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Röportaj / Interview

Soğuk havaları iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde karın keyfini çıkaracağınız, şömine başında 
sevdiklerinizle sohbet edeceğiniz, kışın hakiki sahibi “Doğu Anadolu’nun Büyülü Kar Bahçeleri” 
ile size merhaba demek istedik.

Doğu’nun en güzel kayak merkezlerini derlediğimiz bu sayımızda, Meridian Tours Kurucu 
Ortağı Aslan Levanta ile turizm sektörünün içinde bulunduğu durumu konuştuğumuz bir 
röportaj gerçekleştirdik. Portre sayfamızın konuğu ise sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro 
sahnesinde sık sık gördüğümüz Yosi Mizrahi. Kendisi ile tiyatroyu ve sahneye koydukları yeni 
oyunları “Ne Seninle Ne Sensiz” i konuştuk.

Kış aylarında bize uzaklardan göz kırpan güneşin faydalarına değindiğimiz sağlık sayfamızı 
okurken güneşin vücudumuzdaki D vitamini üretimini nasıl artırdığını göreceksiniz. Kültür 
sanat sayfamızda ise yer verdiğimiz yılın bu son günlerinde gerçekleştirebileceğiniz etkinlikleri 
ajandanıza kaydetmenizi öneririz. 

Herkese sevdikleri ile sağlıklı, mutlu ve bol seyahatli bir yıl dileriz.

Keyifli okumalar.

We would like to salute you with the real owner of winter “Enchanting Snow Gardens of the 
Eastern Anatolia” where you will enjoy the snow, chat with your beloved ones by the fireplace in 
these days that we feel the cold weather thoroughly.

We made an interview in which we talked about tourism sector’s situation with the Co-founder 
of Meridian Tours Aslan Levanta in this issue that we compiled the best ski resorts of the East. 
The guest of our portrait page is Yosi Mizrahi, whom we often see in movies, TV series and 
theater stage. We talked about theater and the new play “With or Without You” staged by him.

You will see how the sun boost vitamin D production in our body while reading our health page 
that we mention about benefits of the Sun winking to us from far in winter. We recommend you 
to put the activities in our culture and art page that you can perform in the last days of the year 
to your agenda.

We wish a healthy, happy and travel-filled year with your beloved ones.

Enjoy your reading.

Emel Elik Bezaroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
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BİR İTALYAN ESİNTİSİ: L'OLIVA 

AN ITALIAN BREEZE: L’OLIVA

İtalya’nın geleneksel lezzetlerini Türk damak tadına uygun 
olarak sunan L'oliva, şık ve sıcak ambiyansı ile seçkin İtalyan 
ve Akdeniz lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Mönüsüyle 
konseptini lezzet açısından da tamamlayan restoranın 
mutfağı, deneyimli bir ekibe emanet. İtalya’nın geleneksel 
lezzetlerini orijinal klasik formülleriyle sunan L’oliva, 
zeytinyağının yoğun olarak kullanıldığı Akdeniz Mutfağı’na yön 
veren İtalyan ruhunu birebir yansıtıyor. İş yemekleri ve özel 
günler için de ilk tercih edilen mekanlar arasında yer alan 
L'Oliva, Elite World Bussiness Otel ve İçmeler Marmaris’te yer 
alan Elite World Marmaris Otel’in lobi katında yer alıyor.

L'Oliva presenting traditional Italian tastes favorable for 
Turkish palate, continues to present distinguished Italian and 
Mediterranean tastes with its elegant and warm ambience. 
The kitchen of the restaurant which complete its concept 
in the sense of taste is consigned to an experienced team. 
L'Oliva presenting Italy’s traditional tastes with the original 
and classical recipes represents Italian spirit where olive oil 
dish is intensely used and which direct the Mediterranean 
cuisine. L'Oliva preferred for business dinners and special days 
is located in the lobby floor of Elite World Business Hotel in 
İstanbul and Elite World Marmaris Hotel in İçmeler Marmaris.

Elite World’e Dair / About Elite World

TAKSİM’DE ELITE BİR YILBAŞI

AN ELITE NEW YEAR’S 
EVE IN TAKSIM

Elite World Otelleri, yılbaşı gecesinde hem şehrin merkezinde 
olmak, hem her yere kolay ulaşmak, hem de şık bir mekanda 
eğlenmek isteyenler için farklı programlar hazırladı. Zengin 
yılbaşı gala menüsü ile misafirlerini ağırlayacak olan 
Taksim’deki Elite World İstanbul Otel’de gerçekleşek kutlamada 
Çisem ve Active Orkestra sahne alacak. Ayrıca son 7 yıldır 
Taksim’de müzik severleri bir araya getiren Elite World İstanbul 
Otel’in lobi katında yer alan Jazz Company’de ise İlham Gencer 
sergileyeceği özel performans ile konuklara yeni yıla farklı bir 
başlangıç sunuyor olacak.

Elite World Hotels prepared a program for those who want to be 
in center of the city, to reach anywhere easily and to have fun in 
a classy place. Çisem and Active Orchestra will take the stage 
in celebration which will be held in Elite World Istanbul Hotel in 
Taksim hosting its guests with the New Year ’s Eve gala menu.  
İlham Gencer offers guests a unique start to the New Year with 
a special performance in Jazz Company that is located in lobby 
floor of Elite World Istanbul Hotel gathering music lovers in 
Taksim for 7 years.
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TAKSİM’DE MÜZİK YÜKSELİYOR
İstanbul’un kalbi Taksim’de çok özel performanslara ev 
sahipliği yapan Jazz Company, sezonun başlaması ile birlikte 
kapılarını tekrar müzik severlere açtı. Sıcak atmosferinde canlı 
caz performansları, blues müzik dinletileriyle caz severlerin ve 
dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerinin gözdesi olan 
Jazz Company’nin yeni sezon programını biletix.com  
adresinden takip edebilir, biletleri site üzerinden temin 
edebilirsiniz. Taksim Talimhane’de Elite World İstanbul Otel’in 
lobi katında yer alan mekanda müzik her Cuma saat 22:00-
01:00 arasında devam ediyor olacak. 

MUSIC IS RISING IN TAKSIM
Jazz Company that hosts special performances in the heart 
of Istanbul, Taksim opens doors for music lovers with the 
beginning of season. New season program of Jazz Company 
which is favored by jazz lovers and guests coming from all 
over the world with live jazz performances and blues music 
concerts in its cozy environment can be followed from 
biletix.com and buy the tickets from the website. The music 
will be going on in every Friday between 22:00- 01:00 in the 
venue that is located in the lobby floor of Elite World Istanbul 
Hotel in Taksim Talimhane.

Elite World’e Dair / About Elite World

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLU OLSUN
HAPPY TEACHERS’ DAY

ELITE WORLD BUSINESS’DA 
HANDY PHONE KONFORU

HANDY PHONE COMFORT  
IN ELITE WORLD BUSINESS

Elite World Business Otel, iş dünyasına sunduğu yeniliklere 
bir yenisini daha ekledi. Otelin tüm odalarında yer alan 
“handy phone” ile misafirlerin erişimi farklı bir boyuta 
taşındı. Misafirler odalarında yer alan bu akıllı telefonları 
kullanarak sınırsız konuşma, sınırsız internet ve şehir rehberi 
servislerinden ücretsiz faydalanmaya başladılar. Misafir 
bilgilerinin gizliliği için konuğun check out yapması ile 
sıfırlanan “handy phone”lar ile Elite World Business Otel’de 
telefon ve internet erişimi daha da konforlu hale geldi. 

Elite World Business Hotel has added another innovation to 
the business world. The access of guests has been moved 
to a different dimension with the “handy phone” available in 
all rooms of the hotel. The guests may enjoy unlimited talk, 
unlimited internet and city guide services for free of charge 
using these smart phones in their rooms. The telephone and 
internet access at Elite World Business Hotel is now more 
comfortable with “handy phones” which can be reset with 
check out for guest information privacy.
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VIP YOLCUYA UCUZ 
SATIŞ YAPMAYIN

Meridian Tours Kurucu Ortağı Aslan Levanta: “Bazı acenteler, neredeyse, yolcunun 
cebine para koyup getirecekler. Türkiye ucuz bir destinasyon olmamalı…”

Co-founder of Meridian Tours Aslan Levanta: “Some agencies, almost, will put 
money in the pocket of passengers. Turkey should not be a cheap destination…”

DO NOT SALE CHEAPLY 
TO VIP PASSENGER

Türk turizmi zorlu bir dönemden 
geçiyor. Meridian olarak bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Evet, maalesef, çok ciddi bir krizin 
içindeyiz. Bir seneyi geçen, zorlu 
bir dönem oldu. 30 senelik turizm 
hayatımda, Türk turizmi olarak 
çeşitli krizlerden geçtik. Ve ünlü 
düşünür Nietzsche’nin dediği gibi : 
"seni öldürmeyen şey, güçlendirir" 
felsefesiyle bunların hepsinden daha 
güçlü çıkabildik birçoğumuz. Ancak, 
bu sefer ki daha farklı maalesef. Çok 
fazla ve farklı dinamikler var. 2005 
yılından 2015 yılına kadar Türk turizmi 
sürekli büyüyen bir trend içindeydi. Bu 
süreklilik, gerek otelciler gerekse turizm 
acenteleri tarafından, çok iyi kullanıldı. 
Acenteler, ekiplerini büyüttü, birçoğu 
ofisini satın aldı, yeni pazarlara yatırım 
yaptı, yatay büyümeler gerçekleşti. 

Otobüs filosu kuranlar, turistin yediği 
restorana yatırım yapanlar ve hatta 
balon şirketi alanlar oldu. Dolayısıyla, bu 
seferki kriz, hepimizi çok ani ve geçmiş 
10-15 seneye nazaran, herkesin çok
daha büyük bir yapının içinde olduğu
anda yakaladı. Bu krizin ne şekilde ve
ne zaman bitebileceği konusunda da
hiçbir fikrimiz yok. Türkiye’deki güvenlik
problemleri, son bir senedir yaşadığımız
olaylar, sınırımızdaki savaş ve
dünyanın mevcut konjonktürü sektörü
nerelere getirecek bilemiyoruz. Daha
önce belirttiğim gibi, sektör 2016’yı
küçülerek geçirdi ama birçok işletme de
gelecekten umudunu yitirmeden, her an
işlerin açılacağı beklentisi ile elindeki
çekirdek kadroyu, personeli tutmaya
gayret ederek 2017’ye giriyor.

Turkish tourism is going through a 
difficult period. How do you assess it 
as Meridian?
Yes, unfortunately, we are in a very 
serious crisis. It’s been a tough period 
passing a year. We have been going 
through in various crises as the Turkish 
tourism in my 30 years of tourism 
career. As famous philosopher Nietzsche 
said, "what doesn't kill you makes 
you stronger". We managed that for 
several times before. However, this time 
it is unfortunately different. There are 
many and different dynamics. Turkish 
tourism was in a constantly growing 
trend from 2005 to 2015. This continuity 
was very well used by hoteliers and 
tourism agencies. Agencies have grown 
their teams, many have bought offices, 
invested in new markets, and have grown 
horizontally.

There were ones who set up bus fleet, 
invested in restaurants where tourists 
eat and even bought a hot air balloon 
company. Hence, this crisis has caught 
us all so suddenly and in a much larger 
structure than everyone else in the past 
10-15 years. We also have no idea how 
and when this crisis will end. We do 
not know how the security problems in 
Turkey, the cases we have experienced in 
the past one year, the war in our border 
and the current conjuncture of the world 
will affect the sector. As I stated before, 
the sector has been shrinking in 2016, 
but many companies are entering into 
2017 by endeavoring to keep their core 
staff, personnel with the expectation of 
an increase in their business volume 
at any time and keep being optimistic
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2017 ve 2018’e dair öngörülerinizi 
öğrenebilir miyiz?
2016 yılında incoming turizmi, 
pazarına göre % 50 ile % 90 arasında 
küçülmeler yaşadı. Neredeyse 10 
senelik büyümenin ardından, bu çok 
ciddi bir oran. Bu tip krizlere geçmişte 
yaşadıklarımızdan dolayı, nispeten alışık 
olduğumuz için çok daha dayanıklıyız 
belki ama bu krizin aynı şekil ve bu 
oranlarla 2017'ye de uzaması sektör 
için çok yıkıcı olabilir korkusunu 
taşıyorum. Geçenlerde, Yunanlı bir 
acenteci dostumla sohbet ederken, 
Yunan turizminde de son senelerde,  
% 10-20 arası düşüşler olduğundan, 
çok zorlandıklarından, morallerinin 
bozuk olduğundan bahsetti. Yani bizdeki 
bu düşüş , onlar için tasavvur bile 
edilemeyecek oranlar. Demek ki başka 
ülkelerde böyle bir kriz ülke turizmini 
tamamen bitirebilir. 

Biz Türkiye olarak, yine iyi dayanıyoruz. 
Yurtdışındaki tur operatörlerimizle 
yaptığımız son görüşmelerde 2017 ve 
sonrası için, Türkiye özelinde en önemli 
iki konunun güvenlik ve OHAL olduğunu 
tespit ettik. Bombaların olmaması, 
önümüzdeki ayların olaysız geçmesi 
ve OHAL’in en kısa zamanda kalkması 
halinde, 2017 için bir nebze pozitiflik 
öngörüyoruz. Ama eski günlerimize 
gelmemiz çok kolay olmayacak. 
Dediğim gibi, bizim öngörümüz 2017 
için % 10-20 arası bir artış, tabii 
2016 yılı rakamlarına göre. Buna 
rağmen Avrupa’daki birçok ülke, ABD 
ve Kanada 2017 için Türkiye’yi 2017 
broşürlerinden çıkardığını veya çok fazla 
satış beklemediğini şimdiden söylüyor. 
Ayrıca, önemli bir gelir kaynağımız olan 
kongre ve yurtdışı MICE pazarının 2017 
için görüntüsü iyi değil. Bilindiği gibi, 
kongre ve MICE grupları en az 1-2 sene 
öncesinden çalışılmaya başlanır. Şu 
anda gelen talepler 2018 için. 2017 
deki çalışmamız “leisure” münferit 
ve gruplar üzerine yoğunlaşacak gibi 
gözüküyor.

Meridian olarak verdiğiniz 
hizmetlerden bahseder misiniz?
Meridian Turizm olarak oldukça geniş 
çaplı bir acente sayılırız. Incoming 
( leisure + MICE ), yurtiçi kurumsal 
organizasyonlar, uçak bileti ( IATA) ve 
vize bölümlerimizde hizmet veriyoruz. 
Incoming olarak ağırlığımız İspanya 
ve tüm Latin Amerika ülkeleri. Diğer 
Avrupa ülkelerinden ve ABD den de bir 
miktar incoming yapıyoruz. Kurumsal 
ve bilet bölümlerimiz, Türkiye’de 
yerleşik, çoğunluğu uluslararası 
şirketlere A’dan Z’ye hizmet veriyor. 
Uluslararası şirketlerin dışında, Türk 
menşeili holding ve büyük şirketler 

Önümüzdeki ayların olaysız geçmesi 
ve OHAL’in en kısa zamanda 
kalkması halinde, 2017 için bir 
nebze pozitiflik öngörüyoruz.  
Ama eski günlerimize gelmemiz  
çok kolay olmayacak gibi. 

We expect a slight positiveness 
for 2017 in case of no trouble in 
the next months, and the removal 
of state of emergency as soon as 
possible. But it will not be easy for 
us to come to our old days. 

about the future. 
Can we learn your predictions 
regarding 2017 and 2018?
Incoming tourism has shrunk by 
between 50 % and 90 % compared 
to its market in 2016. This is a very 
serious rate after almost 10 years of 
growth. We are much more resilient 
because we are relatively accustomed 
to these types of crises in the past, but 
I am afraid that this crisis may be so 
devastating for the sector that the same 
shape and proportions will continue 
in 2017. A Greek agency owner friend 
of mine recently told of the fact that 
there are decreases in Greek tourism 
about 10-20 % in the past years, they 
were having difficulties and their morals 
were bad. In other words, this decline 
in our rates can not even be conceived 
for them. Therefore, such a crisis in 
other countries could end the country's 
tourism completely. 

We, as Turkey, stand better. We 
determined that the two most important 
issues specific to Turkey are security 
and state of emergency for 2017 
and beyond in the last interviews we 
conducted with our tour operators 
abroad. We expect a slight positiveness 
for 2017 in case of no bombs, no 
trouble in the next months, and the 
removal of state of emergency as soon 
as possible. But it will be not easy for us 
to come back to our old days. As I said, 
our prediction is an increase of 10-20 
% for 2017 according to the figures of 
the year 2016 of course. However, many 
countries in Europe, the US and Canada 
are already saying that Turkey is out of 
their 2017 brochure, or that they do not 
expect too much sales. In addition, the 
image of the congress and overseas 
MICE market which is an important 
source of income is not good for 2017. 
As it is known, congress and MICE 
groups are started to work at least 1-2 
years before. Current requests are for 
2018. Our work in 2017 seems to focus 
on "leisure" individual and groups.

Could you please mention about 
the services that you provide as 
Meridian?
As Meridian Tourism we are a very large 
scale agency. We provide services in 
Incoming (leisure + MICE), domestic 
corporate organizations, and airline 
tickets (IATA) and visa departments.
As incoming, Spain and Latin American 
countries are predominant. We make 
some incoming from other European 
countries and US. Our corporate and 
ticket departments located in Turkey 
are providing service from A to Z to 
the majority of which are international 



de portföyümüzde bulunuyor. MICE ve 
kurumsal organizasyonlara destek vermek 
için, bünyemizde kurduğumuz, teknik ve 
grafik çalışmaları yürüten ayrı bir ekibimiz 
mevcut. Bu tip organizasyonlarda ihtiyaç 
duyulan 3D sunumlardan, yol gösterme 
panolarına kadar birçok şeyi bünyemizde 
tasarlayıp üretiyoruz.

Çok önemli bir veri tabanına sahipsiniz. 
Yolculuk trendleri ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? 
Aslında bu konu çok kapsamlı. Tatil için 
seyahat edenle, incentive için gelen 
veya kurumsal yolcular hepsi değişik 
trendlere sahip. Teknoloji ve internetle 
değişen çok şey oldu son yıllarda. Tatil 
için seyahat edenler, çoğunlukla online 
sitelerden seyahatini organize ediyor, ama 
Türkiye gibi ülkelere çok fazla tanımadığı 
ve lisanını konuşmadığı için halen bir 
seyahat acentesi üzerinden gelmeyi 
tercih ediyor. Bu da bizim için avantaj. 
Ancak, gelir seviyesi çok iyi olan, Premium 
münferit bir yolcu için de Türkiye önemli bir 
destinasyon ve bunu arttırabiliriz. Biz bunu 
ülke olarak halen çok iyi kullanamıyoruz. 

Bunun sebeplerinden biri de, kriz 
dönemlerinde, bindiğimiz dalı keserek, 
yurtdışına sunduğumuz, neredeyse bedava 
denilecek kadar ucuz fiyatlar. Maalesef, 
bazı acenteler, neredeyse, yolcunun 
cebine para koyup getirecekler. Hal böyle 
olunca, VIP yolcunun da Türkiye algısı çok 
değişiyor, bu kadar ucuz ülkede benim 
ne işim var, zaten bana ne lüks sunabilir 
ki diye düşünebiliyor. Bu trendi kırmak 
lazım. Kurumsal yolcularımız ve şirketlerse, 
son zamanlarda yurt içini, ve Avrupa’da 
kısa mesafeleri, ve olabildiğince vizesiz 
gidilebilecek ülkeleri tercih ediyorlar.

Son olarak sizin kişisel seyahat 
tercihlerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Turizmci olmamızdan dolayı, senelerdir 
seyahat ediyoruz tabii. Bazı acenteci 
arkadaşlarımın, senelerin yorgunluğuyla, 
seyahatten bıktığını duyarım bazen. Ben 
halen seyahati sevenler grubundayım. 
Turizm sebebiyle çok genç yaşta farklı 
yerleri görme, farklı tecrübeler yaşama, 
farklı insanlarla tanışma olanağını 
yakaladım. Bu paha biçilmez bir şey. 
Güzel otellerde kalabilmek, iyi yemekler 
ve restoranlar... Bununla ilgili, yine, 
çok sevdiğim yabancı acenteci bir 
dostum bir keresinde şöyle demişti : 
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‘Biz, acenteciler zengin hayatı yaşayan 
fakirleriz”. Gerçekten de öyle; normalde 
ödeyemeyeceğimiz lüks otellere, pahalı 
restoranlara işimiz gereği gidiyoruz 
veya davet ediliyoruz. Normalde para 
verip git deseniz, çoğumuz gitmeyiz 
ya da gidemeyiz. Son yıllarda, eşim ve 
çocuklarımla yaptığım seyahatleri onlarla 
daha fazla vakit geçirebildiğim için daha 
çok seviyorum. Mümkün olduğu takdirde, 
kayak yapmayı da çok sevdiğim için, her 
sene bir kayak tatili yapmaya çalışırım. 
Onun dışında da, yurtiçinde bir yaz tatili, ve 
sene içinde bir Avrupa şehrinde hafta sonu 
geçirmeye çalışırız.

companies. Apart from international 
companies, Turkish holding companies and 
large companies are also in our portfolio. 
We have a separate team which we have 
established in our structure and which 
carries out technical and graphic works 
in order to support MICE and institutional 
organizations. We design and produce 
many things from the 3D presentations 
needed in such organizations to the 
guidance panels in our structure.
 
You have a very significant database. 
What can you say about travel trends?
Actually, this is very comprehensive topic. 
Holiday travelers, incentive travelers or 
corporate travelers all have different 
trends. Many things has changed in recent 
years with technology and internet. Holiday 
travelers often organize trips as online, but 
they prefer to come over a travel agency 
because they do not know much about 
countries like Turkey and do not speak 
their language. This is an advantage 

for us. However, Turkey is an important 
destination for a Premium individual who 
has a very good income level and we can 
increase this situation. We, as Turkey, still 
can not use it very well. One of the reasons 
is that the cheap prices to be called almost 
free which we offer to overseas in crisis 
periods killing the goose laying golden 
eggs. Unfortunately, some agencies will 
almost bring travelers putting money 
in their pocket. When it is the case, the 
perception of VIP passenger regarding 
Turkey is changing a lot thinking that what 
I am going to do there, what luxuries they 
can offer me. We need to break this trend. 
Our corporate travelers and the companies 
recently prefer domestic vacations, and 
short-distance vacations in Europe, and 
countries where visa-free travel is possible.

Finally, can we learn your personal 
travel preferences?
Because we are the tourism professionals 
we have been traveling for years. 

Sometimes I hear that some of my agency 
owner friends have had fill of traveling 
with the tiredness of years. I am still in the 
group of travel lovers. Due to tourism, I have 
been able to see different places, to have 
different experiences, to meet different 
people at very young ages. It is a priceless 
thing. Being able to stay in nice hotels, 
good food and restaurants... Once a foreign 
agency owner friend of mine said:  ‘We, 
agency owners, are the poor people who 
live a rich life”. Really it is; we are going to 
luxury hotels which we normally can not 
pay for, we go to expensive restaurants or 
we are invited as the part of our jobs. If we 
normally required to pay, we do not or can 
not go. I love the travels that I do with my 
spouse and my children more because I 
can spend more time with them. Whenever 
it is possible, I try to have a ski vacation 
every year because I love skiing. Apart from 
that, we are trying to spend a domestic 
summer vacation, and a weekend in a city 
in Europe during the year.
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Sektörün pazarlama faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Günün koşulları ne gerektiriyor?
Ağır imtihanlar verdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Bu durumdan 
en çok etkilenen hiç kuşkusuz turizm oldu. Seyahat edenler 
destinasyonlarında öncelikle güvenlik arar. Siz ne kalite sunarsanız 
sunun, hizmetleriniz yedi yıldızlı dahi olsa bölgenin güvenliği yoksa 
müşteri bekleyemezsiniz. Bu nedenle bu seneki pazarlama çalışmaları 
kapsamında uluslararası işbirliklerimiz ile hem Türkiye’nin hem 
de özellikle İstanbul’un itibarına yönelik iletişim faaliyetleri ağırlık 
kazandı. Elbette çeşitli kampanya çalışmalarımız, özel hizmetlerimiz 
oluyor. Bunlarla pekiştirme yapmaya çalışıyoruz. Ama bu seneyi daha 
ziyade kendi iç analizlerimizi yapmaya yönelik uygun bir zaman dilimi 
olarak değerlendirdik. Bu süreç böyle devam etmeyecek. Türkiye 
yeniden canlı bir turizm noktası haline geldiğinde Elite World markası 
olarak bambaşka bir noktada olmayı hedefliyoruz. 

Bir otelin satış ve pazarlama çalışmalarının  
olmazsa olmazları nelerdir?
Günü yakalamak ilk sırada yer almalı. Yurt içi ve yurt dışı pazar için 
aynı adımlar gerekiyor. Benzer kategorideki mekanlara baktığımızda 
hepimiz hemen hemen aynı şeyleri vaad ediyoruz. Artık her sektörde 
olduğu gibi turizm sektöründe de farklışan, beklentinin üzerinde bir 
şeyler sunan, hatta şaşırtan markalar kazanıyor. Sektör olarak fiyat 
odaklı rekabetten uzaklaşmalı, ürüne ve hizmete odaklanmalıyız. Bu 
dönemde yurt içi odaklı kampanyaların yanı sıra yurtdışı pazarlama 
için yeni pazarlama kanallarına odaklanmalı, hedeflediğimiz yeni 

How do you evaluate the marketing activities of the sector?
What do the conditions of the day require?
We are leaving a year behind which we have passed through hard 
times. The most affected by this situation was undoubtedly tourism. 
Travelers primarily seek security in their destinations. Regardless 
the quality you offer, even if your services are seven star, you can 
not expect the customer unless the zone is secure. For this reason, 
communication activities with respect to the reputation of both 
Turkey and especially of Istanbul have gained importance with our 
international collaborations within the scope of these marketing 
activities. Of course, we have various campaigns, special services. 
We are trying to do reinforcement with these campaigns and services. 
But we have valued this year a more appropriate time frame for our 
own internal analysis. This process will not continue. When Turkey 
becomes a vibrant tourism destination again, we, as Elite World 
brand, aim to be at a completely different place.

What are the essentials of a hotel’s sales and marketing efforts?
Catching the day should take first place. The same steps are required 
for domestic and foreign markets. When we look at places in similar 
categories, we all promise almost the same things. Now, as in every 
sector, the tourism sector is also gaining brands that becomes 
distinct, offers things beyond expectations or even surprises you. 
As a sector, we must stay away from price-driven competition and 
focus on product and service. In this period, we should focus on 
new marketing channels for overseas markets as well as domestic-

2017 YILINDA 
İŞ DÜNYASINI 
GÜLÜMSETECEĞİZ
ELITE WORLD OTELLER ZİNCİRİ’NİN SATIŞ 
VE PAZARLAMADAN SORUMLU YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ EMEL ELİK BEZAROĞLU 
İLE TURİZM SEKTÖRÜNDE SATIŞ VE 
PAZARLAMANIN İNCELİKLERİNİ, ŞUBAT 
AYINDA AÇILACAK ZİNCİRİN YENİ OTELİ 
ELITE WORLD EUROPE’U KONUŞTUK. 

WE HAVE TALKED WITH THE BOARD MEMBER 
RESPONSIBLE FROM SALES AND MARKETING 
OF THE ELITE WORLD HOTEL CHAIN EMEL ELİK 
BEZAROĞLU. ABOUT THE SPECIFICS OF SALES 
AND MARKETING IN TOURISM SECTOR AND 
NEW HOTEL OF THE CHAIN, ELITE WORLD 
EUROPE, THAT WILL BE OPEN IN FEBRUARY.

WE WILL MAKE BUSINESS 
WORLD SMILE IN 2017
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pazarlara daha çok eğilmeliyiz. Biz Elite World olarak workshop ve 
satış ziyaretleri de düzenliyoruz. İletişimi bu gibi kriz dönemlerinde 
kesen değil, aksine artıran bir yaklaşımımız var. Tüm sektör olarak 
yönümüzü daha çok dijital pazarlamaya çevirmeli, offline’dan çok 
online marketing çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Son olarak şunu 
da söylemek isterim ki, oteller bir mekandan öte yaşam alanlarıdır. 
Oteller misafirlerin deneyimlediği alanlardır. O nedenle satış ve 
pazarlamada olmazsa olmazlardan biri de “-mış” gibi yapmamaktır.

Elite World olarak 6. otelinizin açılış hazırlıklarını yaptığınızı 
biliyoruz. Elite World Europe nasıl bir otel olacak?
Elite World Europe gerek mimarisi, gerek büyüklüğü, gerekse 
pazarlama stratejisi ile zincirin en kapsamlı yatırımı. Lokasyon gereği 
elbette bir iş oteli. Ancak rekabetin de çok yoğun olduğu bir bölge. 
İşte biz de standart iş ve toplantı oteli mantığından uzaklaşmaya, 
hayatımıza, müşterilerimizin hayatına biraz renk katmaya çalışacağız. 
Nasıl olacağını otelimizin kapılarını açtığı Şubat ayındaki Look 
dergisinde paylaşacağız.

Ne gibi farklılıklar sunmayı planlıyorsunuz?
Dediğim gibi günlük hayatı renklendirmek artık çalışan herkesin ortak 
beklentisi. Özellikle geçirdiğimiz olaylardan sonra ülke olarak da buna 
çok ihtiyacımız var. Elite World Europe bir konsept oteli olacak. Bu 
konseptin hedefi de iş dünyasına standartların dışında bir farklılık 
sunmak. Kapalı salonlarda uzun saatler süren toplantılar yapan, çok 
sık iş seyahetlerine giden, temposu yüksek iş hayatında dinlemek ve 
keyif yapmayı imkansız sanan iş dünyasını gülümsetecek, “mutlu” 
edeceğiz.

Turizm sektörünün mevcut durumu düşünüldüğünde oldukça 
büyük bir yatırım devreye giriyor. Böyle bir dönemde satış 
hedeflerinizi nasıl planladınız?
Elite World Europe Şubat 2017’de devreye giriyor. 2018 yılının 
Şubat ayında da Maltepe’deki Elite World Asia devreye girecek. 
Aynı zamanda mimari planlamalarını yapmakta olduğumuz başka 
yatırımlarımız da var. Türkiye’nin ihtiyacı hız kesmeden yatırımlara 
devam etmek. Biz de Elite World grubu olarak böyle yapıyoruz. 
Ülkemize güveniyoruz.

Elite World Europe is the most comprehensive 
investment in terms of both its architecture, 
size and marketing strategy. It is of course a 
business hotel due to its location. But a region 
where competition is very intense. Here we will 
try to get away from the standard business and 
meeting hotels and add a little color to our and 
our customers' lives.

focused campaigns and focus more on the new markets that we are 
targeting. We, as Elite World, organize workshop and sales visits. We 
have an approach that does not cut the communication in such crisis 
periods, increases on the contrary. As the whole industry, we have to 
change our direction to digital marketing, focus on online marketing 
rather than off line marketing. Finally, I would also like to say that 
hotels are living spaces beyond a venue. Hotels are spaces which are 
experienced by guests. That is why one of the sine qua non in sales 
and marketing is not to “pretend”.

We know that you make opening preparations for your 6th hotel, 
as Elite World. What kind of hotel will Elite World Europe be?
Amongst Elite World Hotels, Elite World Europe is the most 
comprehensive investment in terms of both its architecture, size and 
marketing strategy. It is of course a business hotel due to its location. 
But a region where competition is very intense. Here we will try to get 
away from the standard business and meeting hotels and add a little 
color to our and our customers' lives. We will share how it occurs in 
the February issue of Look magazine when the doors of our hotel will 
be opened.

What kind of differences do you plan to offer?
As I said, coloring daily life is now a common anticipation of everyone 
who is working. Especially after the problems we have experienced, 
we also need this very much as a country. Elite World Europe will be 
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a concept hotel. The goal of the concept is to present a difference to 
the business world beyond the standards. The business world have 
meetings in indoor spaces, go to business trips too often, think that it 
is impossible to have rest and enjoy under the intense work pressure, 
we will make them smile and “happy”.

A quite big investment commences considering the current 
situation of the tourism sector. How did you plan your sales goals 
at such a period?
Elite World Europe commences in February 2017. Elite World Asia in 
Maltepe will commence in February 2018. At the same time we also 
have other investments which we are making architectural plans of. 
Turkey’s need is to continue investments without slowing down. That 
is the way we do as Elite World group. We trust our country.

Elite World Europe gerek mimarisi, gerek 
büyüklüğü, gerekse pazarlama stratejisi ile 
zincirin en kapsamlı yatırımı. Lokasyon gereği 
elbette bir iş oteli. Ancak rekabetin de çok 
yoğun olduğu bir bölge. İşte biz de standart 
iş ve toplantı oteli mantığından uzaklaşmaya, 
hayatımıza, müşterilerimizin hayatına biraz 
renk katmaya çalışacağız. 
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DOĞU’NUN BÜYÜLÜ 
KAR BAHÇELERI
ENCHANTING SNOW GARDENS OF THE EAST

YAZ TATILLERI NE KADAR CAZIP GELSE DE 
LAPA LAPA YAĞAN KAR EŞLIĞINDE YÜRÜYÜŞ 
YAPMANIN, ADRENALINI DORUKLARDA 
HISSEDEREK KAYAK YAPMANIN, ÇITIR ÇITIR 
YANAN ŞÖMINE BAŞINDA SEVDIKLERIMIZLE 
KEYIFLI SOHBET ETMENIN YERI HER ZAMAN 
BIR BAŞKADIR. KARIN, KIŞIN HAKIKI EV SAHIBI 
DOĞU ANADOLU’DAN BAZI TATIL MERKEZLERINI 
SIZLER IÇIN DERLEDIK.

EVEN THOUGH SUMMER VACATIONS ATTRACT 
US, GOING ON A WALK IN COMPANY WITH 
SNOWFLAKES, SKIING WITH THE ADRENALIN 
RUSH, CHATTING IN HIGH SPIRITS WITH OUR 
BELOVED ONES AT THE FIREPLACE BLAZING 
WITH A CRACKLING SOUND HAVE A DIFFERENT 
TASTE. WE COMPILED SOME HOLIDAY CENTERS 
IN THE EASTERN ANATOLIA WHICH IS THE REAL 
OWNER OF SNOW AND WINTER.
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PALANDÖKEN KAYAK MERKEZI

GÜNEYKAYA KAYAK MERKEZI

PALANDÖKEN SKI RESORT

GÜNEYKAYA SKI RESORT

Türkiye kış turizminin gözde merkezlerinden birisi 
olan Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu kaliteli 
tesisler ve her seviyeden kayak severe hitap eden nefis 
pistleriyle her zaman zirvedeki yerini koruyor. 1993’ten 
bu yana kış turizm merkezi ilan edilmiş Palandöken 
Kayak Merkezi, 2011 yılında yapılan Dünya Üniversiteler 
Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmasıyla da, bir bakıma 
dünya ölçeğinde kalitesini kanıtladı. New York Times’ın 
dünyadaki en iyi 41 kayak merkezini sıraladığı listede 18. 
sıraya yerleşen Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en 
uzun ve en dik pistlerinden bazılarına sahip.

1999 yılında faaliyete başlayan Güneykaya Kayak 
Merkezi konumu ve sürekli kar yağışı bakımından kayak 
tutkunlarının uğrak noktalarından. Ağrı merkezine 45 
km, Eleşkirt ilçe merkezine ise 4 km uzaklıkta. Kayak 
sporu malzemelerini kiralık olarak tedarik edebileceğiniz, 
profesyonel kokartlı kayak hocalarından kayak dersi 
alabileceğiniz Güneykaya Kayak Merkezi’ni Aralık- Nisan 
ayları arasında ziyaret edebilirsiniz.

One of the favorite centers of winter tourism in Turkey, 
Palandöken Ski Resort, always keeps its place at the top 
thanks to the quality facilities it has and the beautiful 
skiing routes that appeal to every level of skiing. 
Palandöken Ski Resort which has been declared as a 
winter tourism center since 1993, proved to be a world 
class scale hosting the World Universities Winter Games 
in 2011. Palandöken Ski Resort which is ranked 18th 
on the list of New York Times sorting 41 best ski resorts 
in the world, has some of the world’s longest and most 
steep ski runs.

Güneykaya Ski Resort is the frequent destination of 
skiing enthusiasts in terms of its central location and 
continuous snowfall. It is 45 km from the center of 
Ağrı and 4 km from the center of Eleşkirt. You can visit 
Güneykaya Ski Resort from December to April, where you 
can hire skiing equipment and take skiing lessons from 
professional licensed skiing instructors.
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SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZI

ABALI KAYAK MERKEZI

SARIKAMIŞ SKI RESORT

ABALI SKI RESORT

Kars ili sınırları içerisinde yer alan Sarıkamış ilçesinin 
Çamurlu dağlarına kurulu Sarıkamış Kayak Merkezi, kar 
kalitesi ve pistleri bakımından dünyanın önemli kayak 
merkezleri arasında yer alıyor. Yılın ortalama dört ayı 1 
metre karla kaplı olup, amatör ve profesyonel kayakçıların 
çok tercih ettiği bir lokasyon olan Sarıkamış Kayak 
Merkezi; Aralık ve Mart aylarında kayak için en uygun 
dönemlerini yaşıyor.

Abalı Kayak Merkezi pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi 
ve pist uzunluğu ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden 
biri olmaya aday. Abalı Kayak Merkezi, beyazın eşliğinde 
turkuaz bir manzarayı kayak severlere sunuyor. Artos 
dağından başlayan kayak parkurunda ilerlerken, Van 
Gölü’ nün nefes kesici manzarası ile karşılaşıyorsunuz. 
Doğunun cazibesi kayak keyfi ile birleşince ortaya harika 
bir tatil çıkıyor.

Sarıkamış Ski Resort which is located in the Çamurlu 
Mountains of Sarıkamış district within the boundaries of 
Kars province, is among the important ski resorts of the 
world in terms of snow quality and ski runs. Sarıkamış 
Ski Resort which is covered by 1 meter of snow in 
average four months of the year and a preferred place for 
amateur and professional skiers has the most suitable 
times for skiing in December and March.

Abali Ski Resort is a candidate for being one of the few 
ski resort in the world with ski run slope, snow depth, 
snow quality and ski run length. The Abali Resort offers 
ski lovers a turquoise landscape in company with white. 
As you go along the ski track that starts from Artos 
Mountain, you come across the breath taking view of Van 
Lake. When the beauty of nature is combined with the 
enjoyment of skiing, a great holiday awaits for you. 
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BITLIS

DAVRAZ

BITLIS

DAVRAZ

Bitlis’te merkezde bulunan Erhan Onur Güler, 
Rahva Kayak Merkezleri ile Tatvan ilçesinde 
bulunan Nemrut Kayak Merkezi Van Gölü 
manzarasıyla kayakçıların gözdesi olmuş 
durumda. Kayak Merkezi’ne gelen amatör 
kayakçılar, çocuklar, aileler ve profesyoneller 
kayak yapmanın keyfini yaşıyor. 

Davraz Dağı, 2635 metre zirve yüksekliği ile Akdeniz 
Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, Eğirdir ve Kovada Gölleri 
arasında yükselen ve Isparta Ovası’nı kuşatan dağ 
kütlelerinden biridir. Davraz Kayak Merkezi, Antalya’ya 
yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı 
bir avantaja sahip. Davraz’ ın coğrafi özellikleri, kayak 
dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân 
tanımaktadır. 

Erhan Onur Güler and Rahva Ski 
Resorts in the center of Bitlis and 
Nemrut Ski Resort with Van Lake view 
in Tatvan district are rated with skiers. 
Amateur skiers, children, families and 
professionals who visit the Ski Resort 
enjoy skiing. 

Davraz Mountain with a peak height of 2635 meters is 
one of the mountain masses that rises between Lake 
Eğirdir and Lake Kovada which are located in Lakes 
Region in Mediterranean and surrounds Isparta Plain. 
Davraz Ski Resort has a distinct advantage due to its 
proximity to Antalya and its convenient location for 
development. Geographical features of Davraz allow to 
do outdoor sports besides skiing. 



14      ELITE WORLD LOOK
 
| KIŞ/WINTER 2016

Portre / Portrait

NE SENİNLE NE SENSİZ
SINEMA FILMLERINDE, DIZILERDE VE TIYATRO 
SAHNESINDE SIK SIK GÖRDÜĞÜMÜZ YOSI MIZRAHI ILE 
TIYATROYU, YENI SAHNEYE KOYDUKLARI “NE SENINLE 
NE SENSIZ” OYUNUNU KONUŞTUK. ‘OYUN IYI ISE, 
OYUNCULUKLAR IYI ISE VE IYI PAZARLANIYORSA BIR 
OYUNUN BOŞ OYNAMASINA IMKANI YOKTUR’ DIYEN 
MIZRAHI, ANDY WARHOL’UN SÖZÜNÜ HATIRLATIYOR: 
“HERKES BIR GÜN 15 DAKIKALIĞINA ŞÖHRET OLACAK.”

WE HAVE TALKED ABOUT THEATRE AND THE NEWLY 
STAGED PLAY “WITH OR WITHOUT YOU” WITH YOSI 
MIZRAHI WHOM WE OFTEN SEE ON THE THEATRE STAGE. 
MIZRAHI SAYS THAT, IF THE PLAY IS GOOD, ACTING IS 
GOOD AND IT IS WELL MARKETED, THERE IS NO WAY 
FOR A THEATRE HALL TO BE EMPTY, AND REMINDS THE 
QUOTE OF ANDY WARHOL: “IN THE FUTURE EVERYONE 
WILL BE FAMOUS FOR 15 MINUTES.”

WITH OR WITHOUT YOU

Hiç değişmeyecek bir soru. Tiyatroya ilgi nasıl?
Tiyatroya bir dönüş söz konusu. Adam gibi çok fazla film çıkmıyor, 
ağırlıklı absürt komedi. Gözlemim; insanlar biraz daha performans 
görmek istiyorlar. Bu nedenle de tiyatroya dönüş söz konusu 
olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi oyun iyi ise, ekip iyi ise, 
doğru enerji yakalandıysa ve iyi pazarlandıysa hiç bir oyunun boş 
oynaması mümkün değil. Boş oynuyorsa bu denklemde bir sorun 
var demektir. Tiyatroya sadece gülmek için gitmemek gerekir. 
Ruhun gıdasıdır tiyatro. 

A question that will never change. How about the people’s 
interests in theater?
There is a return to the theater. Not too many proper films are 
produced, mostly absurd comedy. My observation is that; people want 
to see performance more. That is why I think that there is a return to 
the theater. But as I said, if the play is good, the team is good, the right 
energy is caught and it is well marketed, there is no way for a theater 
hall to be empty. If the theater hall is empty, this means that there is 
a problem in this equation. You don’t have to go to the theater only to 
laugh. Theater is food for the soul.
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Tiyatroda bir etkileşim söz konusu. Etkileşim nasıl farklılaşıyor? 
İstanbul çok büyük bir şehir ve kaotik bir durum var. O yüzden 
İstanbul’da bile biz seyirciye gidiyoruz. Bizim salonumuz 160 
kişilik çok samimi, sıcak bir salon. Sanki seyirci oyunu kendi evinin 
salonunda izliyormuş gibi bir ortam oluşuyor. Fakat tabi büyük 
salonda bu samimiyet kayboluyor, iç içe olma durumu ortadan 
kalkıyor. Yeni oyunumuz ile Zonguldak, Bartın, Bilecik gibi bir çok ile 
ve ilçemize gittik. Aralık ayı itibariyle İzmir, Ankara, Antalya, Alanya, 
Manisa, Aydın gibi geniş bir turne programımız olacak. Kadroda 
insanların televizyondan tanıdığı oyuncular var. Buket Dereoğlu, 
Zeynep Gülmez, Fatih Gülnar ve ben. İstanbul dışındaki insanların 
cam ekran dışında bizi görebilmelerinin tek yolu, bizim oralara 
gitmemiz. Bu durum da oyuna olan ilgiyi daha da artırıyor. En keyifli 
tarafı da oyun bitiyor ve ardından yarım saat fotoğraf çektiriyoruz. 
İzleyicilerimiz bizimle iletişime geçmek, etkileşimde olmak istiyorlar. 
Turnenin de keyfi bu, oyundan sonra insanlara dokunuyor olmamız. 

Gittiğiniz illerde gençlerin ilgisi nasıl?
İllerden öte bölgelerde farklılık oluyor. Mesela batıda İzmir, Ankara gibi 
büyük illerde yaş skalası oldukça geniş. Daha iç taraflara Anadolu'ya 
kaydığımızda gençler daha fazla rağbet ediyor. Çünkü onların çok 
fazla kanlı canlı bir oyun izleme şansları daha az oluyor. Daha meraklı 
oldukları için ve sosyal medya tercihlerini etkilediği için gençlerden  
ilgi görüyoruz. 

İşin gereği dünyayı da takip ediyorsun, nasıl farklar var? 
Oyunculuk duygusu olarak bizden üstün değiller. Hatta bazı 
yerlerde bizim daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim, biz de Akdeniz 
kanı var malum. Bizden üstün oldukları şey teknoloji. İmkanlar… 
Sektör olmalarının getirmiş olduğu ayaklarının yere basma gerçeği. 
Türkiye’de maalesef prodüksiyon bazında müzikaller ya da çok 
büyük prodüksüyonlar yapamıyorsun. Çünkü öyle bir tekniğin yok, 
olmadığı için de yurtdışından getirmen gerekiyor bu da büyük bütçe 
demek, bunu karşılayamıyorsun. Ama bizim durum komedilerinde 
Londra’daki bir oyuncu ile ülkemizdeki bir oyuncu çok rahat kafa 
kafaya yarışır. 

There is an interaction in the theater. How does the interaction 
become distinct?
Istanbul is a huge city and there is a chaotic situation. Therefore, we go 
to the audience even in Istanbul. Our hall is for 160 persons, very warm 
and cozy place. There is an environment like the audience watch the 
play in their living room. However, this coziness disappears in a big hall, 
being close to each other is no longer possible. We visited many cities 
such as Zonguldak, Bartın, Bilecik and districts for our new play. We 
will have a wide tour program including İzmir, Ankara, Antalya, Alanya, 
Manisa and Aydın as of December. There are players in the casting 
whom people know from television. Buket Dereoğlu, Zeynep Gülmez, 
Fatih Gülnar and me. The only way for people not from Istanbul to see 
us outside the screen is to visit those places. This situation further 
increases the interest in the play. The most enjoyable part is that the 
play is over and then we take a photo together that lasts half an hour. 
Our audience want to communicate and interact with us. It is the 
enjoyment of tour that we touch the people after play ends.

How about the interest of youth in the cities you’ve been visited?
There are differences in regions beyond provinces. For instance, the 
age scale is very wide in big cities like İzmir and Ankara in the west. 
When we visit inside the Anatolia, youth interests more. Because their 
chances to watch a live play is less. We are attracted to the youth 
because they are more curious and social media affects their choices.

You follow the world due to your job, what are the differences?
They are not superior to us in acting sensation. I can even say that in we 
are better in some parts, we also have Mediterranean blood. The thing 
that they are superior to us is technology. Opportunities... The fact that 
having their feet on the ground as a result of being a sector.
You can not unfortunately produce musicals or very big productions 
on production basis in Turkey. Because if you do not have such a 
technique, you have to bring it from abroad this means that it requires 
a big budget, you can not afford it. However, a sitcom performer in our 
country can compete neck to neck with a performer in London.

Aralık ayı itibariyle İzmir, Ankara, Antalya, 
Alanya, Manisa, Aydın gibi geniş bir turne 
programımız olacak. Kadroda insanların 
televizyondan tanıdığı oyuncular var.

We will have a wide tour schedule including İzmir, 
Ankara, Antalya, Alanya, Manisa and Aydın as of 
December. There are performers in the casting 
who are famous with television programs.
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Portre / Portrait

Son oyun?
Ne Seninle Ne Sensiz. Bir ilişki komedisi. Adından da belli olduğu 
gibi bir evlilik komedisi. Frued ne demiş: “Henüz yanıtlanamamış 
ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim 
de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın 
ne ister?” Biz Frued’un çözemediği konuyu çözmeye çalışıyoruz. 
Biraz kadın erkek ilişkisini anlatıyoruz. İnsanların biraz da ilişkileri 
yürütebilmesi için neler yapması gerektiğine değiniyoruz. Hani biraz 
klasiktir ya evlilik aşkı öldürüyor. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Esasen 
aşkı öldüren evlilik değil monotonluk diyoruz. Oyunda bir evli iki de 
henüz evlenmemiş çiftimiz var. Onların çakıştığı, karşılaştığı durumları 
hicvediyoruz. Ama şunu görüyoruz ki “Ne Seninle Ne Sensiz” çok 
doğru. İnsanların ilişkilerini doğru yönetebilmesi adına herkesin kendi 
oyun bahçesi olması ve arkadaşlıkları olması gerek..

Oyun çok güzel gidiyor bir yandan da yeni bir sinema projen var. 
Onunla ilgili bilgi verebilir misin?
Sarp Leventoğlu, Ulaş İnan, Hakan Bilgin ve ben bir gecede geçen 
bir kara komedi çekiyoruz. Enteresan bir hikayesi var. Şimdilik adı 
değişmezse Bodrum Ejder’i olacağını konuşuyoruz. Eğlenceli olacağını 
düşünüyoruz. Mart ayı gibi vizyonda olmasını planlıyoruz. 

Sizin bir hayaliniz var mı?
Hayalim karavan alıp dünyayı dolaşmak. Ama bunun için sıkı bir bütçe 
lazım. 45 yaşıma geldim. Hala elim ayağım tutarken gezip dolaşmak 
ve oyunculuk yapmak, karavanla gezdikten sonra bu anılarımı tek 
kişilik bir oyuna döndürmek istiyorum. Dünyadaki kültürle bizim 
kültürümüz arasındaki farkları anlatabileceğim bir oyun. Demek 
istediğim stand up değil. Herkes stand up yapamaz. Benim yapmak 
istediğim anıları paylaşmak. Stand up konusunda Cem Yılmaz’a saygı 
duyuyorum. Onun gibi yapmak imkansız. 

Özellikle turne dönemlerinde sürekli otelde kalıyorsunuz, 
beklentileriniz ne oluyor?
Türkiye’nin dört bir yanında turne yaptım. En lüks otelden en kötü 
oteline kadar çok çeşitli otellerde kaldım. Otele sadece uyumak 
için giriyoruz. Fakat sizin gibi lüks otellerde sıcak bir karşılama, 
gülümsetecek detaylar istiyor insan. 5 yıldızlı bir otel misafirine; ‘ne 
iyi düşünmüşler’ dedirtmeli. Müşteri takibini kastediyorum. Yani ayda 
bir gittiğim bir otelin benim isteklerimi bilmesi benim hoşuma gider. 
Sürekli spa’ya gidiyorsam otelin ben demeden ayarlaması hoşuma 
gider. O zaman otelden çıkıyor ve eviniz oluyor. Paylaşım yaşadığınız 
bir yer haline geliyor. Özetle ben otelde ev sıcaklığını deneyimlemeyi 
seviyorum. 

The last play?
With or Without You. A relationship comedy. A marriage comedy, as it is 
obvious from its name. What Freud says: “The great question that has 
never been answered, and which I have not yet been able to answer, 
despite my thirty years of research into the feminine soul is: What 
does a woman want?” We are trying to solve the problem that Freud 
can not solve. We're telling a little about the relationship between men 
and women. We are talking about what people have to do to be able to 
carry out their relationships. It is a classic that love kills marriage. Does 
marriage kill the love? We call it monotony, not marriage that actually 
kills love. We have a married couple and two unmarried couples in the 
play. We are satirizing the situations they are conflicting and facing with. 
But we see that “With or without you” is very true. In order to manage 
their relationships properly, everyone must have their own playground 
and friendships. 

The play is going very well and you have also a new cinema 
project. Could you please inform us about it?
Sarp Leventoğlu, Ulaş İnan, Hakan Bilgin and I are taking a black 
comedy happening in a night. It has an interesting story. If the name 
do not change, we are talking about the name being “Bodrum Dragon” 
for now. We think that it will be entertaining. We plan it to be on the 
theaters on March.

Do you have a dream?
My dream is to buy a caravan and tour the world. But I need a big 
budget for that. I am 45 now. I would like to travel and act when I am 
healthy, and perform a solo performance with these memories after I 
traveled with the caravan. A play that I can tell the differences between 
our culture and the culture in the world. I do not mean stand up. 
Everyone can not do stand up. The thing I want is sharing memories. I 
respect to Cem Yılmaz when it comes to stand up. It is impossible to do 
like him.

You are staying at hotels especially during the tour periods, 
what is your expectation?
I did tours all around Turkey. I stayed in a wide variety of hotels ranging 
from the most luxurious to the worst. We enter the hotel just to sleep. 
But people like to have a warm welcome, details that make them smile 
in luxury hotels like yours. A 5 star hotel have to make the guests to 
say; “They thought it well”. I mean customer follow-up. In other words, it 
attracts me that a hotel which I go once in a month knows my wishes. 
If I go to the spa often, I like it when hotel arranges it for me without 
my request. Then, it would not be a hotel anymore, it would be your 
home. It becomes a shared place that you live. I like to experience the 
warmness of home in a hotel.

NE SENINLE NE SENSIZ OYUN TAKVIMI: 
02, 03, 04, 09, 10 Aralık 2016 - Tiyatro Ak’ la Kara, Kadıköy/ Istanbul

11 Aralık 2016- Izmir Fuarı

16, 17, 23 Aralık 2016 - Tiyatro Ak’ la Kara’da, Kadıköy / Istanbul

24 Aralık 2016 –Profilo Alışveriş Merkezi / Istanbul

13, 14, 15, 16 Ocak 2017-Karadeniz Turnesi

Ocak 2017-Her Cuma ve Cumartesi , Tiyatro Ak’ la Kara’da, Kadıköy / Istanbul

02, 03, 04, 09, 10 December 2016 - Theater Ak’ la Kara, Kadıköy/ Istanbul

11 December 2016- Izmir Fair

16, 17, 23 December 2016 - Theater Ak’ la Kara, Kadıköy / Istanbul

24 December 2016 –Profilo Shopping Center / Istanbul

13, 14, 15, 16 January 2017-Black Sea Tour

January 2017-Every Friday and Saturday , Theater Ak’ la Kara, Kadıköy / Istanbul

THE CALENDAR OF THE PLAY WITH YOU NOR WITHOUT YOU:
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Lezzet / Delight

Malzemeler
• 220 gr dana bonfile
• 30 gr benekli hardal
• 20 gr hardal
• 60 gr zeytinyağı
• 50 gr arpacık soğan 
• 40 gr bezelye
• 10 gr tane karabiber
• 5 gr deniz tuzu

Ingredients
• 220 gr veal steak fillet
• 30 gr dijon mustard
• 20 gr mustard
• 60 gr olive oil
• 50 gr shallot
• 40 gr peas
• 10 gr black peppercorn
• 5 gr sea salt

Hazırlanışı 
220 gr lokum bonfileyi benekli hardal, zeytinyağı ve deniz tuzuyla 
dış yüzeyini kaplayıp, bütün olarak ızgarada pişirelim. Daha sonra 
üç eşit parçaya bölelim ve tavaya bir miktar zeytinyağı koyup içine 
arpacık soğanlarımızı ilave edelim. Kramelize olduktan sonra 
bezelyeleri ilave edip kenara alalım. Sunumu için fotoğraftaki şekilde 
ılık hardalımızı tabağa çekip etlerimizi, bezelyelerimizi, arpacık 
soğanımızı tabağa yerleştirip yenilebilir çiçeklerle dekorumuzu 
yapalım. Afiyet olsun.

Preperation
Cover the surface of 220 gr veal steak fillet with dijon mustard, olive 
oil and sea salt and cook on the grill as whole. Later divide into 
three equal parts and put some olive oil in the pan and add shallots. 
After it is caramelized, add the peas and set aside. For presentation, 
spread the lukewarm mustard on the plate, place the meat, peas 
and shallots on the plate and decorate with eatable flowers as in the 
photo. Enjoy your meal.

DANA BONFILE
HARDAL ÇIÇEĞIYLE MARINA EDILMIŞ 

VEAL STEAK FILLET
MARINATED WITH MUSTARD FLOWER
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Sağlık / Health

KIŞ GÜNEŞİNDEN FAYDALANMA ZAMANI
TIME TO USE THE WINTER SUN
D vitamini eksikliğinin diş ve kemik gelişimine yönelik bazı sorunlara 
sebep olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat yeni araştırmalar 
hayvansal gıdalarla D vitamini ihtiyacımızın maksimum yüzde 10’luk bir 
bölümünü karşılayabileceğimize işaret ediyor. Bitkisel kaynaklı besinlerde 
bu değerli vitaminin hiç olmadığını hesaba katarsak, akıllara ilk olarak 
‘geri kalan yüzde 90’ lık bölümü nasıl karşılayacağız’ sorusu geliyor. 
Cevap; Kış Güneşi.

Kış Güneşinin Tadını Çıkarın!
Yaz tatili boyunca güneşin, denizin tadını çıkarttık. Peki, yaz aylarında 
güneşlendiğimiz bu süre kış boyu ihtiyaç duyacağımız D vitamini için 
yeterli olacak mı? Tatil boyunca 20 gün güneşlendiniz diyelim, ortalama 
100 bin ünite D vitamini rezervi ile eve dönmüş oluyorsunuz. Günde 5000 
üniteden ayda ortalama 150 bin üniteye ihtiyacınız olduğunu düşünecek 
olursak, yaz aylarında vücudunuzda depoladığınız D vitamini kısa sürede 
tükenecektir. Beslenmenize dikkat etmek ve kış aylarında yüzünü az 
da olsa bize gösteren güneş eşliğinde yürüyüş yapmak ise D vitamini 
ihtiyacınızı karşılamanız için en ekonomik yol. 

D Vitamini ile ilgili bilmedikleriniz…
D vitaminin eksikliği bazı kanserlere yakalanma riskini arttırıyor, 
kanserli hücrelerin daha hızlı yayılmasına neden oluyor. D vitamini ile 
ilişkilendirilen kanserler arasında kalın bağırsak, meme, yumurtalık ve 
prostat kanserleri ön sıralarda yer alıyor. Diğer yandan bu önemli vitamin 
bazı kanserlerde koruyucu, hatta tedavi edici bir kemoterapi ajanı olarak 
değerlendiriliyor. Vücudumuz 200’den fazla doğal antibiyotik üretir ve 
bunlar D vitamini olmadan işlevlerini yerine getiremezler. Hastalıklara 
karşı savaşan katil hücrelerimiz göreve gidebilmek için yine bu değerli 
vitamine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden onun eksikliğinde nezle, zatürree, 
bronşit, sinüzit ve grip gibi hastalıklara karşı daha savunmasız hale 
geliyoruz. Ayrıca, D vitamini değerleri düşük olanlarda felç ve kalp krizi 
vakalarına daha sık rastlanıyor. Depresyon tedavisinde de D vitamini 
seviyesine gözlemlemek ve eksik ise yerine koymak atlanmaması gereken 
önemli bir nokta. 

D vitamini alımını engelleyen faktörler
Özellikle güneşin yüzünü az gösterdiği sonbahar ve kış aylarında güneşten 
faydalanma süresini uzun tutmak ve D vitamininin emilimini engelleyen 
faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Bu faktörler kısaca şöyle:
• D vitamini için gerekli olan güneşin UVB ışınları, kış aylarında giderek 

daha az ulaşmaya başlar. Günlerin kısalmaya başlaması ve vücudun 
büyük kısmının giysilerle kapatılıyor olması da D vitamini açısından 
dezavantajdır.

• Hava kirliliği güneşin UVB ışınlarını tutarak D vitamini üretimine engel 
oluşturabilmektedir.

• Sigara kullanımı, yeterli ve dengeli beslenmemek, alınan bazı ilaçlar D 
vitamini üretimini engelleyebilir.

It has long been known that vitamin D deficiency causes some problems 
in the development of teeth and bones. But new researches suggest that 
food of animal origin can meet a maximum of 10 percent of our vitamin 
D needs. If we take into account that there is no such valuable vitamin in 
plant-derived foods, the first question is how to meet the remaining 90 
percent.
Answer; Winter Sun.

Enjoy the Winter Sun!
We have enjoyed the sun and sea during summer vacation. So, will this 
sunbathing duration be enough for vitamin D that we need during winter? 
Assume that you sunbathed for 20 days during the holidays, you come 
back home with an average of 100 thousand units of vitamin D. If we 
think that you need an average of 150,000 units a month over 5000 
units a day, vitamin D you store in your body in the summer months will 
soon be consumed. Watching your diet and walking in the sunshine which 
shows us a little bit in the winter months, is the most economical way to 
meet your need for vitamin D.

What you do not know about Vitamin D…
Vitamin D deficiency increases the risk of some cancers, causes cancer 
cells to spread more quickly. Among the cancers associated with vitamin 
D, colon, breast, ovarian and prostate cancers are at the front. On the 
other hand, this important vitamin is considered as a protective, even 
therapeutic chemotherapy agent in some cancers. We have more than 
200 natural antibiotics, and they can not function without Vitamin D. 
Our killer cells fighting against diseases still need this precious vitamins 
to function. Thus, in case of deficiency of Vitamin D, we become more 
vulnerable to diseases like flu, pneumonia, bronchitis, sinusitis and 
influenza. In addition, cases of paralysis and heart attack are more 
frequent in those with low Vitamin D levels. Observing the level of vitamin 
D in the treatment of depression and replacing it if it is incomplete is an 
important point that should not be missed. 

Factors that block the intake of vitamin D
It is necessary to keep the period of benefiting from the sun long when 
the sun is less visible especially in the autumn and winter months and 
to pay attention to the factors that prevent the absorption of vitamin D. 
These factors are briefly as follows:
• The sun's UVB rays required for vitamin D begin to reach less and less 

in winter months. The fact that the days start to shorten and most of the 
body is covered with clothes is a disadvantage in terms of vitamin D. 

• Air pollution can interfere with the production of vitamin D by holding 
the sun's UVB rays.

• Smoking, inadequate and imbalanced nutrition, some drugs taken can 
prevent vitamin D production.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

‘‘MOZART GROUP AND KROSNY”

Sonbaharda aramızdan ayrılan Tarık Akan’ın siyasi bakış 
açısını ortaya koyan kitabı Anne Kafamda Bit Var adeta 1980 
darbesinin bir tutanağı gibi. Kitapta, Şerif Gören’ den Atıf 
Yılmaz'a, Orhan Apaydın'dan Barış Derneği Davası'na kadar 
pek çok tanınmış isim ve önemli olaya yer verilirken, Yılmaz 
Güney’in cezaevindeyken gizli saklı çektiği Yol filminin bütün 
serüveni de ayrıca dile getiriliyor.

Mozart Group’un büyük yankılar uyandıran 
performanslarının ardından, pandomim 
sanatçısı Irek Krosny‘nin de gruba katıldı. 
Ünlü mim sanatçısının katılımı ile daha 
komik bir gösteri haline gelen performans, 
21 Aralık’ ta İBB CRR Konser Salonu’nda 
sahnelenecek.

The book that reveals the political point of view of Tarık Akan, who 
passed away last autumn, is like a statement of the 1980 coup. 
In the book, there are many well-known names and important 
incidents from Şerif Gören to Atıf Yılmaz, Orhan Apaydın to the 
Peace Association Case, and the whole adventure of the "Road" 
movie shot by Yilmaz Güney secretly while in prison, is also 
expressed.

After the Mozart Group’s highly acclaimed 
performances, the pantomime artist Irek 
Krosny also joined the company. The 
performance will become more funny with the 
participation of the famous mime artist and 
will be performed on 21st December at IBB 
CRR Concert Hall.

‘‘MOZART GROUP VE KROSNY”

MADAME TUSSAUDS MÜZESI

MADAME TUSSAUDS MUSEUM

Dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’nun 
dünyadaki 21. merkezi İstanbul’da açıldı. İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan Grand Pera’nın ilk 2 katında, 2 bin 
metrekarelik bir alanda hizmet veren müzede Mustafa 
Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni 
Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Angelina Jolie, Brad Pitt, 
Messi gibi yerli yabancı pek çok tanınmış ismin balmumu 
heykeli bulunuyor. 

The world-famous wax museum Madame Tussauds’s 21st 
center in the world opened in Istanbul. The wax sculptures 
of Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Angelina Jolie, Brad 
Pitt, Messi and many other well-known people are present in 
the museum which serves on an area of 2 thousand square 
meters in the first 2 floor of Grand Pera on Istiklal Street.
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Ne Var Ne Yok / What’s Hot

FAZIL SAY – NAZIM ORATORIO

25- 26 Aralık’ ta Volkswagen Arena’da sahne 
alacak Fazıl Say, ‘Nazım’ Oratoryosu ile klasik 
müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşatacak. 
Fazıl Say Orkestrası’na anlatıcı olarak usta tiyatrocu 
Genco Erkal eşlik edecek.

Starring by Cansel Elçin, Kerem Alışık and Deniz Uğur, as well 
as the significant names including Yılmaz Gruda and Engin 
Gürman also have a part in Frankenstein will continue become 
popular in the new season thanks to its production and casting. 
Frankenstein will be staged at Zorlu Performance Arts Centre on 
December 17th and January 14th.

Fazil Say will perform at Volkswagen Arena on  
25-26th December and will offer a memorable night 
for classical music lovers with ‘Nazım’ Oratorio. Fazıl 
Say Orchestra will be accompanied by master theater 
player Genco Erkal as a narrator.

Başrollerini Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz Uğur'un 
paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncuların 
da rol aldığı Frankenstein oyunu, prodüksiyonu ve oyuncu 
kadrosu ile yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam 
edecek. Frankenstein, 17 Aralık ve 14 Ocak tarihlerinde Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’ nde sahnelenecek. 

"FRANKENSTEIN"

"FRANKENSTEIN"

FAZIL SAY – NAZIM ORATORYOSU






