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Röportaj / Interview

Değerli okurlarımız,

Ülke olarak oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimi Türk milletinin 
birlik ve beraberliği sayesinde kısa sürede bertaraf edildi. Ancak, elbette özellikle turizm sektörüne 
etkileri oldukça zorlayıcı. Uluslararası platformlarda Türkiye’nin doğru anlaşılması ve daha iyi tanıtılması 
için sektör temsilcileri olarak elimizi taşın altına koyma zamanı.

Bu noktada dünyanın en prestijli otelcilik network’lerinden biri olan World Hotels ile yaptığımız işbirliğini 
paylaşmak isterim. Elite World Business ve pek yakında hizmete girecek olan Elite World Europe 
otellerimizde World Hotels müşterilerine özel fırsatlar sunabileceğimiz gibi, gerek ülkemizi gerekse 
tesislerimizi dünya çapındaki 500 bin World Hotels üyesine tanıtma fırsatı bulacağız. 

Bu güzel haberin ardından sizi Look’un yeni sayısı ile baş başa bırakmak isterim. Bu sayımızda dillere 
destan Kaz Dağları’nın güzelliğine yer verdik. SKAL İstanbul Kulübü’nün Başkanı Bahar Birinci ile 
sektörümüze ışık tutacak bir röportaj gerçekleştirdik. Portre sayfamızın konuğu ise kitaplarından sonra 
müziği ile de adından söz ettiren yazar Tuna Kiremitçi.

Egzersiz yapmanın önemine değindiğimiz sağlık sayfamızı okurken sayfalarımızda yer alan önerilerimizi 
ertelemeden hemen yapmaya başlamanızı, kültür sanat sayfamızda yer verdiğimiz etkinlikleri ajandanıza 
kaydetmenizi öneririz. 

Elite World Look Sonbahar sayısını keyifle okumanızı dileriz. 

Dear readers,

We are going tough times as the whole country. The coup attempt we had experienced on July 15 was 
thwarted on thanks to the unity and solidarity of Turkish nation. However, of course the situation for 
tourism sector is quite challenging. For providing a correct understanding and better promotion for 
Turkey it is time to take the hit as the sector representatives.

At this point, I want to mention about our collaboration with World Hotels; one of the most prestigious 
accommodation network worldwide. As well as being able to provide special opportunities to our 
customers at our Elite World Business and Elite World Europe Hotel which is going to render its services 
soon, we will also have the opportunity to introduce both our country and our facilities to more than 500  
thousands of Wold Hotels members around the world.

Following these good news, I would like to leave you alone with Look’s new issue. In this new issue of 
ours, we give a place for the proverbial beauty of Kaz Mountains. We conducted an interview which will 
light the way for our sector with Bahar Birinci, President of SKAL İstanbul Club. And the guest of our 
Portrait page is Tuna Kiremitci, who has made a name for himself with his music, after his novels.

We recommend you to immediately start to perform the recommendations included in out Health page 
and to record the events we gave a place in our Culture & Arts pages into your agenda.

We wish you will enjoy reading Elite World Look Autumn Issue.

Emel Elik Bezaroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
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SPA VE SPOR ZAMANI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLU OLSUN

SPA AND SPORTS TIME

HAPPY TEACHERS’ DAY

Hem keyif yapmaya devam etmek hem de sağlıkla 
buluşmak için Elite World Otelleri sizi Fit Life SPA & Health 
Center’a bekliyor. Sonbaharın gelmesine aldırmadan 
havuz keyfini doyasıya yaşamaya devam edebilir, Vitamin 
Bar’da sıcak soğuk her türlü alkolsüz içeceği, taze sıkılmış 
meyve sularını, otel mutfağından sunulan hafif menüleri 
deneyimleyebilirsiniz.

Türk hamamı, sauna, kar çeşmesi, macera duşları, buhar 
banyosu olanaklarının da sunulduğu Fit Life SPA & Health 
Center’da, “konsantre” masajları da mutlaka denemenizi 
öneririz. 

Elite World Otelleri bu yıl da Öğretmenler Günü'ne özel fırsatlar 
sunacak. Lezzetli mutfağı, hizmet kalitesi ve konforu ile özel 
günlerde de misafirlerini ağırlayan Elite World Otelleri, 24 
Kasım’da tüm öğretmenleri Coffee Company’lere bekliyor. 
24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak tüm Coffee 
Company’lerde öğretmenlere tüm harcamalarında yüzde 20 
indirim sunuluyor.

This year, Elite World Hotels will again offer some opportunities 
specific to Teachers’ Day. With its delicious cuisine, service 
quality and comfort, Elite World Hotels is inviting all the 
teachers to coffee Companies on November 24. Especially 
for the Teachers’ Day, 20-percent discount will be offered to 
teachers for all their expenses at the Coffee Companies.

Elite World Hotels where you can both continue to relish and 
meet with the health is inviting you Fit Life SPA & Health Centre. 
Without caring that autumn has come, you can continue to 
enjoy the pool pleasure and experience all sorts of alcohol-free 
beverages, fresh juices and luncheons that are served  
in Vitamin Bar.

We recommend you to try the “concentrated” massages at 
Fit Life SPA & Health Centre where Turkish bath, sauna, snow 
fountain, adventure shower and steam shower opportunities 
are also offered.

Elite World’e Dair / About Elite World
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TRIPADVISOR ÖDÜLÜ ELITE WORLD BUSINESS’A

PISANO ILE DAHA ÖZEL 
HISSEDEN MISAFIRLER

TRIPADVISOR AWARD GOES TO 
ELITE WORLD BUSINESS

GUEST WHO FEEL MORE SPECIAL 
WITH PISANO

Elite World Business Otel, milyonlarca aktif ziyaretçisi ve üyesi 
bulunan TripAdvisor tarafından 2016 Mükemmellik Ödülü’ne 
layık görüldü. Gezginler ve otel misafirlerinin TripAdvisor 
üzerinden verdiği oylar doğrultusunda kazananların 
belirlendiği Mükemmellik Ödülü, turizm sektöründe en prestijli 
ödül olarak kabul ediliyor. Son 3 yıldır TripAdvisor ödülü ile 
taçlandırılan Elite World Business Otel, İstanbul Florya’da iş 
dünyasını ağırlamaya devam ediyor. 

Yeni yatırımları ile müşteri sayısını her geçen gün artıran Elite 
World Oteller Zinciri, bu süreçte daha mutlu, memnun, sadık 
misafirler için yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. 

Misafirlerden gelen gerçek zamanlı dataları kullanarak, 
müşteri deneyimi stratejileri geliştiren Pisano ile anlaşan Elite 
World’de, misafirlerin daha özel hissetmeleri için geri bildirim 
anketleri kişiselleştirildi. Bu şekilde tüm Elite World otellerinde 
misafirler hakkında her detay kaydediliyor ve bu bilgiler 
müşteri deneyimi stratejilerine yansıtılıyor.

Elite World Business Hotel was deemed worthy of 2016 
Excellency Award by TripAdvisor, which has millions of active 
visitors and guests. Excellency Award, where the winner is 
determined in terms of the votes given by travellers and hotel 
guests is regarded as the most prestigious award in the tourism 
sector. Elite World Business Hotel, which is crowned with 
TripAdvisor Award for the last 3 years, resumes hosting the 
business world in Florya.

Elite World Hotels continues to sign new collaborations for more 
cheerful, satisfied and loyal guest in this process.

With the new agreement with Pisano, which develops client 
experience strategies by using the real time data from the 
guests, individualized feedback queries to allow its guests to 
feel more special. By this way, at Elite World Hotels, everything 
related to guests are recorded and these information is 
reflected to the customer experience strategies.

Elite World’e Dair / About Elite World
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EW BUSINESS VE EW EUROPE WORLD HOTELS’E KATILDI

Elite World’e Dair / About Elite World

İSTANBUL FLORYA’DA YER ALAN ELITE WORLD BUSINESS OTEL VE 
KAPILARINI 2017 YILININ ŞUBAT AYINDA AÇACAK OLAN ELITE WORLD 
EUROPE OTEL, DÜNYA ÇAPINDA 45 YILDIR FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN 
WORDHOTELS ZİNCİRİNİN ÜYESİ OLDU.

ELITE WOLD BUSINESS HOTEL, LOCATED AT FLORYA, ISTANBUL AND ELITE 
WORLD EUROPE HOTEL WHICH WILL OPEN ITS DOOR ON FEBRUARY 2017, 
HAS BECOME A MEMBER OF WORLDHOTELS CHAIN, WHICH HAS CARRIED 
ITS ACTIVITIES FOR THE LAST 45 YEARS.

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 bulunuyor.

Dünya çapında turizm sektörüne özel bir ağ hizmeti sunan 
WORLDHOTES zincirinin üyesi 500 otelin arasına giren Elite 
World Business Otel ve Elite World Europe Otel, bu işbirliği 
ile prestijli bir ağın içerisinde yer alırken, hedeflediği yurtdışı 
pazarlarına yönelik erişimini de artırmış olacak. World Hotels 
aracılığı ile EW Business’te konaklayacak olan misafirler 
2016 yılı süresince iki farklı paketten faydalanabilecekler. 
Tarihi yarımadayı keşfedebilecekleri “İstanbul Heritage Tour” 
ve Mısır Çarşısı’ndan İstinye Park’a geniş bir yelpazede 
alışveriş keyfi yaşayabilecekleri “İstanbul Shopping Tour”. 

Her iki pakette de World Hotels misafirlerine özel konaklama 
imkanları sunuluyor. World Hotels’in Türkiye için özel olarak 
tasarladığı “Delightful Turkey” kampanyası da yine, üye 
otellerde çeşitli indirim ve puan kazanma olanağı tanıyor.

WORLDHOTELS, which spreads the stories of its member 
hotels to the world and has 700 corporate customers and 
sales offices at 30 different locations around the world, has 
had achieved 94 thousands of room reservations until now.

Elite World Business and Elite World Europe Hotel, which 
become one of the 500 member hotels of WORLDHOTELS 
chain, will involve in this prestigious network and increase 
its access to the foreign markets. During 2016, the guests 
who will accommodate in EW Business Hotel via World 
Hotels will be benefiting from two different packages. 
“Istanbul Heritage Tour “, in which they can discover the 
historical peninsula and “Istanbul Shopping Tour”, by which 
they can experience a shopping pleasure at a wide range 
from Egyptian Bazaar to Istinye Park.

In both packages, special accommodation opportunities 
are offered for World Hotels guests. “Delightful Turkey” 
campaign, which is designed specifically for Turkey by World 
Hotels, is also offering an opportunity of discounts and 
earning points.

EW BUSINESS AND EW EUROPE JOINED EUROPE WORLD HOTELS
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Röportaj / Interview

‘SADECE TÜRKIYE’DE DEĞIL DÜNYANIN 
HER YERINDE OLAYLAR VAR’

SKAL INTERNATIONAL İSTANBUL BAŞKANI BAHAR 
BİRİNCİ İLE SKAL’IN FAALİYETLERİNİ VE TURİZM 
SEKTÖRÜNÜN YAKIN GELECEĞİNİ KONUŞTUK

WE SPOKE OF THE SKAL’S ACTIVITES AND THE NEAR 
FUTURE OF TOURISM SECTOR WITH BAHAR BIRINCI, 
PRESIDENT OF SKAL INTERNATIONAL ISTANBUL

“THERE ARE INCIDENTS NOT ONLY IN TURKEY BUT  
ALSO ALL AROUND THE WORLD”

Sizi tanıyabilir miyiz? 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Oxford Brooks Üniversitesi 
Yöneticilik mezunuyum. Uzun seneler ihracat ve uluslararası 
ticaret yaptıktan sonra havayolu sektörü ile turizm camiasına 
katıldım. British Airways’de geçirdiğim 5 seneden sonra, 
şu anda 23 senedir Emirates Havayolu Türkiye, Romanya 
ve Bulgaristan Bölge Müdürlüğü görevimi sürdürüyorum. 
Profesyonel işimin yanısıra sektörel olarak da BART (Board of 
Airlines Turkey) Başkanlığı, IATA komitelerinde üyelik ve son 
olarak da Skal International İstanbul Kulübünün 2016 Şubat 
ayı itibariyle başkanlık görevini yürütmeye başladım.

SKAL İstanbul’un misyonu ve faaliyetleri neleri kapsıyor? 
SKAL İstanbul Kulübü dünyada 18.000 civarında üyesi olan 
uluslararası bir derneğin çatısı altında faaliyet göstermektedir. 
İstanbul Kulübü 300’e yakın üyesi ile dünyadaki en büyük 
Skal Kulübüdür. SKAL Kulübünün üyeleri turizmle ilgili tüm 
alanların yöneticilerinden oluşur. Yani bir SKAL faaliyetine 
gittiğinizde, otel, havayolu, turizm acentası yöneticileri ve 
yatırımcıları ile birlikte olursunuz. SKAL İstanbul Kulübü olarak 
misyonumuz hem üyeler arasındaki dostluğu kuvvetlendirip 
devam ettirmek; hem de yapabildiğimiz yerde üyelerimize 
gerek meslekleri gerekse de tamamen meslekleri dışında 
kişiler, konuşmacılar ile biraraya getirerek farklı vizyonlar 
geliştirmelerine fayda sağlamaktır. 

Would you like to introduce yourself to us?
I am a graduate of Uskudar American High School and 
Management Department of Oxford Brooks University. After 
dealing with exporting and international commerce for many 
years, I joined the tourism society. Following the 5 years I had in 
British Airways, I have been carrying out my duty as the Regional 
Director of Turkey, Romania and Bulgaria for Emirates Airways. 
Besides my professional occupation, I have acted as President 
of BART (Board of Airlines Turkey), a member in IATA committees 
and lastly, I was started to act as the President of SKAL Istanbul 
Club as from February 2016.

What does the misson and activities of SKAL Istanbul 
comprise? 
SKAL Istanbul carries on its activities under the roof of an 
international organization having approximately 18,000 
members worldwide. With its 300 members, Istanbul Club is 
the largest Skal Club around the world. Members of SKAL Club 
consists of managers of all the fields related to tourism. In other 
words, when you go to an SKAL event, you will be together with 
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Röportaj / Interview

SKAL İstanbul kulübünün uzun yıllardır devam ettirdiği 
SKALITE-Turizmde Kalite Ödülleri hakkında bilgi paylaşabilir 
misiniz? 
Skalite – Turizmde Kalite ödülleri, 18 sene önce sevgili dönem 
başkanımız; daha sonra ilk Türk SKAL Dünya Başkanı olan 
Hülya Aslantaş tarafindan hayata geçirildi. Skalite ödülleri için, 
karar verilen birçok kategoride kurum ve şahıslar geçen 12 ay 
süresince kalite ve turizmin gelişimine yaptıkları katkıyı belirli 
bir çerçevede anlatarak kendi kategorilerinde aday olurlar. 
Son birkaç yıldır bu ödülleri daha değerli kılmak ve de büyük 
kurumlar dışında; amaca hizmet eden ancak adı bilinmeyen 
İstanbul dışında olan ufak işletmelerin ve kişilerin de 
ödüllendirilmesi için Bölge Ödülleri kavramını getirdik. Olağan 
yarışmanın dışında Türkiye’de bulunan her SKAL kulübümüz 
kendi bölgelerinden bir kurumu ya da şahsı gerekçeleri ile 
ödüle layık görmekte ve bütün kulüplerin davetlimiz olarak 
katılımı ile Skalite Ödül töreninde bu ödülü seçmiş olduğu kişi 
ya da kuruma sunmaktadır. 

Yeni bir Başkan olarak, SKAL’ın yakın dönem planlarını, 
faaliyetlerini sizden öğrenebilir miyiz?
Yeni bir Başkan olarak Türkiye turizmi açısından çok zor 
bir döneme denk geldim. Şubat – Mayıs ayları arasında 
üyelerimizle 2 öğlen yemeği; iki de eşli akşam yemeği 
gerçekleştirdik. Bu yemeklerin sonuncusunu Mayıs 
ayında Bursa Skal Klübü Başkanı’nın misafirperverliğinde 
gerçekleştirdik. Bu sene ayrıca SKAL İstanbul Kulübünün 60. 
senesi. Dolayısı ile bu kutlama için de yönetim kurulu olarak 
bazı planlarımız var. Ama en önemli amacımız bu zor günlerde 
dostlarımızı yüreklendirmek ve destek olmak için bir arada 
tutmak. 

Zaten zor dönemler geçiren turizm sektörünün yakın 
dönemini, 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak 
değerlendirebilir misiniz, ön görüleriniz nelerdir?
Turizm sektörünün durumunu 15 Temmuz öncesi ve sonrası 
olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü turizm sektörü 
2015’in başlarından beri Türkiye’de gelişen olaylar nedeni 

hotel, airlines, tourism agency managers and investor. As 
SKAL Istanbul Club, our mission is both strengthening the 
good fellowship between the members to avail our members 
to develop different visions by bringing them together with 
colleague or non-colleague people or speakers at wherever 
we are able to.

Would you like to share some information about SKALOTE 
Quality Awards in Tourism that SKAL Istanbul Club 
pursues?
Skalite - Quality Awards in Tourism was first realised by 
Hulya Aslantas, who was our dear former president 18 
years ago and then the first Turkish president for SKAL 
World ide. In many decided categories, institutions and 
individuals become a candidate for Skalite awards in 
their categories by explaining the contributions they have 
made for the tourism industry for 12 months. For the last 
few years, we introduced the Regional Awards concept 
to make these awards more valuable and to reward the 
unrecognised small and efficacious enterprises and people 
outside Istanbul. Apart from regular competition, every 
SKAL club of ours located in Turkey, deem a person or 
institution in their region worthy of an award and in Skalite 
Award Ceremony, we also submit the awards to the people 
or institutions regionally chosen.

As a new President, would you please tell us about your 
future plans?
As a new President, I have coincided with very tough period 
in terms of Turkish tourism. We held two lunch and two 
couple dinner organization with our members between 
February and May. We held the latest organizations in Bursa 
in company our of President of Bursa SKAL Club in May. 
Also this year is the 60th anniversary of SKAL Istanbul Club. 
Therefore, as the board, we have some celebtration plans 
this celebration. But our most important objective in these 
though days is to encourage our friends and to keep the 
industry together for supporting.
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ile zaten zora girmiş; sadece gelecek projeleri değil, mevcut 
planlanmış projelerini de kaybetmeye başlamıştı. Daha 
15 Temmuz öncesinde bile otellerimizin doluluk oranı çok 
düşmüştü. Yine aynı nedenlerle birçok havayolu Türkiye 
seferlerini durdurdu. Bu adımlardan bir kısmı 15 Temmuz 
sonrası ilan edilmiş olsa bile sebep çok daha önce başlayan 
ve gittikce zora giren doluluk oranlarıdır. Öngörüde bulunmak 
herkes için çok zor. Ama umudu elden bırakmamak lazım. 
Ancak bunu söylerken de finansal olarak sektör oyuncularının 
mevcut durumda ne kadar dayanabileceklerini tahmin 
edemiyorum. 

İyileşme sürecinde sizce 2017 yılının başlıkları ne olmalı? 
Sizce sektör oyuncularına düşen görev nedir?
2017 yılı neredeyse, yarından da yakın. 2017 ancak belki 
ayakta kalabilmiş olanların yaralarını sarmaya çalışacağı 
bir yıl olacaktır. Bunun için de bugünden itibaren Türkiye’de 
insanlarımızı ve turizmi etkileyecek negatif etkenlerin hiç 
gündeme gelmemesi lazım. Şayet önümüzdeki aylar olaysız 
geçerse 2017 sezonunu 2016’dan daha iyi geçirme şansımız 
olur. Bazı ülkeler seyahat uyarılarını gevşetebilirler. Brexit 
nedeni ile para değerleri düşmüş olan İngilizlerin 25-44 
yaş arası ve yüksek gelir düzeyine sahip olanları bile artık 
tam pansiyon resort ve cruise seyahatlerine yönlenme 
eğilimindeler. Aslında bölgesel, hatta şehir olarak da tanıtım 
çabası göstermeliyiz. Antalya, Bodrum, Alanya gibi bölgelere 
gelen turist tam pansiyon olarak resortlarda kalıyor. Bu 
resortların ve şehirlerin tamamen güvenli olduğunu bir şekilde 
anlatabilmeliyiz. Bunun dışında sektör oyuncularına düşen 
en önemli görev her zaman yaptıkları gibi imaj düzeltilmesi 
ve ikna kabiliyeti ile peşine düşebilecekleri bütün işlerin ve 
imkanların peşine düşüp, almaya çalışmalarıdır. Artık zaman 

“seçici olma” zamanı değildir. Ayakta kalabilmek için her türlü 
hedefe; her türlü yoldan yürünmelidir. Açıkçası biz buna gerilla 
savaşı diyoruz. 
 
Son olarak sizin tatil için tercih ettiğiniz lokasyonlar 
nelerdir? 
Tatil için deniz mevsiminde Mikanos, Assos tercih ediyorum. 
Senelerdir muntazam olarak Hindistan’a giderim; çoğu 
yerini karış karış bilirim. Arada nefes almak için Avrupa 
şehirlerinden Paris ve Viyana’yı, sergileri, müzeleri açısından 
tercih ederim. Londra eski göz ağrımdır. İskoçya muhteşemdir. 
Kış mevsiminde deniz, güneş ve de medeni bir tatil için ise 
sadece 4 saat mesafede Dubai’yi tercih ederim. Yolu uzun 
olsa da özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya üçüncü defa 
gitmeyi çok arzuladığım yerler. ABD’de sadece New York ilgimi 
çekiyor açıkçası. Her yöresinin istisnasız keyifli ve güzel olduğu 
tek ülke benim için Italya. Fransanın güney sahilleri de kısa 
tatiller için tercih ettiğim bir bölge. 

Can you evaluate the close term of Turkish tourism 
industry as before July 15 and after July 15?
It will not be correct to evaluate the status of tourism sector 
as before and after July 15. Because, tourism sector was 
already in a bad situation since the beginning of 2015 and 
started to lose not only the future projects but also the 
already planned projects. Even before July 15, occupancy 
rates of our hotels was already decreased so much. Again, 
due to the same reasons, many airway companies ceased 
their Turkey flights. Even some of these steps were declared 
before July 15, the reason is the occupancy rates which 
started much earlier and troubled day by day. To presume is 
hard for everyone. But it is required not to lose hope.However, 
while I am telling these, I cannot foresee how long the sector 
players can financially withstand in the present situation.

In your opinion, what must be the topics of 2017 in the 
recovery period? What should be the role of industry?
2017 is almost nearer than tomorrow. 2017 will probably a 
year in which only survivors ones will try to dust themselves 
up. To do so, starting from today, the negative factors to 
affect our people in Turkey and tourism must not be on the 
agenda. Providing that the following months pass without 
any incident, we can have the chance to spend 2017 season 
better than 2016. Some countries may loosen coutions for 
travellers. Even English people between 25 and 44 ages and 

high in come, where the pound may tumble due to Brexit, 
are apt to lean full pension resort and cruise travels.In fact, 
we have to make regional and even urban promotion efforts. 
Tourist coming to regions like Antalya, Bodrum and Alanya 
are accommodating in resorts. We have to explain that these 
resorts and cities are completely safe. Rather all than these, 
the most important part that fall to the sector players is to 
try to track all the business opportunities. Now it is not the 
time to be “selective”. In order to stay up, it is required to 
walk toward every sort of objective from all directions. Frankly 
speaking, we call it guerrilla warfare.

Lastly, what are the locations that you prefer for your 
holidays?
In summer, I prefer Mikanos and Assos. For many years, I 
regularly visit India, I know every inch of it. Sometimes, I 
prefer Paris and Vienna among the European cities, due to 
the exhibitions and museums there. London is my old flame. 
Scotland is spectacular. In winter season, I prefer Dubai which 
is only 4 hours away for sea, sun and a civilised holiday. Even 
the trip is long, especially New Zealand and Australia are the 
places which I desire very much to visit for the third time. 
Frankly speaking, only New York excites my attention in USA. 
For me, only country where all the regions are pleasant and 
beautiful without an exception is italy. Southern regions of 
France is also an address that I prefer for holiday.

Röportaj / Interview
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Elite Dünyası / Elite World

Düğün mekanı olarak otel seçen çiftlerin sayısı her geçen 
gün artıyor. Sizce bu artan eğilimin sebebi nedir? 
Eskiden oteller sadece belirli bir kesime hitap ederdi. Artan otel 
sayısıyla birlikte artık birçok kişi otellerden hizmet alabiliyor. 
Uluslararası standartlara uygun mutfak, servis, hizmet 
alabilmenin bedeli fiyat fayda ilişkisi ile doğru orantılı olarak 
sunuluyor. Özetle otelde düğün yapmak, davet vermek artık 
ulaşılabilir bir hizmet. Bu sebeple de otellerimizde her geçen gün 
yaptıgımız düğün sayısı artmakta. Düğün mekanı olarak otellerin 
tercih edilmesinin bunun dışında birçok sebebi bulunuyor. Lezzet 
garantili ikramlar, güvenlik, şık bir atmosfer, sunulan paketlerin 
zenginliği bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca otellerimizin 
lokasyonlarının şehir merkezlerinde yer alması da en büyük 
tercih sebeplerinden biri. Böylece çiftler misafirlerini çok daha 
kolay ağırlayabiliyor, ulaşım sorunu ortadan kalkmış oluyor.

Elite World Business Otel’de farklı ne gibi uygulamalar var? 
Her şeyden önce güleryüzlü ve profesyonel ekibimizle 
misafirlerimize kusursuz bir davet sunuyoruz. Misafirlerimiz 
bize hayallerini teslim ediyorlar ve bu doğrultuda tüm detayları 
titizlikle çalışıyor, çiftlere farklı alternatifler sunuyoruz. Örneğin 
farklı içeriklerde sunduğumuz düğün paketlerimizin yanı 
sıra daha sade bir davet vermek isteyenler için nikah paketi 
seçenekleri sunuyoruz.

Everyday, the number of couples who prefers hotels as a 
wedding place. In your opinion, what is the reason beyond 
this increasing trend?
In the past in hotels were addressing a certain economic 
class. With the increasing number of the hotels, now many 
people can get buy services from the hotels. The prices of 
services in accordance with the international standards 
are offered in direct proportion to price-benefit relation. To 
summarize, holding weddings and invitations is at the hotels 
now accessible. Thus, the number of the weddings that we 
hold in our hotels are increasing day by day. There are lots of 
reasons other than this, regarding preferring hotels as wedding 
places. Offerings with guaranteed delight, security, an elegant 
ambiance and richness of the packages offered are only a few 
of these. And our hotels’ close location to the city centre is one 
of the most important reasons for this choice. This couples can 
host their guests much more comfortably and transportations 
problems are eliminated.

What sort of different offers are there in Elite World 
Business Hotel? 
First of all, we offer a perfect feast to our guests, owing to 
our debonair and professional staff. Our guests deliver their 
dreams to us and in this direction, we deal with all the details 

ELITE WORLD 
BUSINESS OTEL’DE 
DÜĞÜNLER 
HEM ŞIK HEM 
SÜRPRİZLERLE 
DOLU

‘GÜLERYÜZLÜ VE PROFESYONEL EKİBİMİZLE MİSAFİRLERİMİZE 
KUSURSUZ DAVETLER SUNUYORUZ’ DİYEN ELİTE WORLD 
BUSİNESS OTEL BANKET MÜDÜRÜ ESRA ŞİMŞEK İLE DÜĞÜN 
ORGANİZASYONLARINI KONUŞTUK. 

WE SPOKE OF WEDDING ORGANIZATIONS WITH ESRA SIMSEK, 
BANQUETTE MANAGER OF ELITE WORLD BUSINESS HOTEL WHO 
SAID ‘WITH OUR DEBONAIRE AND PROFESSIONAL STAFF, WE 
OFFER PERFECT SERVICES TO OUR GUESTS’.

WEDDING AT ELITE 
WORLD BUSINESS 
HOTEL ARE BOTH 
ELEGANT AND FULL 
OF SURPRISES
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Ayrıca Eylül ayı itibariyle “Butler” uygulamamızla yine fark 
yaratıyor olacağız. Çiftimizin otele girişi sırasında onları karşılayıp 
tüm gün yanında bulunacak ve tüm istekleriyle ilgilenecek 
olan “Butler” uygulamamız bölgemizdeki otellerde bir ilk 
olacak. Eminim ki bu uygulama, çiftlerin özellikle de gelinlerin 
hayatını çok kolaylaştıracak. Ayrıca Osmanlı saray mimarisinin 
tüm ihtişamını yansıttığımız 500 kişi kapasiteli Dolmabahçe 
balo salonumuz, bölgenin en yüksek tavan yüksekliğine sahip 
salonlarından biri olması ile dikkat çekiyor. Toplamda 11 toplantı 
salonumuz ile 2000 kişiye hizmet veriyoruz.

Çiftlere sunduğunuz paketlerden bahsedebilir misiniz?
Bugüne kadar onlarca rüya gibi düğüne ev sahipliği yapan 
Elite World Business Otel olarak, davetli sayısına göre tercih 
edilebilecek farklı büyüklükteki balo salonlarımızın ihtişamı, 
konforu, sunduğumuz kaliteli, lezzetli ikramlar ve sürpriz 
hediyeler ile çiftlere avantajlı düğün paketleri sunuyoruz. Elite 
World Business Otel düğün paketini tercih eden çiftlere, ilk 
evlilik yıldönümlerinde bir gece konaklamalı akşam yemeği 

studiously and offer different alternatives. For example, 
in addition to the wedding packages we offer in different 
concepts, We also offer a marriage package for the ones who 
desire to host a plainer feast. Besides, after September, we 
will be making a difference again with our “Butler” service Our 
“Butler” service through which we will welcome our couples 
during their entrance to the hotel will be together with them 
all the day and deal with all their requests. This will be the 
first in our region.  I am sure that this application will make 
the life easier for couples - especially, brides. In addition, our 
Dolmabahce ball room with the capacity of 500 people in 
which we reflect all the magnificience of Ottoman architecture, 
attracts attention owing to its ceiling height which has the 
largest height in the region. We serve for 2000 people with 
our 11 meeting halls in total.

Can you speak of the packages that you offer for the 
couples? 
As Elite World Business Hotel, which has hosted dozens 
of dreamlike weddings, we offer advantageous wedding 
packages with the magnificence and comfort of our ball rooms 
of different capacity which can be preferred depending on 
the number of invitees, high-quality and delicious offerings 

and gifts that we offer. Elite World Business Hotel is offering 
a dinner with one-night stay for the couples preferring the 
wedding package. In case the brides preferring Elite World 
Business Hotel for their weddings request to hold their henna 
nights in the hotel and we do not demand any fee. In addition 
to these, in the wedding package of Elite World Business 
Hotel, welcome cocktail, special menu options, wedding cake 
champagne, honeymoon room, two room for the families and 
an open buffet breakfast service in the following day are also 
included.

Well then, what do you recommend for the couples who 
want to catch the comfort and elegance of the hotel but 
also desire a plainer celebration? 
As Elite World Business, for the couples who wants to marry 
with modest ceremony together with their gusts in an elegant, 
comfortable and accessible location which suits to their 
dreams in this special day, we offer a different alternative with 
the “wedding package”. In the marriage package, we offer 
three different contents: tea&coffee, sweat&salty cookies and 
cocktail menu. As making the lives of our guests easier with 
the valet service, we gave a dinner to the couples in their first 
wedding anniversary.

hediye ediyoruz. Ayrıca düğünü için Elite World Business Otel’i 
tercih eden gelinlerin kına organizasyonlarını da otelde yapmak 
istemeleri durumunda, salon ücreti almıyoruz. Bunların yanı 
sıra Elite World Business Otel düğün paketinde, hoş geldiniz 
kokteyli, özel menü seçenekleri, düğün pastası ve şampanya 
servisi, balayı odası, aileler için iki adet kullanım odası ve ertesi 
sabah açık büfe kahvaltı servisi de yer alıyor.

Peki otel konforunu ve şıklığını yakalamak isteyen ama 
daha sade bir kutlama isteyen çiftlere neler öneriyorsunuz?
Sade bir nikah töreni ile evlenmek isteyen, ama bu özel günü 
hayallerine yakışır şık, konforlu ve herkesin kolay ulaşabileceği 
bir mekanda konukları ile bir arada olmak isteyen çiftler 
için Elite World Business olarak, “nikah paketi” ile farklı bir 
alternatif sunuyoruz. Nikah paketinde, çay&kahve, tatlı&tuzlu 
kurabiye ya da kokteyl menüsü olarak üç farklı içerik sunuyoruz. 
Vale hizmetimiz ile konuklarımızın hayatını kolaylaştırırken, 
nikah paketini tercih eden çiftlere birinci evlilik yıldönümlerinde 
iki kişilik akşam yemeği hediye ediliyoruz. 
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Şehrin bunaltıcı havasından 
kurtulup kendinizi doğanın eşsiz 
kollarına bırakmanın tam vakti. 
Kuş sesleri eşliğinde yürüyüş 
yapmak, doğa ile bütünleşmek için 
en doğru adreslerden biri Kaz 
Dağları. Afrodit’in ilk aşık olduğu 
yer, gücün simgesi haline gelmiş 
Zeus’un doğduğu söylenen bu 
topraklara gelmişken, unutulmaz 
güzellikteki Kaz Dağları köylerini 
gezmeden dönmeyin.

It is the right time to escape from 
the suffocating atmosphere of the 
city and leave yourself into the 
unique arms of the nature. One of 
the most correct adresses to go 
hiking and embrace the nature 
is Kaz Mouıntains. While you are 
in these lands which is said to be 
the place where Aphrodite felt in 
love for the first time and Zeus, 
who became the symbol of power 
was born, do not return without 
travelling to the villages of Kaz 
Mountains having an unforgettable 
beauty.

KAZ DAĞLARI
AFRODİT KADAR GÜZEL: 

AS BEAUTIFUL AS APHRODITE: KAZMOUNTAINS
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Kaz Dağları sadece doğası ile değil; hikayeleri, efsaneleri, 
yaşanmışlıkları ile de ziyaretçilerini karşılıyor. Her dönemde 
varlığını fark ettiren Kaz Dağları, Yunan Mitolojisi’nden, 
günümüze uzanan bir geçmişe sahip. Bugün olduğu gibi Antik 
Çağ insanlarını da etkilemiş olan Kaz Dağları, Homeros’un 
İlyada Destanı’nda İda Dağı olarak bilinir. Güzelliği dillere 
destan olmuş Afrodit’in ilk burada aşık olduğu, gücün simgesi 
haline gelmiş Zeus’un bu topraklarda doğumu en çok bilinen 
efsaneler arasında yer alıyor. Bu mitolojik efsanelerin yanı 
sıra, Türkmen köylülerinin söylencelerinde yer alan ve İran’a 
kadar uzanan bir halk hikayesi olan Sarıkız Efsanesi de Kaz 
Dağları’nın bilinen en ünlü efsanesi. Hatta dağın ismini bu 
efsaneden aldığı söylenir. Bir yüzünü Ege’ye, bir yüzünü 
Marmara’ya dönmüş; kuzeyden Karadeniz’in, güneyden 
Akdeniz’in yeşiliyle kuşanmış olan Kaz Dağları, dünyanın en 
çok oksijeni bulunan yerlerinden biri. Rahatlatan havasıyla 
Kaz Dağları'nda huzur dolu doğa yürüyüşleri yaparak, kendinizi 
yenileyebilirsiniz. 

Zeyinyağı Müzesini ve Milli Parkı ziyaret etmeden dönmeyin
Ziyaretçilerine butik otel, konuk evi ve termal otel seçenekleri 
sunan Kaz Dağları, lezzetli köy kahvaltıları ve nefis zeytinyağı 
çeşitlerinin tadına varmanıza olanak sağlayacaktır. Zeytinyağı 
Müzesi ile farklı bir konsept sunan Kaz Dağları, ziyaretçilerini 
doğal besinlerle mutlu etmeyi başarmış durumda. Ekim ayı 
içerinde gerçekleşen Zeytinyağı Festivali de tatilinize farklı 
bir renk katmaya aday. Doğaya dokunmak ve onu tam olarak 
hissetmek istiyorsanız Milli Park da tam size göre. Dünyanın 
hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, sadece Kaz Dağları’nda 
bulunan ağaç çeşitlerinin yer aldığı Milli Park, sizi her an 
gülümsetmeye hazır. 

Kaz Mountains welcome their guests not only with its nature but 
also with their fairy tales, legends and history. Kaz Mountains, 
the presence of which has been distinguished in all eras, has a 
history from the Greek Mythology to nowadays. Kaz Mountains, 
which also impressed the Ancient Era people as same as today, 
is known as the Mount Ida in the Iliad of Homer. The legends 
that Aphrodite felt in love first time in here and the birth of Zeus 
who had become the symbol of power in these lands are among 
the most known legends. Besides these mythological legends, 
Sarikiz Legend, which is included in the myths of Turkmenian 
villagers and reaches well into Iran is the best known legend 
of Kaz Mountains. Moreover, it is said that the mountain was 
named after this legend. Kaz Mountains, who turns its one facet 
to Aegean Sea and the other to Marmara Sea and embraced by 
the green of Mediterranean from the south, iis one of the places 
on the Earth where the oxxgen rates exist. Owing to its relaxing 
air, you can replenish yourself by going peaceful hiking at the 
Mountains.

Do not go back without visiting Olive Oil Museum and 
National Park. 
Kaz Mountains which offer boutique hotel, guest house and 
thermal hotel options, will allow you to enjoy the delicious village 
breakfasts and yummy olive oil flavours. Kaz Mountains, which 
offers a different concept with Olive Oil Museum, is in a situation 
that succeed to please its visitors with natural foods. Olive Oil 
Festival, which is held in every, is also a candidate for providing 
a different color for your holiday. If you want to touch the nature 
and feel it completely, National Park is just for you. National Park 
in which tree types that are only present in Kaz Mountains and 
you will not able to see anywhere in the world is ready to make 
you smile every moment.

Foothills of Kaz Mountains...
Besides the green of Kaz Mountains, its natural architecture 
is also quite impressive. Hundreds of villages and historical 
heritages located on the foothills of the mountains are waiting 

Bir yüzünü Ege’ye, bir yüzünü Marmara’ya dönmüş; 
kuzeyden Karadeniz’in, güneyden Akdeniz’in yeşilini 
kuşanmış olan Kaz Dağları, dünyanın en çok oksijeni bulunan 
yerlerinden biri. Huzur dolu doğa yürüyüşleri ve sizi 
rahatlan havası Kaz Dağları’nın vazgeçilmezlerinden. 

Kaz Mountains, who turns its one facet to Aegean Sea and 
the other to Marmara Sea and embraced by the green of 
Mediterranean from the south, is one of the places on the 
Earth where the with oxygen rates. Peaceful nature walks 
and its air which relaxes are among the indispensables of 
Kaz Mountains.

Zeyinyağı Müzesi



12      ELITE WORLD LOOK
 
| SONBAHAR/AUTUMN 2016

Gezi / Travel

Kaz Dağları’nın etekleri…
Kaz Dağları’nın yeşilinin yanında doğal mimarisi de çok 
etkileyici. Dağların eteklerinde bulunan yüzlerce köy ve tarih 
kokan kültürel miras ziyaretçilerini bekliyor. Yeşilyurt, Adatepe, 
Tahtakuşlar ve Çamlıbel bu köylerden sadece bir kaçı. 

Kaz Dağları halkının ziyaretçilere oldukça sıcak davranması 
sayesinde ziyaretinizin ziyafete dönüşeceğinden emin 
olabilirsiniz. Doğanın tarih ile kol kola gezdiği Kaz Dağları'nda 
sonlandırmayı istemeyeceğiniz bir tatil sizi bekliyor. 

Yeşilyurt
Yeşilyurt Köyü'nün içindeki evler yöreden çıkarılan taşlardan, 
özel ustalar tarafından yapılmış. Bol oksijenli temiz havası, 
Edremit Körfezi'ni kuş bakışı görebileceğiniz eşsiz konumu, taş 
evleri, tarihi, tamamen doğal ürünleri ile sizlere kucak açacak.

Adatepe
Yüzyılların birikiminin ve tecrübesinin oluşturduğu taş işçiliğinin 
en güzel örneklerini görebileceğiniz evlerin olduğu Adatepe 
Köyü, 1989 yılında SİT alanı ilan edildi. Mevcut evler arasında 
yıkık olanlar yöre mimarisine uygun şekilde restore ediliyor, 
köyün eşsiz doğası bu şekilde korunuyor. Adatepe, Zeus 
Altarı’nın bulunduğu tepenin ardında zeytin ve çam ağaçları 
arasında güzelliği ile adeta sizi büyüleyecek.

Tahtakuşlar
Tahtakuşlar Köyü’nü en ilginç kılan özellik, Tahtakuşlar 
Etnografya Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor olması. Ülkemizin ilk 
özel etnografya müzesi olan bu müzede, yörük kültürüne ait 
objeler ve Kaz Dağları bitkileri sergileniyor.

Çamlıbel
Edremit ilçesine bağlı olan bu tarihi köy, kısmen turistik 
sayılabilir. Kaz Dağları'nın yamaçlarında yer alan diğer köylerin 
aksine, Çamlıbel Köyü'nün evleri tahtadan barakalar şeklinde 
yapılmış.

for their visitors. Yesilyurt, Adatepe, Tahtakuslar and Camlibel 
are only few of these villages. Owing to warm behaviour of 
Kaz Mountains to its visitors, you can be sure that your visit 
will turn into a feast. A holiday that you never want to end 
is waiting for you at Kaz Mountains at which the nature and 
history patrol together.

Yesilyurt
The houses located inside Yesilyurt Village are made of 
the stones that extracted from the neighbourhood by the 
stonemasons. It will open its arms to you with its air full of 
oxygen, its unique location that you can see Edremit Gulf from 
bird’s eye view, its stone houses, its history and purely natural 
products.

Adatepe
Adatepe Village, where you can witness the most beautiful 
samples of masonry established through the experience of 
hundreds of years, was declared as protected area in 1989. 
The ruined ones among the present houses are restored in 
accordance with the local architecture, and by this way the 
unique nature of the villages is preserved. The beauty of 
Adatepe, located beyond the hill where Zeus Altar is and olive 
and pines will fairly glamorize you.

Tahtakuslar
The characteristic that mostly makes Tahtakuslar Village 
interesting is Tahtakuslar Ethnography Museum that it hosts. 
In this museum which is the first etnography museum of our 
country, objects belonging to yoruk culture and plants from 
Kaz Mountains are exhibited.

Camlibel
This historical village resided in Edremit province can be 
regarded as partially touristy. Apart from the other villages 
located on the foothills of Kaz Mountains, the houses in 
Camlibey village are made of wood.

Adatepe Köyü
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OYUNU TERSTEN 
KURMAYA 
HAZIRLANIYOR

BİR SÜRE ÖNCE ROMANCILIK 
KARİYERİNİ NOKTALAYAN VE 
YÜZÜNÜ MÜZİĞE ÇEVİREN 
TUNA KİREMİTÇİ İLE YENİ 
PROJELERİNİ KONUŞTUK. 

WE SPOKE OF HIS NEW PROJECT WITH 
TUNA KIREMITCI, WHO HAS ENDED HIS 
NOVELIST CAREER AND TURN HIS FACE 
TO MUSIC A WHILE AGO

HE IS READY TO TURN THE TABLES

Müzik kariyerinizde 2016 yılı özel bir 
yıl oluyor gibi görünüyor, ardı ardına 
özel projelerle, klipler ve konserlerle 
dinleyicilerle buluşuyorsunuz. Neler 
oluyor müzik hayatınızda, anlatır 
mısınız?
Bir süre önce romancılık kariyerimi 
noktaladım ve ilk göz ağrım müziğe 
yoğunlaştım. Atlas grubunda şarkı 
yazarı ve şarkıcı olarak yer alıyorum, 
bir taraftan da solo albümüm üzerinde 
çalışıyorum. Geçmişten bugüne 10 
bestemi hayranı olduğum 10 kadın 
solist arkadaşımla seslendiriyoruz. 
Pamela'dan Jehan Barbur'a, Özge 
Fışkın'dan Gonca Vuslateri'ye... Bir 
çeşit retrospektif çalışma. Ama sıfır 
kilometre besteler de var. 

2016 is seemed as a special year 
in your music carreer. You come 
together with your listeners with 
special projects, video clips and 
concerts one after another. What’s 
going in your music career, would you 
like to tell? 
A while ago, I ended my novelist 
career and I focused on music which 
is my old flame. I am involved in Atlas 
group as songwriter and singer. In 
the meantime, I am working on my 
solo album. We are performing with 
my 10 female friends which I admire 
from past to present. From Pamela 
to Jehan Barbur, from Ozge Fiskin 
to Gonca Vuslateri... It is a kind of 
retrospective work. But there are also 
fresh songs.

What kind of surprises is waiting 
for the listeners in the forthcoming 
period, what’s next?
Every month, one of my songs will be 
published as a single. Hopefully when 
all of them are published, they will meet 
with the listeners under the label of 
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Portre / Portrait

Önümüzdeki dönemde dinleyicileri ne gibi 
sürprizler bekliyor, sırada neler var?
Her ay şarkıların biri single olarak yayımlanacak. 
İnşallah hepsi yayımlandığında da Pasaj Müzik 
etiketiyle plak formatında dinleyiciyle buluşacak. 
Bu anlamda müzik sektörümüze de yeni bir 
yayın şekli öneriyoruz. Tek tek şarkılardan yola 
çıkıp albüme giderek, oyunu tersten kuruyoruz 
yani. Diğer taraftan projeyi yıl sonundan itibaren 
sahneye taşıyacağız. 

Yalnızca söyleyen değil aynı zamanda söz 
de yazan, enstrüman da çalan bir isimsiniz. 
Müziğin en sevdiğiniz kısmı hangisi? 
Şarkı yazmak. Batıda "şarkı yazarı-şarkıcı", 
doğuda "Aşık" denen geleneğe kendimi yakın 
görüyorum. Herhalde en iyi “şehir ozanı” 
sözü karşılıyor. Kendimi ifade etmemin en iyi 
yolu şarkı yazmak. Şarkılar genellikle gitarla, 
bazen de piyanoyla çıkıyor. Stüdyo kısmı 
da ayrıca hoşuma gidiyor. Bazı şarkılarımın 
prodüktörlüğünü de yapıyorum.

Dinleyicileriniz sizi beğenerek dinliyor. Peki 
siz kimleri dinliyorsunuz, öneriniz var mı 
bizlere?
Her tür müzikle besleniyorum. Indie, Caz, 
Rock, Arabesk… En çok etkilendiğim isim 
sanırım Fikret Kızılok'tur. Onun doğuyla batıyı 
harmanlama tarzına hayranım. Mazhar Alanson, 
Bülent Ortaçgil gibi şarkı yazarlarından da 
çoğu akranım gibi etkilenmişimdir. Günümüz 
müziğinde en sevdiklerimse Teoman, Adamlar, 
Mabel Matiz gibi şehir ozanları. Dünya 
müziğindeyse Nick Cave, Jacques Brel, Dino 
Merlin, Neil Young. 

Turizmin sekteye uğradığı bu dönemde bile 
İstanbul sokakları yabancı turistlerle dolu. 
Sizin İstanbul'la kurduğunuz ilişki nasıl, 
İstanbul sizin için ne anlama geliyor?
İstanbul tek bir şehir değil artık. İçinde 10-
15 farklı şehir barındıran bir kanton. Nüfusu 
Bulgaristan ile Yunanistan’ın toplamı kadar. 
Bakırköy, Şişli, Bağcılar, Kadıköy, Fatih, 
Beşiktaş, Adalar… Hepsi başka şehirler. 
Hepsinin kendisine göre ayrı yaşama kültürü 
var. Yeniköy’de başka Süleymaniye’de başka bir 
ruhsal iklimi hissediyorsunuz. Bazen yorucu olsa 
da bence sanata-sanatçıya çok ilham veren bir 
şehir. Bunu en iyi İstanbul’da yaşayan yabancı 
sanatçı arkadaşlarımız fark ediyor aslında, şehre 
taze gözlerle bakabildikleri için.

Sık sık yolculuk yapan bir isimsiniz, oteller 
de hayatınızın ayrılmaz bir parçası olsa gerek. 
Neleri önemsersiniz bir otelde?
Mimari çok önemli. Otelin zevkli ve ferah 
tasarlanmış olmasını tercih ederim. Yoksa 
lüks olması gerekmez. Öyle yüzme havuzunda, 
saunada falan gözüm yok… Oda servisi 24 saat 
çalışırsa ne âlâ. Otelde alkol yoksa huzursuz 
olurum, o akşam canım içmek istemese bile. 
Aydınlatmanın doğru yapılması ve mobilya 
seçimi insan ruhunu etkiliyor. Bir de işini seven 
çalışanları varsa insan başka ne ister...

Pasaj Müzik. In this sense, we offer the music 
industry a new publishing style. Starting from 
the single songs and going to an album, we 
are making the play reversely. We will take the 
project into the stage after the year-end.

You are someone who is not only singing but 
also writing lyrics and playing an instrument. 
What is the part of the music that you love 
the most?
Writing songs. I feel close to the tradition that 
is so-called “songwriter-singer” in the west, and 
“bard” in the east. Probably, the word “city bard” 
best suits to it. Best way to express myself is to 
write songs. Songs are usually played with guitar 
and sometimes with piano. I also like the studio 
stage. I also act as a productor for some of my 
songs.

Your listeners listen to you relishingly. 
Who do you listen to, do you have any 
recommendations for us?
I feed with all kinds of music. Indie, Jazz, Rock, 
Arabesque... The name that I am impressed 
the most is Fikret Kizilok. I admire his style that 
blends the west with the east. I got impressed by 
the songwriters like Mazhar Alanson and Bülent 
Ortacgil like most of my peers did. The ones that 
i admire the most among today’s singers are city 
bards like Teoman, Adamlar and Mabel Matiz. 
To speak of the world music, they are Nick Cave, 
Jacques Brel, Dino Merilin and Neil Young.

Even in an era that the tourism industry 
is interrupted, Istanbul streets are full of 
foreigners. What is the relationship that you 
established with Istanbul, what does Istanbul 
mean to you?
Istanbul is no longer a single city. It is a canton 
including 10-15 different cities inside. Its 
population is around the sum of Bulgaria’s and 
Greece’s. Bakırkoy, Sisli, Bagcilar, Kadıkoy, Fatih, 
Besiktas, Adalar… Each of them are different 
cities. All of them have a different lifestyle. 
You feel different spiritual climates in Yenikoy 
and Suleymaniye. Although it may occasionally 
be tiresome, in my opinion it is a city that 
considerably inspires the art and artists. In fact, 
it is best noticed by our foreign artist friends who 
live in Istanbul, since they can see the city with 
fresh eyes.

You are someone who frequently travel, 
hotels are probably an indispensable part of 
your life. What do you care in an hotel?
Architecture is very important. I prefer the hotels 
which is designed elegantly and commodiously. 
Luxuriousness is not that important. I don’t care 
for pools, sauna and so on... That is fine if the 
room service is available for 24 hours. I feel 
anxious if alcohol is not available in the hotel, 
Even I don’t want to drink that night. Proper 
lighting and choice of furniture effects the 
human soul. What else does a person want if 
there are also workers loving their job...
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Lezzet / Delight

Malzemeler
• 1 adet uzun patlıcan
• 2 adet biber
• 1 orta boy soğan
• 150 gr. dana eti
• 1 yemek kaşığı salça
• 2 adet domates
• 3 diş sarımsak
• 50 gr. sıvı yağ

Ingredients
• One tall eggplant.
• 2 peppers
• 1 middle-sized onion
• 150 gr veal
• 2 tomatoes
• 1 tablespoon of 
tomato sauce
• 3 cloves of garlic
• 50 gr oil

Hazırlanışı 
Patlıcanları 20-25 dakika tuzlu suda bekletin. Daha sonra yıkayarak kağıt havlu ile kurulayın. 
İnce şeritler halinde keserek kızartın. Çok pişirmemeye dikkat edin. Ayrı bir tencerede kuşbaşı 
doğranmış etleri yağ koymadan kavurun. Etler kendi suyunu çektikten sonra soğanı ve 2 
yemek kaşığı sıvı yağı ekleyip, biberlerin ve domatesin 1 tanesini doğrayarak sarımsak, salça, 
tuz ve 2 bardak sıcak suyu ekleyerek pişirin. Sonra bir kaseye 2 ya da 3 tane kızartılmış 
patlıcanları artı şeklinde koyun. Orta kısmına hazırladığınız iç malzemesinden koyarak 
patlıcanları sarın, üzerine domates ve biber koyarak kürdan ile açılmayacak şekilde tutturun. 
Sardığınız patlıcanları tencerede ocakta ya da tepsi ile fırında pişirebilirsiniz. Tencereye ya 
da tepsiye dizdiğiniz sarılmış patlıcanların üzerine pişirmiş olduğunuz yemeğin sosundan 
ekleyerek 10 dakika 180 derece fırında pişiriniz. Artık resimdeki gibi servis edebilirsiniz. 
Afiyet olsun…

Preparation
Wait the eggplant in salty water for 20-25 minutes. Then wash it and dry with a paper towel. 
Slice it into thin stripes and fry. Be careful not to cook too much. In a separate pan, roast the 
hashed veal. Roast the veal that you sliced without adding oil. After the veal run dry add onion 
and 2 tablespoons of oil, slice one tomato and pepper add it together with tomato sauce, 
salt and oil and cook. Then put 2 or 3 fried eggplant into into a pan diagonally. After putting 
the filling gradient that you prepared in the middle part roll the eggplants and put tomato 
and peppers on it and fix them in a way that they won’t open. You can cook the aubergines 
you peel in a pot on the furncae or in an oven with a tray. Add the sauce of the meal that you 
cooked on the eggplants that you aligned on the tray and cook Them at 180 C oven for 10 
minutes. Now you can serve as in the picture. Bon appetite!

İSLİM KEBABI

ISLIM KEBBAB
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Sağlık / Health

SONBAHAR GELDI! ŞIMDI EGZERSIZ ZAMANI

‘’YATAKTAN KALMAK İSTEMİYORUM, KENDİMİ ÇOK 
HALSİZ HİSSEDİYORUM’’ DİYORSANIZ, EGZERSİZ 
YAPMANIN ZAMANI GELMİŞ DEMEKTİR. TATİLİN 
BİTTİĞİ, YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN BAŞLADIĞI, 
SONBAHARIN KENDİNİ HİSSETTİRDİĞİ BUGÜNLERDE 
EN BÜYÜK İLACINIZ, EGZERSİZ YAPMAK.

IF YOU SAY "I DON'T WANT TO GET OF THE BED, I FEEL 
SO WEAK", IT MEANS THE TIME FOR EXERCISING HAS 
ALREADY COME. YOUR MOST IMPORTANT MEDICATION 
IS TO EXERCISE IN THESE DAYS THAT YOUR HOLIDAY 
ENDS, INTENSE WORKING TEMPO STARTS AND 
AUTUMN MAKES ITSELF APPARENT. 

AUTUMN HAS COME! NOW IT IS TIME TO EXERCISE

Egzersiz yapmanın sadece bedeninize iyi geldiğini 
düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Egzersiz yapmanın 
psikolojinize ve ruhunuza da iyi geldiği, ispatlanmış bilimsel 
bir gerçek. Sonbaharın ruhunuzda yaratmış olduğu olumsuz 
havayı, yoğun iş temposunun yoruculuğunu atmanın en iyi 
yollarından biri egzersiz yapmak. Vücutta artış sağladığı 
endorfin, melatonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarıyla 
tam bir anti-depresan özelliği gören egzersiz, tam size göre 
bir ilaç. Kendinize göre bir program oluşturup açık hava 
yürüyüşleri yapabilir ya da egzersiz yapmayı keyifli hale 
dönüştüren spor salonlarına gidebilirsiniz. 

If you think that exercising is good only for your body, you 
are wrong. It is a proven fact that exercising also benefits for 
your psychology and spirit. One of the best ways to throw off 
the negative mood that autumn has created in your soul and 
tiredness of the working tempo is exercising. Exercising which 
completely shows antidepressant characteristic with endorphins 
increase that it provides in the body and happy hormones 
such as serotonin is a remedy that suits to you. By organizing a 
program for yourself, you can do outdoor walks or go to the gym 
that makes exercising a joyous activity. If you are a person who 
says "I don’t have time, I can’t move away from computer", we 
recommend you some exercises that you can do in your desk at 
the office.

Neck exercises: Breathe, turn your head sideways and turn your 
head in a position that you look across after breathing again. 
Breathe and raise your head, breathe out and lower your chin 
till it nearly touches your chest. Turn your head clockwise and 
counter-clockwise, till it nearly touches your shoulders. During this 
exercise, breathe normally. Repeat each exercise 5 times a day.

Breathe exercises: While your one hand is on your belly and the 
other is your chest in a standing and comfortable position, take 
a slow breath by using your nose. Wait for 4 seconds. Breath out 
slowly by using your mouth. Repeat the exercise for 5 times at 
least.
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Sağlık / Health

-Vaktim yok, bilgisayar başından kalkamıyorum, çok geç 
saatlere kadar çalışıyorum- diyenlerdenseniz de size ofisinizde 
masa başında yapabileceğiniz birkaç egzersiz öneriyoruz.

Boyun egzersizleri: Nefes alıp başınızı yana döndürüp 
tekrar nefes vererek karşıya bakar pozisyona gelin. Başınızı 
nefes alıp yukarı kaldırıp, nefes vererek çenenizi göğsünüze 
değecekmiş gibi aşağı indirin. Başınızı saat yönünde ve 
aksi yönde omuzlarınıza değecekmiş gibi döndürün. Bu 
hareket sırasında normal nefes alıp verin. Her hareketi 5 kez 
tekrarlayın.

Nefes egzersizleri: Ayakta veya rahat bir pozisyonda bir el 
karnınızda diğer eliniz göğsünüzün üzerindeyken burnunuzdan 
yavaşça nefes alın. 4 saniye bekleyin. Ağızdan yavaş yavaş 
nefes verin. Hareketi 5 kez tekrar edin.

Omuzlar: Omuzlarınızı kulaklarınıza yaklaştırır gibi yukarı 
kaldırın, 3 saniye bu şekilde bekleyin. Omuzları kendi ekseni 
etrafında arkaya ve aşağı doğru, daha sonra öne ve aşağı 
doğru döndürün. Otururken ellerinizi başınızın arkasında 
birleştirin, dirseklerinizi iyice geriye alın ve derin nefes alıp 30 
saniye bekleyin. Bu hareketleri 5 kez tekrarlayın.

Ayak egzersizleri: Oturduğunuz yerde ayak bileklerinizi kendi 
ekseni etrafında çevirin. Her yöne 5 kez tekrarlayın.

El bileği germe: Parmaklarınızı yukarı bakacak şekilde 
kollarınızı dümdüz öne uzatın. Bir elinizle diğer elinizin 
parmaklarını kendinize doğru çekin. 20 saniye bekleyin. Sonra 
bırakın ve gevşeyin. Aynı hareketi diğer eliniz için yapın. Her iki 
el için hareketi 5 kez tekrarlayın.

Shoulders: Raise your shoulders as to get them closer yo your 
ears and wait for 3 seconds in this position. Turn your shoulder 
in their own axis backward, downward and then, frontward and 
downward. Put your hands together at the back of your head 
and push your elbows backwards completely, then breathe and 
wait for 30 seconds. Repeat each exercise 5 times a day.

Foot exercises: Twirl your ankles around their axes in a sitting 
position. Repeat the exercise 5 times in every direction.

Wrist stretching: With your fingers looking upward, straightly 
extend your arms frontward with your one hand, pull the fingers 
of the other toward yourself. Wait for 20 seconds. Then release 
and relax. Do the same movements for your other hand? 
Repeat each exercise 5 times for your both hands.
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AYKUT GÜREL PRESENTS BERGÜZAR KOREL

AYKUT GÜREL PRESENTS BERGÜZAR KOREL

Ünlü müzisyen Aykut Gürel’in, Sezen Aksu’nun 12 parçasını jazz 
sound’uyla yeniden yorumladığı ‘Hayallerimin ilk Ürünü’ adlı 
albümü oyuncu Bergüzar Korel’in vokalleriyle hayat buldu. Ediz 
Hafızoğlu, Cem Tuncer, Ercüment Orkut, Siney Yılmaz ve Volkan 
Topakoğlu gibi profesyonel müzisyenlerin yer aldığı albümde, 
"Kaybolan Yıllar", "Büklüm Büklüm", "Kaç Yıl Geçti Aradan" gibi 
ikonik Sezen şarkıları Bergüzar Korel’in naif sesiyle dinleyiciye 
ulaşıyor.

New album of famous musician Aykut Gurel,“Hayallerimin İlk 
Ürünü”, in which he interprets 12 songs of Sezen Aksu with jazz 
sounds, aroused with the vocals of actress Berguzar Korel. In 
the album which Ediz Hafizoglu, professional musicians such as 
Cem Tuncer, Ercument Orkut, Siney Yilmaz and Volkan Topakoglu 
contributed, iconic Sezen songs like “Kaybolan Yillar”, “Büklüm 
Büklüm”, “Kaç Yıl Geöti Aradan” reachers to the listeners through 
the naive voice of Berguzar Korel.

Fuerzo Bruta, which has been watched by 2 million people till 
today, will be in Istanbul for the first time in November with 
the contributions of Vakkoroma. In the show, Fuerzo Buerto 
offers “catchy experiences” for youngsters and the ones who 
feel young. Bruta, which establishes an emotional connection 
making you to experience inspiration and creativity together by 
constituting a cognitive integrity will be on the stage between 
November 18 and 23, at Volkswagen Arena.

FUERZA BRUTA 

FUERZA BRUTA 
Bugüne kadar 2 milyon kişinin izlediği Fuerza Bruta, Kasım 
ayında Vakkorama’yla ilk kez İstanbul’da. Fuerza Bruta, 
gösterisinde gençlere ve kendini genç hissedenlere ‘akılda 
kalıcı deneyimler’ yaşatıyor. Seyirciyle zihinsel bir bütünlük 
kurarak, ilham ve yaratıcılığın bir arada yaşandığı duygusal 
bir bağ oluşturan Bruta, 18-23 Kasım tarihleri arasında 
Volkswagen Arena’da sahnelenecek.

ELİF ŞAFAK "HAVVA’NIN ÜÇ KIZI"
Elif Şafak büyüleyici dili ve sağlam olay örgüsüyle inanca, 
inançsızlığa, arayışa, farklı kadınlara ve aşka dair baş 
döndürücü bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Havva'nın Üç Kızı 
dünyanın farklı yerlerinden üç Müslüman kadının, dün ve 
bugün arasında gidip gelen hikayesini anlatıyor. 

With her glamouring language and thriving plot line, Elif 
Safak let us begin a stunning journey on belief, unbelief, 
pursuit, different women and love. Three Daughters of Eve 
tells the story of three Muslim Women from different parts 
of world, which plies between the past and today.

ELIF SAFAK “THREE DAUGHTERS OF EVE”
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KİTARO

KİTARO

İpek Yolu belgeseline bestelediği müziklerle 
Türkiye’de milyonların kalbinde taht kuran Altın 
Küre ve Grammy ödüllü Kitaro, İstanbul Zorlu PSM 
ve Ankara Congresium’da sahne alacak. Etnik ve 
elektronik öğeleri bir araya getiren yenilikçi müziğiyle 
dünyanın dört bir yanında dinleyenleri derin ve ruhani 
yolculuklara çıkaran efsanevi müzisyen Kitaro, uzun 
süre akıllardan çıkmayacak iki konser için 15 Kasım’da 
Ankara Congresium sahnesine ve 16 Kasım'da ise 
İstanbul Zorlu PSM sahnesine konuk olacak.

Golden Globe and Grammy winner Kitaro, who 
has enshrined the memories of millions with the 
compositions that he composed for Silk Road 
documentary will take the stage at Istanbul Zorlu 
PSM and Ankara Congresium. Legendary musician 
Kitaro, who makes the listerners to begin spiritual 
journeys all across the world with his innovative music 
bringing etnic and electronic elements together, 
will be the guest of Ankara Congresium stage on 
November 15 and İstanbul Zorlu PSM stage for two 
unforgettable concers.

Imany, who enriches the today’s soul music with her clear vocal, will come together 
with the music lovers on September 21 at Volkswagen Arena. Imany who has had 
broad crowd of fans while winning three platinum awards in three different countries 
with her first album “Shape of a Broken Heart”, has reached to 1,5 millions of movie 
lovers with the compositions that she composed for the movie “Sous Les Jupes des 
Filles”. Imany who addresses many topics froö love to women’s rights struggle and 
from climate change to political struggles, shall put her signature under one of her 
most special performances in 26th Akbank Jazz Festival with her new songs which 
make you experience peace, hope and melancholy together.

İMANY

IMANY

Duru vokaliyle günümüz soul müziğine zenginlik katan Imany, 21 Ekim’de 
Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşuyor. 2011'de yayınladığı 
ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü 
kazanırken geniş bir hayran kitlesi edinen Imany, "Sous Les Jupes des 
Filles (Fransız Kadınları)" filmine yaptığı bestelerle 1,5 milyona yakın 
sinemasevere de ulaştı. Şarkılarında aşktan kadın hakları mücadelesine, 
iklim değişikliğinden siyasi mücadelelere kadar pek çok konuya değinen 
Imany huzur, umut ve hüznü bir arada yaşattığı yeni şarkılarıyla 26. 
Akbank Caz Festivali’nin özel performanslarından birine imza atacak.

İstanbul Modern, Türk sinemasının kurucu yönetmenlerine adadığı 
yeni bir sergi projesine imza attı. 95 yıllık yaşamı ve filmografisiyle 
Türk sinemasının hikayesini yansıtan, 100. yaşını andığımız Lütfi 
Akad'ın sinemasını inceleyen arşiv sergisi, filmografisinden bugüne 
kadar gün yüzüne çıkmamış set fotoğrafları, film kareleri, orijinal 
senaryolar ve afişler gibi 100 farklı parçayı bir araya getiriyor. 18 
Mayıs’ta açılan sergiyi 31 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Istanbul Modern put its signature under a new exhibition project 
dedicated to the founder directors of Turkish Cinema. Archives 
exhibition which scrutinizes the filmography of Lutfi Akad, who reflects 
the story of Turkish sinema and 100th age of whom we memorialize, 
bring 100 different pieces such as set photographs, frames, original 
scenarios and banners which has not come to light until today. You 
can visit the exhibition to be opened on May 18 until December 31.

“TÜRKİYE SİNEMASINDA USTALAR – LÜTFİ AKAD”

“MASTERS OF THE TURKISH CINEMA - LUTFI AKAD”

Ne Var Ne Yok / What’s Hot


