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Röportaj / Interview

Zaman çok çabuk geçiyor. Elite World Look sizlerle buluşmaya başlayalı tam 2 sene 
oldu. Look kapsamında Elite World dünyasındaki gelişmeleri sizinle paylaştığımız gibi, 
turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, hepimizin yakından takip ettiği ünlü simalar 
ile söyleşiler yaptık. Sağlıktan alışverişe kadar pek çok güncel konuda bilgi verdik. 
Sektörümüzün sıkıntılı gündeminden sizleri bir parça uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize…

Bu sayıda yine pek çok keyifli habere imza attık. Son günlerin gözde beslenme formülü 
Karatay diyetinden, antik Likya yolunun doğal cennetleri Saklıkent ve Dalyan’a, tiyatro ve 
müzik dünyasının parlak çifti Çiçek Dilligil-Bora Öztoprak’tan, sektörümüzün önde gelen 
meslek örgütlerinden TUROFED’in Başkanı Osman Ayık’a kadar pek çok konu ve konuk 
Elite World Look’ta yer alıyor.

Hepinize keyifli okumalar ve güzel bir yaz tatili dilerim.

Time goes by so quickly. Two years have passed since Elite World Look had begun to come together 
with you. Within the scope of Look, as well as sharing the latest development in the tourism 
sector, we also made numerous interviews with the prominent representatives of the sector and 
the celebrities all we closely follow. We keep you informed on many subjects ranging from health 
to shopping. We would be so happy if we had managed to make you distracted from the troubled 
agenda of our sector.

One more time, we produced many pleasant news in this issue. Elite World Look includes various 
subjects and guests ranging from Karatay diet which is the most favorite dietary formula of the 
recent days to Saklikent and Dalyan, which are the natural heavens of the ancient Lycian way and 
from Cicek Dilligil and Bora Oztoprak, who are the hilarious couple of music and theatre community, 
to Osman Ayik, the president of TUROFED, one of the most prominent occupational organization of 
our sector.

I wish you a pleasant reading and a nice summer holiday.

Emel Elik Bezaroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
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Elite World Marmaris Otel, deniz, kum, güneş ve yeşilin eksiksiz bir 
kombinasyonun yer aldığı Marmaris İçmeler’de çok özel bir lokasyonda 
yer alıyor. Mimarisi, yeniliği ve modern iç dekorasyonu ile  bölgenin en 
lüks otellerinden biri olarak dikkat çeken otel, Dalaman Havalimanı’na 
95, Marmaris’e 7 kilometre uzaklıkta, ünlü İçmeler Plajı'na ise 40 metre 
mesafede. 

Balayı çiftlerinin tercihi
Elite World kalitesi ve standartlarını Marmaris’e taşıyan Elite World 
Marmaris Otel, modern bir tasarımla dekore edilmiş huzur veren çoğu 
deniz manzaralı 93 odası ve 186 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. 
Sadece 16 yaş üzeri konuklarına herşey dahil konseptiyle hizmet 
veren tesis, bu konsepti nedeniyle balayı çiftleri tarafından da özellikle 

Elite Word Marmaris Hotel, is situated in a very special location in 
Marmaris, Icmeler, where a perfect combination of sea, sand, sun and 
green is present. The hotel which attracts attention as one of the most 
luxurious hotels in the region with its architecture, freshness and modern 
interior decoration, is located at a distance of 95 km away from Dalaman 
Airport, 7 km away from Marmaris and only 40 meters away from famous 
Icmeler Beach.

Choice of the couples enjoying their honeymoon
Elite World Marmaris Hotel, which brings the Elite World quality and 
standards to Marmaris, is offering its services with its capacity of 93 

Elite World’e Dair / About Elite World

YAZIN MARMARIS HALI 
ÜNLÜ İÇMELER PLAJI’NA 40 METRE MESAFEDEKİ ELITE WORLD MARMARİS OTEL,  “HERŞEY DAHİL" KONSEPTİYLE YENİ SEZONDA DA HİZMET 
VERMEYE BAŞLADI. BALAYI ÇİFTLERİ TARAFINDAN DA YOĞUN OLARAK TERCİH EDİLEN TESİS, HEM DENİZE ÇOK YAKIN OLUŞU HEM DE ŞEHİR İLE 
İÇ İÇE OLUŞU İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR. 

IN THIS NEW SEASON, ELITE WORLD MARMARIS HOTEL, LOCATED ONLY 40 METERS AWAY FROM FAMOUS ICMELER BEACH, BEGAN TO SERVE 
FOR ITS GUESTS WITH AN “ALL-INCLUSIVE” CONCEPT. THE FACILITY WHICH IS ALSO INTENSIVELY PREFERRED BY HONEYMOON COUPLES, WINS A 
GREAT RECOGNITION WITH ITS CLOSE LOCATION TO THE BEACH, WHILE IT ALSO EMBRACES THE CITY.

A MARMARIS SUMMER

tercih ediliyor. Ayrıca Elite World Marmaris’te, zincirin kendi özel 
mekan markaları ayrıcalık sunuyor. Elite Restaurant, One Bar, L'oliva 
Restaurant, Coffee Company, Palm Bar ve Palm Cafe otelin bünyesindeki 
mekanlardan bir kaçı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini açık büfe 
olarak sunulduğu Elite World Marmaris Otel'de konuklar, yüzme havuzu, 
SPA Center ve sadece 40 metre uzaklıktaki plajda tatillerini doyasıya 
geçirebiliyorlar. Tüm mekanlarında ücretsiz wi-fi hizmeti bulunan Elite 
World Marmaris Otel’de, business center, kuaför, doktor, araç kiralama, 
VIP havaalanı transferi gibi hizmetler de sunuluyor. Açık havuz, sauna, 
Türk hamamı, buhar odası, aletli jimnastik salonu, kese ve masaj 
imkanlarının sunulduğu SPA ve bilardo, masa tenisi, dart gibi aktivitelerle 
de hosça vakit geçirilebilen Elite World Marmaris Otel’de plaj ve havuzda 
şezlong, minder, şemsiye ve havlu ücretsiz olarak sunuluyor. 

modernly decorated comfortable rooms most of which have a sea view 
and 186 beds. The facility, which serves with “all-inclusive” concept only 
for the guests who are older than 16 years, is especially preferred by 
the couples enjoying their honeymoon owing to this concept. Besides, in 
Elite World Marmaris, chain’s own hangout places offer privileges. Elite 
Restaurant, One Bar, L'Oliva Restaurant, Coffee Company, Palm Bar and 
Palm Café are some of the brands located within the hotel. In Elite World 
Marmaris Hotel, where breakfasts, lunches and dinners are served as 
“open buffet”, the guests can enjoy their holidays at the swimming pool, 
SPA Center and the beach which is only 40 meters away. In Elite World 
Hotel where all the hangout places offer free Wi-Fi services, services 
such as business center, hairdresser, doctor, rent a car and VIP airport 
transfer are also offered. In Elite World Marmaris Hotel where the guest 
may pleasantly enjoy their time with the activities such as open swimming 
pool, sauna, Turkish bath, steam room, fully-equipped gym, SPA where 
the guests may have rubbing and massaging and billiards, table tennis 
and dart; sunbeds, mattresses, umbrellas and towels are offered free of 
charge at the beach and the swimming pool.



SADE TÖREN ISTEYENLERE 
NIKAH PAKETI 

KANA KANA LIMONATA

WEDDING PACKAGE FOR A  
MODEST CEREMONY

GUZZLE THE LEMONADE

Düğün telaşına girmeden, daha sade bir törenle ‘evet’ demek 
isteyenler için Elite World Otelleri benzersiz bir nikah atmosferi 
sunuyor. Elite World Otelleri, davetli sayısına göre tercih 
edilebilecek farklı büyüklükteki salonları, konforu, sunduğu 
kaliteli, lezzetli ikramlar ve hediyeleri ile çiftlere özel bir nikah 
paketi sunuyor. Çay&kahve, tatlı&tuzlu kurabiye seçeceği 
ya da kokteyl menüsü ile lezzetli seçecekler sunulan nikah 
paketinde ayrıca, çiftlere birinci evlilik yıldönümlerinde iki 
kişilik akşam yemeği de hediye ediliyor. 

Her ay birbirinden farklı konseptlerdeki etkinliklerle de 
misafirleriyle buluşan Elite World Otelleri, bu kez bünyesindeki 
Coffee Company’lerde “Limonata Günleri” düzenliyor. 
11 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek 
Limonata Günleri’nde, geleneksel ev yapımı limonatanın 
yanı sıra farklı meyvelerle tatlandırılmış limonata çeşitleri 
beğeniye sunulacak. Geleneksel Limonata, Çarkıfelek-Passion 
Fruit Limonata, Çilek Limonata, Mango Limonata, Mandalina 
Limonata sunulacak seçeneklerden sadece bir kaçı.

Elite World Hotels offers a unique wedding atmosphere for 
the ones who wants to say “yes” with a modest wedding 
ceremony by avoiding the wedding rush. Elite World Hotels 
is offering a special wedding package to the couples with its 
halls of different sizes which can be preferred depending on 
the number of guests, its comfort, and its high quality and 
delicious offerings and gifts. With the wedding package in 
which delicious options are offered by tea & coffee and sweat & 
salty cookies or cocktail menu, the couples will also be offered 
a dinner at their first anniversary.

Elite World Hotels, which come together with its guests each 
month with conceptual F&B activities is now organizing the 
“Lemonade Days” at Coffee Company. Within “Lemonade 
Days” which will last between July 11 and August 31, as well 
as the traditional home-made lemonade, various lemonade 
types flavored with different fruits will be offered. Passion Fruit 
Lemonade, Strawberry Lemonade, Mango Lemonade and 
Tangerine Lemonade are only the few options to be offered.

Elite World’e Dair / About Elite World
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ELITE WORLD VAN OTEL’E 
ACE OF MICE ÖDÜLÜ

ELITE WORLD OTELLERI 
WORLD HOTES ÜYESI OLDU

ACE OF MICE AWARD GOES TO 
ELITE WORLD VAN HOTEL

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen MICE sektörünün “Oscar”ları 
olarak bilinen ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik 
Ödülleri, 17 Mart Perşembe akşamı görkemli bir törenle 
sahiplerini buldu. 2012 yılında hizmete girdiği dönemden beri 
birçok ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve etkinliği 
Van’a taşıyan Elite World Van Otel, Anadolu ve Karadeniz 
Bölgesi En İyi Toplantı Oteli ödülüne layık görüldü. Van şehir 
merkezinde yer alan beş yıldızlı Elite World Van Otel’de, 230 
oda, 460 yatak, 1200 kişilik toplantı kapasitesine sahip 7 
adet toplantı salonu yer alıyor. 

Elite World Business Otel ve kapılarını 2017 yılının Şubat 
ayında açacak olan Elite World Europe Otel, dünya çapında 
45 yıldır faaliyetlerini sürdüren WORLDHOTELS zincirinin 
üyesi oldu. Üye otellerinin hikayesini dünyaya yayan, dünya 
çapında 700 kurumsal müşterisi, 30 farklı noktada da 
satış ofisi bulunan WORLDHOTELS’in şu ana kadar 950 bin 
müşterisi ve 94 bin oda rezervasyonu yer alıyor. 

The 4th ACE of M.I.C.E the “Oscars” of the MICE sector, 
located their owners at a gorgeous ceremony held on March 
17. Elite World Van Hotel, which has brought many national 
and international congresses, conferences and events to Van 
since 2012 was deemed worthy of the Best Congress Hotel of 
Anatolian and Black Sea Region. 230 rooms, 460 beds and 
7 meeting halls having a total capacity of 1200 people are 
situated in 5-Star Elite World Van Hotel, which is located at the 
city center of Van.

Elite World’e Dair / About Elite World

Elite World Business Hotel and Elite World Europe Hotel, 
which will open its gates in September 2016, are now the 
members of WORLDHOTELS chain which has carried its 
activities worldwide for the last 45 years. WORLDHOTELS, 
which has corporate customers and 30 sales office around 
the world has globally welcome almost 950 thousand 
customers so far.

ELITE WORLD HOTELS ARE NOW 
A MEMBER OF WORLD HOTELS
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KRIZIN 
BOYUTLARI 
RUSYA ILE 
SINIRLI DEĞIL

TURİZMDE YAŞANAN SIKINTILI DÖNEMİN ÜLKE 
İMAJIMIZI DÜZELTECEK FAALİYETLERE AĞIRLIK 
VERİLEREK AŞILABİLECEĞİNİ İFADE EDEN TÜRKİYE 
OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) BAŞKANI 
OSMAN AYIK İLE SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNU  
VE ÖNGÖRÜLERİNİ KONUŞTUK.

WE HELD AN INTERVIEW WITH OSMAN AYIK, THE PRESIDENT 
OF TURKISH HOTELIERS FEDERATION, ABOUT THE CURRENT 
STATUS OF THE SECTOR AND THE ANTICIPATIONS, SO HE  
STATED THAT THE TROUBLED PERIOD ENCOUNTERED IN 
TOURISM CAN BE OVERCOME BY PRIORITIZING THE ACTIVITIES 
THAT WILL RESTORE THE IMAGE OF OUR COUNTRY.

THE DIMENSIONS OF THE CRISIS 
IS NOT LIMITED TO RUSSIA

Röportaj / Interview
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Röportaj / Interview

Turizm sektörünün mevcut durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz, yakın geleceğe dair ön görüleriniz 
nelerdir?
Tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar, bölgesel ve siyasi krizlerin yol 
açtığı ekonomik yaptırımlar, göçmen krizleri, terör olayları insanların 
seyahat isteklerini azaltmıştır. Dolayısıyla tüm dünyada seyahat 
endüstrisi olumsuz etkilenmiştir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya 
ve çevremizde yaşanan benzer olumsuzluklar bizim birçok ülkeye 
oranla daha fazla etkilenmemize sebep olmuştur. 2016 yılı genel 
itibariyle ülkemizin son 30 yılda en büyük kayıpların yaşandığı bir yıl 
olacaktır. Bu güne kadar biriktirdiğimiz ve yarattığımız birçok değerin 
tehlike altında olduğu ve hatta kaybedilmesi ile karşı karşıyayız. 
Örneğin; Tesislerimizin standardı sunduğumuz hizmetin kalitesi 
ve yetişmiş personelin sektörden kaçışı en büyük tehlikedir. Şuan 
ki yaşanan krizin 2016 yılı ve takip eden birkaç yılı kapsayacağını 
tahmin ediyoruz. Tüm planlanmaların bu doğrultuda yapılması 
sektörün geleceği açısından elzemdir. 

Rusya ile yaşanan sorunların sektörü bu denli olumsuz 
etkilemesi pazar çeşitliğimiz olmaması mı?
Hayır. Çünkü Rusya bizim önemli kaynak pazarlarımızdan bir 
tanesi, keza Almanya da bizim için önemli kaynak pazarlardandır. 
Türkiye paket tur pazarında 18 ila 20 milyon arasında misafir 
ağırlayan bir ülkedir. Rusya’dan gelen misafirlerin %90’lara varan 
bölümü ülkemize paket tur ile seyahat eder. Ve bu sayı yaklaşık 
maksimumda 4 milyon civarında seyretmekteydi, bu toplam 
içinde %25’lik bölümü kapsar. Fakat yukarıda belirttiğimiz gibi 
tüm dünyada yaşanan sıkıntılardan kaynaklı başta Almanya ve 
diğer Avrupa ülkelerinden ülkemize olan misafir akışında önemli 
kayıplar yaşıyoruz. Benzer durumu diğer kaynak pazarlarda da 
yaşamaktayız. Dolayısıyla krizin boyutları sadece Rusya pazarıyla 
sınırlı değil, sorun çok daha kompleks ve karmaşıktır. Paket tur 
pazarında da kaynak ülke çeşitliliğimiz mevcuttur.

Turizmin bu durumu, ekonomide ne kadarlık bir daralma 
yaratacak?
Ülkemizin turizm endüstrisi son 30 yılın en zor ve sorunlu 
dönemini yaşamaktadır. Bu nedenle turizm sektörüne bağlı tüm 
iş kollarında ve yan sektörlerde ciddi olumsuzluklara ve gelir 
kayıplarına neden olacaktır. Ülkemizin iki önemli destinasyonu 
İstanbul ve Antalya başta olmak üzere hemen hemen tüm giriş 
noktalarında önemli oranda yabancı misafir kaybı yaşamaktayız. 
Sayısal eksilmeler yaklaşık %30’lar mertebesinde seyredecektir. 
Gelir kaybı ise 10 milyar doların üzerine çıkabilecektir.

Sektörün asıl sorunu “misafir bulmak” diyorsunuz, bu sorunu 
çözmek için neler yapılması gerekiyor?
Tabi şuan ki durumda en büyük sorun misafir eksikliğidir. Bu 
durumu gidermek için bugüne kadar olgunlaştırdığımız ve 
geliştirdiğimiz pazarlarda ve yeni pazarlarda yoğun bir tanıtım 
atağına geçmek gerekir. Kaybolan talebi yeniden canlandırmak ve 
ülkemizin bozulan imajını düzeltmek için yoğun P&R faaliyetleri 
yapmak gerekir. 

İç pazar büyüklüğü sadece yüzde 10 civarında, bu oranın 
büyümesi için neler yapılması gerekir?
Ülkemizde iç pazar büyüklüğü, ülkemizi ziyaret eden yabancı 
misafir sayısının %10 ila 15’i arasındadır. Avrupa ülkelerinde bu 
oran %25’ler seviyesindedir ve hatta bazı ülkelerde %30’lara 
kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla iç pazarda seyahat eden insan 
sayısını 10 milyona çıkartmalıyız. Bunun için öncelikle son yılarda 
geliştirilen erken rezervasyon kampanyalarının geliştirilmesi, 
okul tatillerinin bölgelere göre düzenlenmesi, kamu personelinin 
tatile özendirilmesi ve bununla ilgili yöntemlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca turizm bir yaşam tarzına dönüştürülmeli ve 
ülke içinde seyahat özendirilmelidir. Vatandaşlarımıza seyahat 
etme ve tatil yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir. 
Bunun içinde ürün yapımızı tekrardan inceleyerek yapılması 
gereken düzenlemeleri ivedilikle planlayıp öncelikle birçok 
düzenlemeyi ve uygulamayı kendi ülke vatandaşlarımız için 
yapmalı ve geliştirmeliyiz. Böylece ülkemizde turizm endüstrisinin 
devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamış oluruz. 

How do you interpret the current status of the tourism sector and 
what are your anticipations about the near future?
The problems encountered worldwide, economic enforcements led by 
the regional and political crisis, refugee crises and terrorist incident 
have reduced the willing of people to travel. Therefore, worldwide travel 
industry has been negatively influenced. The geography which our 
country is situated and similar problems present in our neighborhood 
have affected us more in comparison. 2016, in general, will be the year 
in which our country will suffer the biggest losses in the last 30 years. We 
are facing the risk that all values that we created so far may be in danger 
and even lost. For examples, the most prominent danger is the loss of 
the standards of our facilities, the services we offered and the qualified 
employees. We anticipate that the crisis encountered now will continue 
in 2016 and a couple of years. For the future of the sector, it is crucial to 
execute all the plans within this direction.

Can we say lack of market diversity is the reason behind the 
problems so the loss of  Russian market affected the sector?
No. Ofcourse Russia is one of the most prominent resource markets of 
us, but Germany is also an essential resource. Turkey is a country which 
hosts 18-20 millions of guests in package tour market. Up to 90-percent 
of the guests coming from Russia travels with package tours and this 
number was around 4 million which covers 25-percent of total volume. 
But as we mentioned above, we are suffering from a great losses in 
the guest flow coming from Germany in particular and other European 
countries arising from the problems encountered worldwide. Therefore, 
the dimensions of the crisis are not only limited to Russia, the problem is 
more complex and complicated. 

What would be the extent of economic shrinkage to be caused by 
current status of tourism?
In our country tourism industry is encountering the most compelling and 
problematic period in the last 30 years. Therefore, this will lead serious 
problems and revenue losses in all the business lines and sub-sectors 
in association with the tourism. Two of the most important destinations, 
Istanbul and Antalya being in the first place, at almost all the entrance 
locations we are suffering a considerable extent of foreign guests. 
Quantitative decreases will keep around 30-percent and revenue loss 
may raise to more than 10 billion dollars.

You say that most substantial problem of the sector is “to find 
guests”, what must be done in order to solve this problem?
Of course, the biggest problem in current situation is the lack of guests. 
To overcome this situation, it is essential to proceed an intensive 
advertising attack in the markets that we have grown and developed so 
far. In order to replenish the lost demand and recover the impaired image 
of our country, intensive PR activities must be carried out.
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Kitle turizminde İspanya’dan sonra ikinci sıradayız. Ancak artık 
internet üzerinden bireysel tatil organizasyonlarının sayısı her 
geçen gün artıyor. Bu alan için sektörümüz hazır mı?
Artık klasik pazarlama yöntemleri de sorgulanmaya başlandı. 
Klasik pazarlama nedir? Paketler oluşturulur, tur operatörü 
organize eder, bir seyahat acentesi aracılığıyla satılır. Gidilen 
destinasyonda da karşılama, ağırlama kısmı devreye girer. Kitle 
turizminde en çok kullanılan yöntem budur. Bu sistemin en etkin 
olduğu kaynak pazar Almanya’dır ve Almanya’da pazarlamanın 
yüzde 80’i hala bu yolla yapılır. Oteller, tüketici ile mutlaka sanal 
bir köprü kurmalı. Online pazarlama bu yüzden çok önemli. 
Almanya’da dünyadaki trendin tersini seyahat acentelerine olan 
talebin hala bu kadar yüksek olmasının sebebi tüketiciye verdiği 
güven. Sanal ortamın da bu güveni sunabilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde genel anlamda konaklama tesisleri online satışlara 
hazırdır ama ülkenin genel altyapısı ülkemizi uluslararası 
merkezlere ve kaynak pazarlara bağlayacak ulaşım altyapısının 
gelişmesi ve ülke içindeki genel standardın yabancı ülkelerden 
gelen misafirlerimizin yaşadıkları ülkelerdeki standartlara 
yaklaştırılması gerekmektedir. Dinamik paket dediğimiz bireysel 
seyahatçilerin çok kullandığı yöntem artık oldukça popüler bir 
hale geldi. Bu eğilim daha da çok artacaktır. Dinamik paketlerin 
bu kadar gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri ucuz hava 
yolu şirketlerinin inanılmaz yükselişi. Ancak burada sadece 
low cost uçakları değil ülkemizin ana taşıyıcısı olan THY’nin 
sadece İstanbul’u değil diğer turistik yörelerimizi de uçuşlarıyla 
desteklemesi ve tarifeli seferlerini arttırması halinde bu pazar 
gelişecektir.

İletişim çağında yaşıyoruz, nihai tüketiciye ulaşmanın çok farklı 
yolları var. Hedef kitlemizi doğru seçmek, ürün dizaynımızla hedef 
kitlemizi örtüştürmemiz, iletişim kanallarını, sosyal medya ve 
yorum siteleri  başta olmak üzere dijital kanalları çok iyi kullanmalı 
ve sanal ortamdaki tüm girişimleri senkronize edip bir bütünün 
parçaları gibi hareket ettirmeliyiz. Buradan da visit turkey mantığı 
ile sanal ortamda bir portal yaratmalıyız.

TÜROFED’in yakın dönem çalışmalarından, hedeflerinden 
bahseder misiniz?
Dünya Turizm Örgütü, Hotrec gibi uluslararası önemli turizm 
platformlarında turizmcilerimizi temsilen TÜROFED olarak takip 
ediyor ve temsil ediyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği ve 
Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği ile yoğun çalışmalar halindeyiz. 
Ülkemizin bu sıkıntılı durumu bir an önce atlatabilmesi için 
organizasyonlar ve workshoplar düzenlemekteyiz. Aynı zamanda 
kamu kurumlarımızla sektörümüz arasında köprü oluşturuyoruz. 
Sadece gelen turist sayısını arttırmak değil bunun yanı sıra 
turizm gelirimizi arttırmak için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca 
sektörün konaklama ayağını toparlayacak her türlü adımı ve 
hamleleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde konaklama 
sektörünün örgütlenmesini tamamlıyoruz. Sektörde var olan 
belgelendirmedeki çifte standartları ortadan kaldırma yönünde 
önemli adımlar atıyoruz. 

Size of the domestic market is only about 10-percent, what 
must be done in order to improve this ratio?
Size in the domestic market in our country, is about 10-15 percent 
of the number of the foreign tourists. This ratio is around 25 percent 
in European countries and even in some countries it may raise 
up to 30-percent. Therefore, we have to enhance the number of 
travelling people in domestic market to 10 million. To do so, we 
have to improve the early-reservation campaigns, arrange recesses 
according to regions, encourage the public officers to go on 
vacations and develop some methods regarding to these. Besides, 
tourism must be transformed into a life style, and domestic travelling 
must be encouraged. We have to get our citizens adopt the habit of 
travelling and going for a vacation. To do so, we have to review our 
structure and plan the necessary regulations as soon as possible 
and primarily create and various regulations and implementations 
for the citizens of our own country. Thus, we provide the continuity 
and sustainability of the tourism industry in our country.

We are ranked as the second after Spain in terms of 
mass tourism. However, the number of individual vacation 
organizations grows everyday. Is our sector ready for this field?
Now, classic marketing techniques are also in question. What 
is classic marketing? Packages are created, organized by a tour 
operator and sold by a travel agency. In the destination to be 
reached, welcome and entertain stage comes into play. It is the most 
common method used in mass tourism. The resource market where 
this system is most effective is Germany and 80-percent of the 
marketing is still conducted in this way. Hotels must unconditionally 
create a virtual bridge that connects with the customers. That’s 
why online marketing is so important. The reason why the demand 
in Germany for travel agencies is still so high on the contrary to the 
worldwide trend is the confidence given to the customer. Virtual 
environments must also provide this confidence. In our county, 
lodging facilities are mostly ready to make online sales, but overall 
infrastructure of our country and transportation infrastructure that 
connects our country to international centers and resource markets 
must be developed and the general standards within the country 
must be converged to the standards of the countries where our 
foreign guests live. A method used frequently by individual travels 
which we call dynamic package have become very popular now. One 
of the most important reasons that causes such an improvement 
of dynamic packages is the incredible raise of the low cost airlines. 
However, at this point, if not only low cost airlines but also Turkish 
airlines, which is the main air carrier of our country, supports not 
only Istanbul but also other touristic destinations with its flights and 
increases the number of its scheduled fights. We are living in the 
communication era, there are lots of ways to reach consumers. We 
have to select our target audience carefully, coincide our product 
designs with our target audience, use the communication channels 
and digital channels as social media and review sites being in the 
first place in an ideal way, and move as the integrals of a body by 
synchronizing our initiatives virtual environment. Hence, we have to 
create a portal with ‘visit turkey’ sense.

Would you like to mention about the recent efforts and 
objectives of TUROFED?
As TUROFED, we are representing our tourism professionals at 
important international platforms, such as World Tourism Agency and 
Hotrec. We are intensively collaborating with Association of German 
Travel Agencies and Association of Independent Tourism Agencies. We 
are holding organizations and workshops in order to make our country 
be capable of overcoming the recent troubled situation. Besides, we 
constitute a bridge between the public institutions and our sector. We 
are doing studies to increase not only the number of incoming tourists 
but also our tourism revenues. Besides, we are taking every step and 
action that can restore the accomodation performance of the sector. 
We are taking important steps the double standards in licensing 
present in the sector. 

Röportaj / Interview
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Turizm sektöründe sürekli bir personel sıkıntısından 
bahsedilir, günümüzde de bu sorun devam ediyor mu? Ne gibi 
sorunlar ile karşılaşıyorsunuz?
Bilindiği üzere özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük 
şehirlerimizde ve Güney illerimizde otel ve tatil köyü yatırımları 
çok üst seviyelere yükselmiştir. Bu durum emek yoğun bir sektör 
olan turizmde nitelikli personel talebini fazlasıyla arttırmış ve 
sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Yabancı dil bilen nitelikli eleman bulma 
sorunu aslında uzun yıllardan beri sürmektedir. Bu konuyla ilgili 
birçok personel yetiştiren okullar ve kurslar açılmasına rağmen 
özellikle alt ve orta  kademe personel bulmak her zaman sorun 
olmuştur. Şu anda ise sektördeki daralma sonucu nitelikli 
personel bulma bir nebze daha kolay olmasa da bu durumun 
kalıcı bir rahatlık sağlamayacağı ortadadır.

Elite World Oteller zinciri çalışan sayısı ne kadar, 
çalışanlarınız için nasıl bir IK stratejisi yürütüyorsunuz? 
Elite World Otellerinin personel sayısı şu an 510’dur. Ancak 
Şubat ayında açılacak Elite World Europe otelimizle birlikte 
bu sayı 730’a çıkacaktır. Biz Elite World Otelleri olarak nitelikli 
personel çalıştırmaya özen gösteriyoruz. Bunu sağlamak için 
adaylar arasından pozisyonlara en uygun olanlarını seçip 
kendi bünyemizde bulunan eğitim departmanı, teknik ve işbaşı 
eğitimleri ile adaylarımıza yoğun eğitimler veriyoruz.

Speaking of the tourism sector, personnel shortages are 
continuously mentioned. Does this problem still continue? 
What sort of problems do you encounter?
As it is known, in our metropoles, particularly in Istanbul and 
in Southern provinces, hotels and resorts have moved up into 
a peak. In the labor-intensive tourism sector, this situation 
has increased the demand for the qualified personnel and 
this has coused some troubles. In fact, the problem of finding 
qualified personnel knowing foreign languages have continued 
for training many years. Although a great number of schools 
and courses training staff are available, it has always been a 
problem to find especially lower and mid-level personnel. For 
now, even finding qualified personnel is a bit easier due to the 
shrinking in the sector, it is obvious that this situation will not 
provide a permanent comfort. 

What are the number of the employees working for Elite 
World Hotel Chain and what sort of HR strategy do you 
pursue?
For now, the number of employees working for Elite World 
Hotels are 510. However, together with E.W. Europe Hotel, 
which will put into service in February, this number will increase 
to 730. As Elite World Hotels, we are attentive to employ 
qualified personnel. To do so, we choose the candidates who 

NITELIKLI PERSONELIMIZ ILE  
SEKTÖRDE FARK YARATIYORUZ
YENİ YATIRIMLARI İLE HIZ KESMEYEN BİR ÇİZGİDE 
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN ELITE WORD OTELLERİ’NİN 
BU BAŞARISININ ARDINDA ÇALIŞAN PERFORMANSI VE 
MUTLULUĞU YATIYOR. SEKTÖRÜN HER DÖNEM GÜNDEMİNDE 
OLAN İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM POLİTİKALARINI 
ELITE WORLD BUSINESS VE ELITE WORLD EUROPE OTEL İNSAN 
KAYNAKLARI MÜDÜRÜ TANEM GÜLERER İLE KONUŞTUK. 
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EMPLOYEES’ PERFORMANCE AND SATISFACTION LIE BEHIND 
THE SUCCESS OF ELITE WORLD HOTELS, WHICH CONTINUES ITS 
INVESTMENTS ON THE SAME LINE WITHOUT SLOWING DOWN. 
WE MADE AN INTERVIEW WITH TANEM GULERER, HR MANAGER 
FOR ELITE WORLD BUSINESS AND ELITE WORLD EUROPE, ABOUT 
THE HUMAN RESOURCES AND EMPLOYMENT POLICIES WHICH 
INVARIABLY REMAIN IN THE AGENDA OF THE SECTOR.

WE MAKE A DIFFERENCE WITH  
OUR QUALIFIED PERSONNEL
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Çalışanlarınızın ortak özellikleri nedir, zincirin kriter olarak 
olmazsa olmazları nelerdir?
Çalışanlarımızın ortak özelliği, iş nitelikleri yüksek, prezantabl, 
ekip çalışmasına yatkın, şirket vizyonuna uyumlu ve eğitime 
açık genç kişiler olmalarıdır.
           
Eğitim stratejinizi nasıl belirliyorsunuz?
Öncelikle işe göre eleman seçimi yapıyoruz ve eğitime açık 
özellikle genç yaş grubunu tercih ediyoruz. Bünyemizde bulunan 
eğitim koordinatörü, eğitim planlamamızı yapıp aktif olarak 
eğitimlerimize katılmaktadır.

Şubat ayında Elite World Europe açılacak, hangi pozisyona 
kaç kişi alınmasını planlıyorsunuz?
Eylül ayında açılacak olan Elite World Europe Otelimize; genel 
idare departmanına 8 kişi, satış departmanına 17 kişi, insan 
kaynakları departmanına 2 kişi, muhasebe departmanına 10 kişi, 
bilgi işlem departmanına 1 kişi, ön büro departmanına 21 kişi, 
teknik departmanına 14 kişi, yiyecek ve içecek departmanına 36 
kişi, mutfak departmanına 41 kişi, housekeeping departmanına 
30 kişi, çamaşırhane departmanına 15 kişi, sağlık kulübü 
departmanına 15 kişi, idari işler departmanına 8 kişi olmak üzere 
toplam 218 kişi alınması planlanmaktadır.

Sektördeki İK stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sektörün malesef benimsediği İK stratejisi ucuz eleman ve 
düşük maliyettir. Elite World Otelleri olarak biz bu stratejiyi 
benimsememekteyiz. 

Sektörde çok fazla sirkülasyon var, siz Elite World olarak bu 
süreci nasıl yönetiyorsunuz?
Günümüzde bu kadar hızlı büyüyen otelcilik sektöründe 
maalesef bünyemizde personel tutmak çok kolay olmamaktadır. 
Turnover hızı maalesef olması gerekenden daha yüksektir. 
Ancak eğitim politikalarımızda herhangi bir değişikliğe 
gitmemekteyiz. 

Bu sektörde çalışmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir?
• Mutlaka mesleki eğitim alın ve çalışma hayatınız içinde de 

buna devam edin.
• Bu meslekte tutunmak ve yükselmek istiyorsanız en az bir 

yabancı dili mesleki açıdan iyi öğrenin.
• Disiplinli, saygılı ve entellektüel bir kişilik geliştirin.
• Sektörünüzdeki yenilikleri incelemek için mümkün 

olduğunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde bulunun.

are the most appropriate for the positions and we provide them 
intensive technical and on-the-jobs trainings for them through 
training department within our organization. 

What are the common features of your personnel, and what 
are the essential criterias of the chain? 
Being highly qualified presentable, good at team work, 
compliant with the company vision being in fond of training are 
the common expectations from our employees.

How do you determine your training strategy?
First of all, we choose our employees in accordance with the 
quality of the job. Our training coordinator prepares the training 
plans and also actively involves in this particular training 
sessions.

How many people do you want to employ? Which positions 
will you employ for?
In February, Elite World Europe will be opened, we are planning 
to recruit total of 228 people, as 8 people for management 
department, 17 people for sales department, 2 people for 
human resources department, 10 people for accounting 
department, 1 person for information technologies department, 
21 people for front office, 14 people for technical department, 
36 people for food and beverages department, 41 people for 
kitchen, 30 people for housekeeping department, 15 people for 
laundry department, 15 people for health club department and  
8 people administrative affairs department.

How do you interpret the HR strategy in the sector?
Unfortunately, the HR strategy adopted by the sector is low-
profiled personnel and low costs. As Elite World Hotel we do not 
appropriate this strategy. 

There is too much circulation in the sector. As Elite World, 
how do you manage this process? 
Unfortunately, it is not so easy to keep employees in your 
organization in today’s rapidly-growing tourism environment 
and turnover rate is more than it is normally required to be. 

However, in spite of this situation, we are not planning to make 
a change in our training policies.

What is your recommendations for the youths who want to 
work in this tourism?
• Absolutely receive business trainings and continue this 

also in your whole working life.
• If you want to hold and raise in your profession, fully learn 

at least one foreign language well at a business level.
• Develop a well-disciplined, respectful and intellectual 

character. 
• Travel domestically and abroad as much as possible to 

observe the innovations in our sector.



Gezi / Travel

DALYAN &
Yazın Huzurlu Kaçamağı
A Peaceful Getaway for Summer

SAKLIKENT

Koca bir yılın koşturmacasından kaçıp kendinizi sakinliğin, 
doğal güzelliklerin ve huzurun kollarına atmak istiyorsanız 
aradığınız rota tam da burası. Akdeniz ile Ege'nin birleştiği 
noktada bir doğa harikası olan Dalyan, caretta caretta 
deniz kaplumbağaları, kaya mezarları, çamur banyoları 
ve yapılaşmadan uzak butik otelleriyle unutulmaz bir tatil 
sunuyor. Kısa bir yolculukla ulaşacağınız Saklıkent ise 
kanyonda macera dolu bir gün vadediyor.

If you want to run away from the rush of all year round and leave 
yourself to the arms of tranquility, natural beauties and peace, 
the route you seek is right here. Dalyan, which is a natural 
wonder at the junction point of Mediterranean and Aegean Sea, 
offers an unforgettable vacation with loggerhead sea turtles 
(caretta caretta), rock graves, mud baths, and boutique hotels 
which are far away from urban settlement. Saklikent, where you 
can reach after a short trip, promises a day full-of-adventure.
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D
alyan aynı zamanda Türkiye'nin en 
eski yerleşim yerlerinden Kaunos 
Antik Kenti’ne de ev sahipliği yapıyor. 
Antik kentte bulunan ve MÖ 400 
senelerinde yapılmış olan Kaya 
Mezarları bölgenin en dikkat çekici 
yapısı olmasının yanı sıra gece 
ışıklandırıldığında ise seyrine doyulmaz 
bir manzara oluşturuyor. Tatil köyleri 

gibi bir yapılaşmanın olmadığı Dalyan’da daha 
çok pansiyon, butik otel ya da kiralık villalarda 
konaklamanız mümkün. Elbette odanızı antik 
şehre bakan tarafta tutmanızı öneririz.

Sakinliğin ve doğanın tadını çıkarabilmeniz için 
gün boyu yapılan tekne turları ideal. Yaklaşık 
yarım saatlik doğayla iç içe bir yolculuğun 
ardından kendinizi dünyanın en güzel plajları 
arasında gösterilen İztuzu Plajı’nda bulacaksınız. 
Caretta Caretta kaplumbağalarının doğal yaşam 
ve üreme alanı olan plaj, sit alanı olarak ilan 
edilmiş durumda. Bu özelliğiyle yapılaşmaya 
yenik düşmeyen ve 5 km boyunca uzanan 
plajda dalga seslerinin tadını çıkarırken, 
kaplumbağalarla aynı doğayı paylaşmanın eşsiz 
hissini yaşayabilirsiniz.

D
alyan also hosts the ancient city of 
Kaunos, which is one of the most 
ancient settlements in Turkey. As 
well as being the most interesting 
structures in the region, the Rock 
Graves in the ancient city which 
were built around B.C. 400, turns 
into a view that you cannot get 
enough of watching, when they 

are illuminated at night. In Dalyan, where 
settlements like resorts are not present, it 
is mostly possible to stay at guest houses, 
boutique hotels and rental villas. Of course, 
we recommend you to rent a room sighted 
with the ancient city view. 

Boat tours that are arranged all day long to 
make you enjoy the nature and tranquility 
are ideal. After an approximately half-
hour trip in touch with nature, you will find 
yourself at Iztuzu Beach, which is pointed 
as one of the most beautiful beaches 
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Dalyan’ın en meşhur aktivitelerinden biri de çamur banyosu. Pek çok 
cilt hastalığına iyi geldiği bilinen ve Dustin Hoffman, Sting gibi ünlüleri 
de konuk eden çamur banyoları kendinizi şımartmak isterseniz 
denemeye değer.

Bu huzurlu yaz kaçamağını burada sonlandırmak 
istemeyenler için ise diğer durağımız Saklıkent..
Fethiye’ye 50km mesafede bulunan ve Türkiye’nin en uzun kanyonu 
olan Saklıkent Kanyonu çok değil, 1988 yılında bir köylü tarafından 
keşfedilmiş. Helen, Roma, Likya ve Osmanlı dönemlerinde kalma 
tarihi izleri günümüze kadar saklı tutan kanyonun yüksekliği yer yer 
600 metreyi bulabiliyor. 

Kanyonun derinliklerinde süren yürüyüşün sonunda ise sizleri 
gürül gürül akan nehrin soğuk esintisi karşılayacak. Aynı zamanda 
kanyonun en geniş noktası olan yerde bir süre durup gözlerinizi 
kapatıp doğanın sesine kulak vermenizi öneririz. 

İncir ağaçları ile süslü vadi tabanıyla, yamaçlardan akan küçük 
çağlayanlarıyla ve görkemli mağaralarıyla tam bir doğa serüveni sunan 
Saklıkent, daha önce yaşamadığınız bir tecrübe için sizleri bekliyor.

worldwide. The beach which is the natural breeding ground 
of loggerhead sea turtles is declared as a protected area. 
While enjoying the washes at Iztuzu Beach stringing along 5 
kilometers, which has not defeated by urban settlement yet, 
you can experience the unique feeling of sharing the same 
environment with sea turtles.

One of the most famous activities in Dalyan is mud bath. Mud 
baths which are known for their remedial effects against many 
health problems and have hosted many celebrities such as 
Dustin Hoffman and Sting are worth to try if you want to indulge 
yourself.
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YIRMI YILDIR BIRBIRINI HEM SAHNEDE 
HEM DE EVDE ALKIŞLAYAN BIR ÇIFT: 

A COUPLE WHO ACCLAIM EACH OTHER BOTH 
ON THE STAGE AND HOME FOR TWENTY 
YEARS CICEK DILLIGIL & BORA OZTOPRAK 

ÇIÇEK DILLIGIL 
BORA ÖZTOPRAK

İkiniz de kendi kulvarınızda başarılı sanatçılarsınız. Aynı dünyayı paylaşmak nasıl? 
Bora: Bence mesleki açıdan çok katkımız var birbirimize. Aynı sanat disiplininde olsaydık 
ego, engellenemez biçimde girecekti aramıza. Ama şimdi ben iyi bir izleyici, Çiçek de 
iyi bir dinleyici olarak bakabiliyoruz ve ürettiklerimize bir dış göz olabiliyoruz. Birlikte de 
üretiyoruz son dönemde. Örneğin Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Çiçek’in 10 yıllık eğitim 
kariyerinin özellikle son 3 yılında beraber çalışarak, çok keyifli müzikli oyunlar yaptık. 
Çiçek: Mesleki anlamda kesinlikle avantaj olduğunu düşünüyorum. En önemlisi aynı 
dili konuşabilmek. Biz zamansız bir iş yapıyoruz. Gece gündüz kavramı, prova ve iş 
yoğunluğunda değişebiliyor. Bu konuda da birbirimizi anlayabilmek, beraber yaşamak 
açısından çok önemli. 
 
Bu camiada uzun süreli evlilikler sürdürmek oldukça zor. 
Bu konuda maşallahınız var. Bir sırrınız var mı?
Çiçek: Elbette var. Ama ne olduğunu bu sene net çözdüm: “özen”. İnsan sevdiği şeye 
özenir. … Özeni kaybetmemek gerek. Saygı ve sevgisiz olmayacağını ise zaten biliyoruz. 
Bora: Ben de ‘HESAPSIZLIK” diye özetleyebilirim. Yani birbirimize olan fedakarlıkların 
çetelesini tutmuyoruz. Kendi alanlarımız var, bencillik sınırına varmamak kaydıyla, o 
alanlarımıza hep saygı gösterdik karşılıklı. Bir de hep el ele atlattık engebeleri, el ele 
tadını çıkarttık başarıların.  

You are both successful performers in your own courses. How do you think of 
sharing the same world?
Bora: I think from a professional perspective we contribute to each other a lot. 
If we were performing the same art discipline, ego will indispensably will come 
between us. But now we can take a different approach as I am a good spectator 
and Cicek is a good listener and we can be outsiders for each other looking for 
what we produce. We also produce together in the recent period. For example, at 
Mujdat Gezen Art Center, especially at the latest 3 years of the 10-year educational 
carrier of Cicek, we collaborate and created very pleasant musical plays. 
Cicek: From professional perspective, I think it is obviously an advantage. Above 
all, we can speak the same language. We have unscheduled jobs. The concept of 
night and daytime, and intensity of practices and workload may vary. Speaking of 
living together, it is very important to understand each other in this subject.

It is very difficult to continue long-term marriages in this community and you 
are doing great. Do you have any secrets?
Cicek: Of course, we have. But I just solved what it is, this year: It is “care”. People 
take care of what they love. You should not lose the feeling of “care”.  We have 
already know it can’t be done without love and respect.
Bora: I can summarize it as “not calculating”. We don’t keep the tally of sacrifices 
that we make for each other. We have our own private spaces. Providing never 
reaching to the borders of selfishness, we have always mutually respected each 
other. Besides, we always found a way around difficulties hand-to-hand and 
enjoyed the successes together.



14      ELITE WORLD LOOK
 
| YAZ/SUMMER 2016

Portre / Portrait

Harika bir evlat yetiştirdiniz. Üniversite çağına geldi. Sanatçı bir 
anne baba olmanın ebeveyn olmaya faydaları var mı?
Çiçek: Öncelikle teşekkür ederim. Her anne baba gibi iyi evlat 
yetiştirmeye çalıştık. Vicdanlı ve duyarlı olmasına özen gösterdik. 
Senelerdir eğitimci olmak bana çocuğumla iletişimimde çok yardımcı 
oldu. Hep gençlerle çalışmak ve onların dilini konuşabilmek artısıydı 
işin. Sanatın katkısına gelince; sanat hep onarır, iyileştirir. İyi 
olduğunuz sürece sevginizi aktarabilirsiniz. 
Bora: Kendisinin büyük hayranıyım. Muhakeme yeteneğine ve 
düşünce sistemine, saygım büyük. Bizim ebeveyn olarak katkımız 
vardır mutlak, ancak Ardahan nev-i şahsına münhasır bir adam. Onun 
diplomasıyla doğduğuna inanıyorum ben. Sanat çevresinde büyümek 
Ardahan’ın şansı. Sanatçı, çok geniş açılardan ve bolca da kalpten 
bakar dünyaya. Biraz da galiba bundan onun muhakeme gücü. 

Çiçek; çok sayıda yeni sahne açıldı. Pek çok bağımsız okulda 
oyuncu yetişiyor. Sen de oyuncu yetiştiriyorsun. Sektörün gittiği 
noktayı nasıl değerlendirirsin?
Çiçek: Harika. Bizler konservatuvardan mezun olduğumuzda 
mesleğimizi icra edebileceğimiz iki ödenekli, on on beş civarı da 
özel tiyatro vardı. Şimdi ise çok sayıda özel tiyatro var. Çocuklar 
kendi sahnelerini kuruyorlar ve seyircileriyle buluşuyorlar. Çok saygı 
duyuyorum, elimden geldiğince destek oluyorum. Lütfen sizler de 
destek olun, en azından haftada 1 gün “TİYATROYA GİDİN”. 
 
Bora, aynı soruyu sana da sormak isteriz. Müzik tiyatroya oranla 
daha dejenere olmaya açık. Dijital devrim ise her şeyi değiştirdi. 
Bu noktada Türk pop’u için neler söylemek istersin?
Bora: Müziğimizin sınırlarını zorlayıp dejenere bile olamıyoruz. 
Özellikle de belli başlı radyo ve müzik kanallarının yayın saatlerini 
belirli firmaların yapımlarına kapatması sektörü tüketti. O nedenle, 
Türk Pop’u, bilindik melodiler, çoğunlukla cover’lar,  aynı aranje 
anlayışı, birbirinin aynı kadın ve erkek sesleri gibi tek bir tarza 
hapsoldu. Mesela, 2013 Mayıs “Çetrefilli Yollar”single , 2013 Kasım 
“Büyüdü” albüm, 2014 “Oğluma” single, 2015 Haziran “Yemin 
Et” single, 2016 Nisan “Gideceksen Git” single… Hiçbiri yukarıda 
değinilen yayın kuruluşlarında yer almadı. Kendilerine sevgi ve 
hürmetlerimle…  

Son olarak dergimizin konseptine uygun bir soru soralım. Favori 
tatil konseptiniz ve destinasyonunuz?
Çiçek: Bodrum Bodrum Bodrum. Vazgeçilmezim. San Francisco göz 
zevkimi, New York (Broadway) ruhumu okşayan rüya şehirler. Avrupa 
ise dolu dolu yaşanmışlık, sanat ve tarih kokar. Hepsinin zamanı ve 
duygusu başka.
Bora: Tatil ise konu, ben de Bodrum derim. Ama Amerika benim için 
başka bir tutku. Benim oralarda bir köküm olduğunu düşünüyorum. 
İlkokul yıllığımda bile söz etmiş arkadaşlarım. Türkiye’de ise henüz 
görmediğim ancak çok merak ettiğim yer Doğu Karadeniz.

You have raised a great son. He is now at college age. Are there 
any benefits of having artist parents?
Cicek: Firstly, thank you. We tried to raise a nice kid as all parents 
do. We pay attention for him to be sensitive and scrupulous. Being 
an trainer for many years helped me a lot in my communication with 
my child. Working with youngsters and being able to speak their 
language have been a plus for me. Speaking of the contribution of art, 
art always improves and restores. As long as you are good, you can 
express your love.
Bora: I am a great admirer of him. I greatly esteem his discernment 
and thought system. Obviously, as parents we had a contribution, but 
Ardahan is a unique man. I believe he was born with his diploma. To 
grow up in art community is his chance. An artist, sees the world from 
very comprehensive perspectives and mostly from the heart. Perhaps 
that’s why he has a strong discernment.

Cicek, a large number of new stages were opened. At numerous 
independent schools, new performers are trained. You also train 
performers. How do you interpret the point where the sector is 
going?
Cicek: Wonderful. When we were graduated from academy, there 
were around ten to fifteen double-funded private theatres that we 
can perform our profession. Now, there are a large number of private 
theatres. Youngsters set their own stages and meet their audience. I 
greatly esteem them and support them as much as I can. Please, give 
also your support to them and GO TO A THEATRE at least once a week.

Bora, we would like to ask the same question to you. Compared 
to theatre, music is more open to be degenerated. Digital 
revolution has changed everything. From this point, what do you 
want to say regarding Turkish pop music?
Bora: We can’t even degenerate by pushing the limits of our music. 
Especially, certain radio and music channels who closed their 
broadcast times for the productions of certain companies, depleted 
the sector.  Therefore, Turkish pop got trapped within a single 
style with familiar melodies, mostly covers, the same arrangement 
understanding and cookie-cutter female and male voices etc.  For 
example, my “Çetrefilli Yollar” single in May 2013, my “Büyüdü” 
album in November 2013, my “Yemin Et” single in June 2015, and my 
“Gideceksen Git” single in April 2016… None of these has taken place 
in the broadcasting companies I previously mentioned. With my best 
affections and regards to them…

Lastly, let me ask you a question correspondent with the 
concept of our magazine. What is your favorite holiday 
concept and destination?
Cicek: Bodrum, Bodrum and Bodrum… My indispensable. San 
Francisco and New York are dreamlike cities. San Francisco touches 
my visual pleasure and New York (Broadway), my soul. Europe smells 
like life experience, art and history. Time and emotions for them is 
different.
Bora: Speaking of a holiday, I will also say Bodrum. But America is a 
different passion for me. I think I have roots over there. Even in my 
elementary school yearbook, my friends mentioned about it. In Turkey, 
it is Eastern Black Sea Region, which I have not seen yet but I am 
really curious about. 
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Lezzet / Delight

Pişirmeden hızlıca hazırlayacağınız hem pratik 
hem de lezzetli bir tatlı tarifi arıyorsanız 
Rokoko tam da size göre.  Hem yazın hem de 
kışın yiyebileceğiniz Rokoko hafif olduğu kadar 
hazırlaması da eğlenceli bir tatlı.

If you seek both practical and 
delicious recipe that you can 
prepare without cooking, Rococo 
is just for you. Rococo which 
you can eat both in winter and 
summer, is not only a light 
dessert but also fun to prepare.

Kirazlı ve çikolatalı rokoko malzemeleri (8 kişilik) 
 • 1.5 su bardağı krema
 • 2 paket vanilya
 • 2 paket kakaolu bisküvi
 • 2 çorba kaşığı pudraşeker
 • 3 çorba kaşığı kakao 
 • 150 g kiraz
 • 100 g rendelenmiş bitter çikolata

For its top 
• 50 grams of cherries
• 1 dessert spoon of starch
•  2 table spoons of powdered sugar
•  2 table spoon of grated milky 

chocolate

Üzeri için 
• 50 g kiraz
• 1 tatlı kaşığı nişasta
• 2 çorba kaşığı tozşeker
• 2 çorba kaşığı rendelenmiş sütlü çikolata

Ingredients for cherry and chocolate 
rococo (for 8 people)
• 1.5 drinking cups of crème
•  2 packages of vanilla
•  2 packages of cocoa biscuits
•  2 table spoons of icing sugar
•  3 table spoons of cocoa
•  150 grams of cherries
•  500 grams of grated bitter chocolate

Hazırlanışı  
• Bisküvileri robotta un haline gelene 

kadar ezin. 150 g kirazı temizleyip 
ince dilimleyin. Krema, pudraşeker, 
vanilya, kakao, çikolata ve bisküviyi 
çukur bir kapta karıştırın. Düzgün bir 
hamur elde edene kadar yoğurun. 

•  Bisküvi hamurunun yarısını folyoyla 
kaplı dikdörtgen bir fırın kalıbına 
döküp yayın. Üzerini kiraz püresiyle 
kaplayın. Kalan hamuru döküp 
buzlukta bir gece bekletin. 

•  Üzerine kiraz püresini sürüp 20 
dakika daha buzdolabında bekletin. 
Üzerini bir adet kiraz ve yenilebilir 
çiçek, böğürtlen taneleriyle süsleyip 
servis yapın. Kirazlı ve çikolatalı 
rokoko artık hazır, afiyet olsun.

Preparation:
• Using a food processor, crush the biscuits 

until they become grinded. Rinse 150 g 
cherries and cut them into fine slices. Mix 
crème, chocolate, icing sugar, vanilla, cocoa 
and biscuits in a bowl. Knead the mixture till 
you get a uniform dough.

• Pour half of the biscuit dough into a 
rectangular ovenware covered with 
aluminum folio and spread it.  Coat the top 
of it with cherry purée. Pour the remaining 
dough and keep it in fridge for a night.

• Spread the cherry purée on top of it and 
keep it in fridge for 20 minutes. Garnish 
it with a cherry, an edible flower and 
blackberry flakes. Cherry and chocolate 
rococo is ready, bon appetite!

ROKOKO

ROKOKO



‘KARATAY FORMÜLÜ ILE 
HAYATIMIZI RESET’LEDIK’

‘WE RESET OUR LIVES WITH KARATAY FORMULA’

Denemedikleri diyet kalmamıştı.  Orta yaşlarına geldiklerinde avuç avuç ilaç içiyorlardı.  
Karatay beslenme formülü ile ‘hayatı reset’lediler’. Sağlıklı Yaşıyoruz sayfasının kurucusu 
Nurçin-Okan Çağlar çifti doğru beslenme ile hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyor. 

There was no diet that they did not try. When they reached their middle ages, they were 
taking handfuls of drugs. They ‘reset their lives’ with Karatay Dieting Formula. Nurcin and 
Okan Caglar couple, Founders of Saglikli Yasiyoruz web page, are telling how their lives 
have changed with a proper diet.

Sağlık 
Health
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Sağlık / Health

Bize biraz ‘Sağlıklı Yaşıyoruz’ konseptinden bahsedebilir misiniz?
Sağlıklı Yaşıyoruz biz iki emeklinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
başlattığımız Facebook üzerinde herkese açık bir sayfa. Sağlıklı beslenme, 
beslenmenin sağlık üzerine, kronik hastalıklardan korunma ve kurtulma üzerine 
etkileri konusunda deneyimlerin ve bilgilerin paylaşıldığı bir sayfa. Karatay yaşam 
tarzına uygun yaşamaya başladıktan bir süre sonra geçirdiğimiz değişimler fark 
edilmeye başlandı, artık çevremizden sık sık ne yaptığımızı soranlar oluyordu. 
Biz de bu ilgi karşısında Karatay beslenme ilkelerini daha fazla kişiye yaymak, 
deneyimlerimizi paylaşmak için bir girişimde bulunmak istedik. Sayfanın en 
önemli özelliği hiçbir şekilde reklama yer vermeyen, gelir getirme amaçlı hiçbir 
faaliyette bulunmayan bir sayfa olması.

Siz öncesinde nasıl bir yaşam sürüyordunuz? Kendi öykünüzden bahseder 
misiniz?
Biz 8 sene önce  emekli olup Datça'ya yerleştik. Geldiğimizde ikimiz de morbid 
obez hale gelmiştik. Kilo verme umutlarımızı tamamen kaybetmiştik . Pek çok 
sağlık sorunumuz vardı. Kilo veren bir arkadaşımızdan Karatay Diyeti kitabını 
duyduk ve hemen okuduk. Kitapta yazanlar o güne kadar beslenme, kilo 
alma-vermeyle ilgili öğrendiklerimizden çok farklıydı. ‘Kalori önemli değil, yağ 
yemekten korkma, günde 2 yumurta ye, kuruyemişlerden korkma’ gibi pek çok 
şaşırtıcı bilgi vardı. Beynimiz resetledik ve uygulamaya karar verdik. Bu, halen 
sürmekte olan ve hiç bitmeyecek bir öğrenme yolculuğunun başlangıcı oldu. 
Kilolar bir bir gitmeye başladı. Zamanla mutfağımızı tamamen Karatay mutfağına 
dönüştürdük, kendi yemediğimiz yiyecekleri konuklarımıza da ikram etmiyoruz. 

Canan Hoca’nın söylemleri pek çok beslenme alışkanlığına aykırı kalıyor. 
Siz bu akımın temsilcileri olarak nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Bu konu üzerinde çoğu yabancı olmak üzere pek çok kitap ve makale okuduk. 
Sağlık konusunda yeni yayınları, yeni araştırmaları, takip ediyoruz. Her geçen gün 
yeni araştırmalar Canan hocanın 5 senedir söylediklerini doğruluyor. Maalesef 
bizim ülkemizde yeni gelişmeler üniversitelerde verilen derslere pek yansımıyor 
veya çok geç yansıyor. O nedenle diyetisyenler ve bazı doktorlar halen aksi 
kanıtlanmış bilgilerle beslenme önerileri veriyorlar. Canan hocanın söylemleri 
işte bunlara aykırı kalıyor. Ancak dünyada yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda 
önerilen beslenme önerilerine ise hiç aykırı kalmıyor. 

Facebook’ta 160 bin kişilik bir takipçi listeniz var. Bu pek çok ünlü ile 
yarışır düzeyde. Onlara ne vermeyi amaçlıyorsunuz?
Sağlıklı Yaşıyoruz'da hem damdan düşen deneyimleri paylaşılıyor hem de 
sağlık konusunda çeşitli bilgiler paylaşılıyor. Bunun dışında hastalıklardan 
kurtulma hikayeleri, gıda takviyeleri, güneşlenme vb daha pek çok konuda woto 
sayfalarımız var. Bu şekilde hazırlanan 180 woto sayfası https://woto.com/@
saglikliyasiyoruz altında toplandı ve Mayıs 2016 itibarıyla 3,5 milyon kez ziyaret 
edildi.  Biz doktor olmadığımız için tıbbi konularda destek veren doktorlardan 
oluşan bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulu üyelerimizden iki doktor 
dönüşümlü olarak her hafta bir saat "Doktora Sorun" programı çerçevesinde 
takipçilerimizin sorularını cevaplıyor. 

Can you tell us a little about ‘Saglikli Yasiyoruz” concept?
Saglikli Yasiyoruz is a public Facebook page that we, two retirees, initiated as a 
social responsibility project. It is a page in which experiences and information 
about healthy diet and effects of diet on health and prevention and recovering 
from the chronic diseases are shared. After a while we started to live in 
accordance with Karatay life style, the changes we underwent start to come 
to people’s attention. Now, the people around us were often asking what we 
are doing. In the presence of this attention, we wanted to make an attempt 
on spreading the Karatay’s dieting principles to more people and sharing our 
experiences. The most important features of the page are that it does not 
include any advertisements and it does not engage in any activity aiming to yield 
any income.

How do you lead your lives before? Can you mention about your own story?
After we got retired eight years ago, we settled in Datça.  When we arrived here, 
we both were morbidly obese. We completely lost our hopes to lose weight. We 
had lots of health problems. We heard of Karatay dieting book from a friend who 
had recently lost some of his weight and we read it at once. The things written in 
the book was much more different than our learnings about gaining and losing 
weight. There were lots of surprising information such as, “Calories are not 
important, don’t be afraid of eating oil, eat two eggs a day and don’t be afraid of 
nuts”. We reset our brains and decided to follow the diet. This was the beginning 
of our learning journey which still continues and will never end. Our kilos began 
to disappear. With time, we transformed our cuisine into the Karatay cuisine. 
Also, we don’t offer the foods that we don’t eat to our guests.

Dr. Karatay’s expressions are contrary to most of the eating habits. As the 
representatives of this trend, what kind of reactions do you receive?
We have read a large number of books and articles most of which are foreign 
publications. We follow new publications and new researches about health. 
Each passing day, new researches verifies what Dr. Karatay has been telling for 
five years. Unfortunately, new developments don’t reflect in the courses given in 
the universities of our country or reflect so late. Therefore, dieticians and some 
doctors give dieting recommendations by using some information for which 
otherwise has already been proven.  These are what Dr. Karatay’s expressions 
contradicts. However, dieting recommendations which are advised worldwide 
in accordance with the new scientific developments don’t constitute any 
contradiction with Dr. Karatay’s expressions.

On Facebook, you have a followers’ list consisting of 160 thousands of 
people. This number is so high that it can compete with many celebrities. 
What do you aim to provide for your followers?
In Saglikli Yasiyoruz page, both experiences out of the blue and various 
information about health are shared. Other than these, we have woto pages on 
the subjects such as stories of recovering from diseases, nutrition supplements 
and sunbathing etc. 180 woto pages prepared in this way was compiled under 
https://woto.com /@saglikliyasiyoruz webpage and has been visited 3.5 million 
times by March 2016. Since we are not medical doctors, we have an advisory 
committee consisting of medical doctors who give their support in medical 
topics. Two doctors from our advisory committee alternately answers the 
questions of our followers an hour a week within “Ask Your Doctor” broadcast.

Bu, halen sürmekte olan ve hiç 
bitmeyecek bir öğrenme yolculuğunun 
başlangıcı. Kilolar bir bir gitmeye 
başladı. Zamanla mutfağımızı tamamen 
Karatay mutfağına dönüştürdük, kendi 
yemediğimiz yiyecekleri konuklarımıza 
da ikram etmiyoruz.

This was the beginning of our learning 
journey which still continues and 
will never end. Our kilos began to 
disappear. With time, we transformed 
our cuisine into the Karatay cuisine. 
Also, we don’t offer the foods that we 
don’t eat to our guests.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

MUSE

MUSE

Efsane İngiliz rock grubu Muse, 26 Temmuz'da KüçükÇiftlik 
Park'ta bir kez daha hayranlarıyla buluşacak. Dünyanın en 
büyük açık hava festivali Glastonbury Festivali’nde bu yıl 
headliner olarak yer alacak olan Muse’un yanı sıra Birth of Joy, 
Ferman Akgül, You May Kiss The Bride ve ilerideki günlerde 
açıklanacak diğer gruplar da bu unutulmaz geceye imzalarını 
atacak.

Legendary English rock band Muse will come together with its 
fans on July 26 at Kucukçiftlik Park. Besides Muse, who will take 
the stage this year as the headliner at Glastonbury Festival, the 
largest open air festival worldwide, Birth of Joy, Ferman Akgul, 
You May Kiss the Bride and the bands to be announced in the 
following days will put their signatures to this unforgettable night.

Following Unleash and the Big Bang Tour shows which were 
held in Istanbul and won a great recognition, Life In Color 
will host electronic music lovers in Istanbul on August 6. The 
festival, full of two stages, 22 performers, gorgeous shows and 
much more, promises a colorful summer day away from the 
routine of life and noisy rumble of the city. 

LIFE IN COLOR FEST

LIFE IN  COLOR FEST
İstanbul’da gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan Unleash ve 
the Big Bang Tour şovlarının ardından Life in Color, 6 Ağustos’ta 
İstanbul’da elektronik müzik takipçilerini ağırlayacak. İki sahne, 
22 sanatçı, muhteşem şovlar ve çok daha fazlasıyla dolu 
festival günlük hayatın sıradanlığından ve şehrin gürültüsünden 
uzak rengarenk bir yaz günü vadediyor.

IYEOKA

IYEOKA

"Simply Falling" adlı şarkısıyla listeleri alt üst eden Amerikalı 
sanatçı, eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesi Iyeoka, 
23 Temmuz Cumartesi akşamı Babylon Çeşme’de sahne 
alacak. Sesi ve vokaliyle Nina Simone'a benzetilen Iyeoka, 
sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam 
yaşatacak.

American singer, trainer, poet, activist and member of TED 
Global, Iyeoka, who overwhelmed the lists with her song 
“Simply Falling”, will take the stage on Babylon Cesme, 
on Saturday, July 23. Iyeoka, who is alike to Nina Simone 
owing to her voice and vocals, will make her audience 
experience an unforgettable night with her songs.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

KİBARLIK BUDALASI

THE BOURGEOIS GENTLEMAN

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz 
eseri Kibarlık Budalası, 19 Temmuz'da Trump Kültür ve Gösteri 
Merkezi'nde sahneleniyor. Türk tiyatrosunun büyük ustası 
Haldun Dormen'in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü 
Kibarlık Budalası'nda ustaya, Göksel Kortay, Hakan Altıner, 
Damla Cercisoğlu, Hilmi Özçelik, Bahadır Vatanoğlu, Efe 
Deprem, Aslı Şahin ve Işık Selin Kuyumcu eşlik ediyor.

Moliere’s immortal piece of art, The Bourgeois Gentleman, 
the leading role of which will be played by Haldun Dormen, 
will be on the stage of Trump Mall Exhibition Center on July 
19. Veteran performer Haldun Dormen, who will return back 
to the stage after years with The Bourgeois Gentleman, will 
be accompanied by Goksel Kortay, Hakan Altıner, Damla 
Cercisoglu, Hilmi Ozcelik, Bahadir Vatanoglu, Efe Deprem, Aslı 
Sahin ve Isik Selin Kuyumcu.

"2 in 1", the leading roles of which was played by beloved 
performers, Cemal Hunal, Ruhi Sarı, Neslihan Soydan and 
Duygu Sen, will appear on the stage with question “Will 
women’s deceit prevail this time?”. The play in which the 
stories of a man caught between two women and a woman 
who will not easily give up from her husband will be told by a 
humorous language, will be welcome theatre lovers on July 21, 
at Akasya Culture & Art.

2 IN 1

2’Sİ BİR ARADA
Sevilen oyuncular Cemal Hünal, Ruhi Sarı, Neslihan Soydan 
ve Duygu Şen’in başrollerini oynadığı “2’si 1 Arada” "Kadının 
fendi bu sefer galip gelecek mi?" sorusunun cevabı ile izleyici 
karşısına çıkıyor. İki kadın arasında kalan bir erkeğin ve 
kocasından kolay kolay vazgeçmeyecek bir kadının hikayesinin 
komik bir dille anlatıldığı oyun 21 Temmuz'da Akasya Kültür 
Sanat'ta tiyatroseverleri bekliyor.

AJDA PEKKAN

AJDA PEKKAN

Süperstar Ajda Pekkan, 23 Ağustos'da Pera Event 
organizasyonu ile gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler 
kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 
hayranları ile buluşacak. Her yıl Harbiye Açıkhava sahnesine 
damga vuran konserler gerçekleştiren Ajda Pekkan, 
eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen şarkıları ile yine çok 
konuşulacak bir konsere imza atacak.

Superstar Ajda Pekkan will come together with her fans as 
a part of “Starry Turkcell Nights” through the organization 
of Pera Event, at Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Stage on 
August 13. Ajda Pekkan who performs outstanding concerts 
that leaves its mark to Harbiye Open Air Stage, will put her 
signature again to a concert which will become a byword.




