkiye’de henüz %2’lerdeyiz, ancak kullanıcı
sayısındaki artış çok hızlı gözlemlenmekte.

Which countries do the most and least fitness?
In many countries that we accept as developed
countries, fitness habits may show an increase
up to 15-25 percent of the population. In Europe,
especially the Nordic countries show a very intensive
use. In the Mediterranean region, this rate also
cannot be ignored. Unfortunately in Turkey, we
are only around 2 percent, however, a very rapid
increase in the number of users is being observed.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

SWAN LAKE RELOADED

SWAN LAKE RELOADED

Dünyanın en önemli koreograflarından Fredrik Rydman'ın bir
Tchaikovsky klasiği olan Kuğu Gölü’nden uyarlayıp modernize
ettiği muhteşem gösterisi Swan Lake Reloaded sadece 5
gösteri için İstanbul'da olacak. 08-10 Nisan tarihleri arasında
Zorlu Center'da gerçekleşecek gösteride Tchaikovsky'nin
yanı sıra dünyaca ünlü pop ve rock sanatçılarının eserleri
kullanılarak klasik bale, modern toplumu yansıtacak şekilde
uyarlanıyor.

The splendid show of Swan Lake Reloaded, which is adapted
and modernized from a Tchaikovsky classic Swan Lake by one
of the most important choreographers in the world, Fredrik
Rydman will be in Istanbul only for 5 performances. In the show
to be held in Zorlu Center between April 8 and 10, the classical
ballet is adapted by using Tchaikovsky's as well as the worldfamous pop and rock artists' songs in a way that reflects the
modern society.

KEDRA
“Azap veren sancıların büyük hediyeleri vardır” diyen Psikolog Mehlika
Dülger’in, bilim ile desteklediği spritüel yaklaşımını yansıttığı ilk romanı
KEDRA yayınlandı. Psikolojideki "gölge" kavramından yola çıkan Psikolog
Mehlika Dülger, kitabın teorisini "Gölgedeki karanlığınla buluşmazsan,
yaşam her daima içinde yarım kalır" olarak tanımlıyor. KEDRA yaşadığı
kaybın ağırlığı, acısıyla baş edebilmek için, o güne kadar hiç farkına
varmadığı, kendi kaynaklarından güç alarak yeniden doğan, aynadaki
çıplak suretiyle barışan bir kadının hikâyesi. Okumanızı öneririz.

KEDRA
Psychologist Mehlika Dulger, who says “the most tormenting pains offer
the greatest gifts”, published her first novel KEDRA, in which she reflects
her spiritual approach with the support of science. Heading away
from the “shadow” notion in psychology, Psychologist Mehlika Dulger,
defines the theory of the book as “if you cannot come together with your
shadow in the darkness, the life will always mire down in you”. KEDRA
is the story of a woman who is reborn by getting strength from her own
resources that she has not recognized before to overcome the burden
and pain of a loss she suffered. We recommend you to read.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

İBRAHİM MAALOUF

IBRAHIM MALOUF

Cazdan rock’a birçok farklı müzik türünü eşsiz tekniğiyle
yorumlayan trompetin usta ismi İbrahim Maalouf, ‘Doğunun
Yıldızı’ Ümmü Gülsüm’den ilham alarak bu günün kadınlarına
adadığı “Red&Black Light” albümünün turnesi kapsamında
23 Nisan Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da özel
ışık şovu eşliğinde sahne alacak. Etkileyici konserleriyle
Türkiye'de de çok sevilen trompetin büyük ismi İbrahim
Maalouf, özel olarak hazırlanan görsel şovuyla bir kez daha
sevenleriyle buluşacak.

The trumpet specialist, Ibrahim Malouf who performs different
music genres from jazz to rock with his different technique,
within the tour of his “Red & Black Light” album that he
dedicated to the today’s woman by taking inspiration from ‘Star
of the East’ Ummu Gulsum, will take the stage on the evening
of April 23, at Volkswagen Arena as accompanied by a light
show. Admired also in Turkey owing to his impressive concerts,
trumpet specialist Ibrahim Malouf will come together with his
fans again with a specially designed visual show.

YOK OLMADAN

TILL IT’S GONE

İstanbul Modern, 2016 yılındaki ilk ana sergisi “YOK
OLMADAN: Doğa ve Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Sergi” ile
doğa ve ekolojiyi konu alırken sürdürülebilirlik kavramına
da değinen sanatçıları bir araya getiriyor. Doğa algımıza
dair farklı bakış açıları ve ekosistemle ilişkimize dair yeni
farkındalıklar öneren, dünyanın farklı köşelerinden yirmi
sanatçı ve sanat grubunu ağırlayan sergi, 5 Haziran tarihine
kadar İstanbul Modern’de olacak.

With its first main exhibition in 2016, “TILL IT’S GONE: An
exhibition on nature and sustainability”, Istanbul Modern
brings the artists who addresses the sustainability notion and
highlights the nature and the ecology. The exhibition, which
hosts 20 artists and art group coming from all around the world
and suggesting new perspectives on our sense of nature and
new awareness on our relation with the ecosystem, will be at
Istanbul Modern until June 5.
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Alışveriş / Shopping

ZARIF GELINLER IÇIN AŞK KOKAN TASARIMLAR
Oleg Cassini’nin usta tasarımcıları tarafından hazırlanan 2016 gelinlik
koleksiyonu, yine hayalleri süsleyen yüzlerce tasarımı bir araya getiriyor.
Romantik ve klasik kesimlere modern dokunuşların ve hareketli detayların
eşlik ettiği koleksiyonda öne çıkan trendler arasında 3 boyutlu çiçekler,
dantel, tüyler, illüzyon efektli beden kesimleri, kabarık etekler ve belden
kalçaya doğru kabaran volanlı modeller bulunuyor. Dantel kollar ve düşük
omuzlar ise bu yılın önemli trendlerinden. www.olegcassini.com.tr

LOVE SCENTED DESIGNS FOR GRACIOUS BRIDES
2016 wedding dress collection designed by the skilled designers of Oleg
Cassini, again, brings hundreds of designs garnishing the dreams together. In
the collection in which romantic and classic cuts are accompanied by modern
touches and lively details, 3 dimensional flowers, laces, feathers, illusional
body cuts, fluffy skirts, and flounced models surging from the waist towards
the hip are included in the featured trends. Lace sleeves and low shoulders
are some of the most remarkable trends of this year. www.olegcassini.com.tr

ZITLIKLARDAN DOĞAN IŞILTILI UYUM
Yurtdışında gerçekleştirdiği sergilerle adını uluslararası alanda
da duyuran Semra Ecer, birbirinden özel mücevher ve takı
tasarımlarının yer aldığı koleksiyonu “Siyah-Beyaz Işıltı 2016” ile
zıtlıklardan doğan ışıltılı uyumu eserlerine taşıyor. Koleksiyonda
siyah-beyaz rodajlı gümüş ağırlıklı eserlere yer veren Ecer,
beyaz ve siyah pırlanta ile gümüşün parlaklığını daha da etkili
kullanarak göz kamaştıran güzellikte bir etki yaratıyor.
www.semraecer.com

A GLITTERING HARMONY ARISING FROM
CONTRASTS
With her collection, "Black & White Glitter 2016" which includes
her special jewelry and ornament designs, Semra Ecer, who
advertises her name in the international area owing to the
exhibitions she has organized abroad, conveys the glittering
harmony arising from contrasts to her works. Ecer, who mostly
gives place to white-black grinded silver pieces in her collection,
leaves an impression with a dazzling beauty by using white
and black diamonds and the brightness of the silver. www.
semraecer.com
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MESAJI OLAN TASARIMLAR: KAFT
İçinde bir fikir barındıran, farklı
ve yaratıcı ürünlere sahip bir
“tasarım markası” olan KAFT’ın
UILBOEK tasarımı büyük ilgi
görüyor. Steve Best tasarımı
ile; "Elbette hayvanlardan
farklıyız; hayır, onlar elbette uzay
gemisi yapamazlar, hayır onlar
matematikten anlamazlar, hayır
tabi ki Shelley gibi romantik şiir
yazamazlar. Lanet olsun! Siz
bir balina gibi yüzebilir misiniz?
Kartal gibi uçabilir misiniz? Bir yarasa gibi işitebilir misiniz?
Bir kedi kadar güzel misiniz? Kimlerin hak sahibi olacağı
ve kimlerin hak sahibi olamayacağı, kimlerin topluma dahil
olup olamayacağı türünden bir ahlaki evrende kriterimizi akıl
olarak belirlemek tamamen saçmadır ve ayrımcılıktan başka
bir şey değildir!” diyor. www.kaft.com

DESIGNS WITH A MESSAGE: KAFT
UILBOEK design of KAFT, a "design brand" with distinct and
creative products which include an idea on themselves,
enjoys a great popularity. With his design, Steve Best says:
“No doubt we are different from animals. No, they can't
build spaceships. No, they can't understand math. Sure they
can't write poets as Shelley does. Darn! Can you swim like
a whale? Fly like an eagle? Can you hear like a bat? Are you
as beautiful as a cat? Do you smell wonderful like a cat? It
is totally nonsense and nothing more than discrimination
to adopt our criteria as mind in a moral universe in which
we decide who has the rights or who doesn't and who is
inclusive of society”

BU BİR İLANDIR

