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H
I TO ALL AFTER A LONG winter,

We continue to offer service at Abant Köşk, Obaköy 
Alanya and Radisson Blu Resort & Spa/Çeşme Hotels which 

are renovated to comfort you during hot summer days and to cheer your 
valuable time. We would like to thank you for honoring us with your interest 
and satisfaction following the renovations carried out.

We plan to put Abant Palace Hotel at your disposal in this summer 
after a comprehensive renovation in order to offer better service. Abant 
Palace Hotel is one of the first modern five-star facilities of our country 
and source of pride of our company, located on the coast of Abant Lake, 
which is the unique natural beauty of our world. Thanks in advance for 
your tolerance and understanding during the renovation process. 

As Taksim Hotel Management family, we will be happy to welcome 
you at our facilities with our good-humored staff and quality service 
approach  in the summer season of 2013, for purpose of offering you a 
unique summer holiday.

We tried to prepare a joyful June issue of  Taksim International magazine, 
which we believe that it created a strong connection between you and us. 

In this issue, we addressed lots of joyful topics, such as buildings 
flirting with the nature, and Italy tour in 3 cities in 3 days. We hope that our 
magazine creates a smile on your faces, which will make us very happy.

Wish you a amusing holiday full of happiness...

Kind Regards,

Remzi Altınok
Genel Müdür

U
ZUN BİR KIŞ MEVSİMİNİN ARDINDAN yaza ve sizlere merhabalar,

Siz kıymetli dostlarımızın değerli vakitlerini, daha keyifli hale getirebilmek ve 
sıcak yaz günlerinde sizleri biraz olsun ferahlatabilmek için, yenilenmiş yüzleriyle 

Abant Köşk, Obaköy Alanya ve Radisson Blu Resort & Spa/ Çeşme Otellerimizde hizmet 
vermeye devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz yenilemeler sonrasında, göstermiş olduğunuz 
ilgi ve memnuniyetlerinizle bizleri gururlandırdığınız için şükranlarımızı sunuyoruz.  

Sizlere daha yüksek standartta hizmet verebilmek için dünyamızın eşsiz doğa harikası 
Abant Gölü’nün kıyısında bulunan, şirketimizin gurur kaynağı ve ülkemizin ilk modern 
beş yıldızlı tesislerinden olan Abant Palace Otelimizi, bu yaz sezonunda kapsamlı bir 
renovasyondan geçirerek hizmetinize sunmayı hedeflemekteyiz. Renovasyon süresi içerisinde 
göstereceğiniz anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ederiz.

Taksim Otelcilik ailesi olarak, sizlere unutulmaz güzel bir yaz daha yaşatmak 
amacıyla, 2013 yılı yaz sezonuna güler yüzlü personelimiz, kaliteden ödün vermeyen hizmet 
anlayışımızla, tüm tesislerimizde sizleri her zaman olduğu gibi bu sezonda ağırlamaktan 
mutluluk duyacağız.

Siz değerli gönül dostlarımızla aramızda güçlü bir bağ oluşturduğuna inandığımız 
“Taksim International” dergisinin 2013 Haziran sayısını da, sizler için neşeli ve keyifli bir 
hale getirmeye çalıştık.

Bu sayımızda, 3 gün 3 şehirde İtalya turu, doğayla flört eden binalar gibi birçok keyifli 
konuya yer verdik. Dergimizin rengarenk sayfaları arasında gezinirken, yüzlerinizde bir 
tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bizlere...

Eğlenceli ve dopdolu bir tatil geçirmeniz dileğiyle...

Saygılarımla,

Remzi Altınok
General Manager
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The golden beaches, its sea with the 
true colors of the blue, the shining 
bright sun, smiling people around… 
Alanya Obaköy Hotel is waiting for 
you... An indispensible place…

Altın sarısı kumsalları, mavinin 
tonlarıyla bezenmiş denizi, ışıl ışıl 
güneşi, güler yüzlü insanlarıyla, 
tatilin vazgeçilmez mekanı Alanya 
Obaköy Otel, sizleri bekliyor...

EAVE ASIDE ALL YOUR tiredness 
and all your problems. This holiday 
paradise has been prepared with great 
care for you to experience comfort, 
happiness and unforgettable moments. 
•Taksim International Obaköy Hotel is 
ready to serve you with delicate food that 
gives self service facilities for breakfast, 
lunch and dinner with great varieties 
serving for your tastes at the Ana 
Restaurant with a capacity for 320 in the 
closed area and capacity for 120 people 
in the open area. 
• While enjoying a chat with your 
friends after a day under the sun with a 
beautiful beach and various activities, The 
Terrace Bar, The Lobby Bar, The Pool 
Bar and the Beach Bar offers you four 
alternatives for you to enjoy your drinks 
and rest yourselves. 
• The hotel also provides you service 
with a doctor, market, internet 
connection, security boxes, dry cleaning, 
a generator and hair dressers besides all 
the activities prepared you to enjoy your 

holiday. 
• There are many alternatives at Obaköy 
Hotel for you to have a fantastic holiday. 
Besides enjoying the Mediterranean 
sun and the beaches, water sports, beach 
volleyball are some of the facilities while 
you may prefer to enjoy yourselves in the 
pools with slides and special pools for 
children. Moreover, the hotel provides 
you entertainment with Turkish baths, 
a sauna, fitness centers, play rooms, day 
and night animations, table tennis, pools, 
disco and many other facilities like the 
health club. 
• There are 184 rooms at the hotel. 
All rooms have a balcony, a telephone 
with direct lines, shower, a satellite TV, 
a hairdryer, internet connection, a fire 
detector, a split air conditioner, a mini-
bar and a safety box to keep your valuable 
goods in.     
• Taksim International Obaköy Hotel 
which is located in Alanya Göl Region, 
it is only 130 km far from the Antalya 
airport and is 3.5 km far to the city 
center. 

OtelHOTEL

Otel

Alanya
Obakoy

..
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tÜM SIKINTILARINIZDAN ve yorgunluğunuzdan 
sıyrılın. Bu muhteşem tatil cenneti, rahatınız, 
mutluluğunuz ve unutulmaz anlar yaşamanız için 
özenle hazırlanmış. 
• Taksim International Obaköy Hotel ’in, 
birbirinden nefis yemeklerle donatılmış, sabah, öğle 
ve akşam açık büfe hizmet veren, 320 kişi kapasiteli 
kapalı ve 120 kişi kapasiteli açık alanlı Ana 
Restoran’ı, damak zevkinize hizmet ediyor.
• Gün boyu denizin, güneşin ve çeşitli aktivitelerin 
tadını çıkardıktan sonra sevdiklerinizle keyifle 
sohbet ederken, içeceklerinizi yudumlamak ve günün 
yorgunluğunu üzerinizden atmanız için Terrace bar, 
Lobby bar, Pool bar ve Beach Bar olmak üzere dört 
ayrı bar seçeneği sunuluyor.
• Otelde gün boyu keyif alacağınız aktivitelerin 
yanı sıra doktor hizmeti, market, internet bağlantısı, 
emniyet kasası, kuru temizleme, jeneratör ve kuaför 
servisleri de sağlanıyor. 
• Obaköy Otel ’de, muhteşem bir tatil geçirmeniz 
için birçok seçenek var. Akdeniz güneşi ve denizinin 
tadını doyasıya çıkarmanın yanında, su sporları, plaj 
voleybolu gibi etkinliklerle eğlenceli zaman geçirebilir 
ya da su kaydırağı ve çocuk havuzu da bulunan iki 
adet yüzme havuzunun keyfini çıkarabilirsiniz. 
Ayrıca hamam, sauna, fitness salonu, oyun odası, gece 
ve gündüz animasyonları, masa tenisi, bilardo, disco 
ve sağlık kulübü gibi aktivitelerle eğlenebilirsiniz. 
• Otelde 184 oda mevcut. Tüm odalarda balkon, 
direkt hat telefon, duş, uydu TV, saç kurutma 
makinesi, internet bağlantısı, yangın dedektörü, split 
klima, minibar ve emniyet kasası bulunuyor.  
• Alanya’da Göl Mevkii’nde bulunan Taksim 
International Obaköy Hotel, Antalya  
Havalimanı’na 130 km ve Alanya merkeze 3.5 km 
uzaklıkta yer alıyor. 



lOCATED IN TURKEY’S THIRD LARGEST CITY Izmir, Çeşme is amongst the 
important centers of Izmir’s sea tourism.  An important region for Turkey’s 
winds, Alaçatı is located in Çeşme and makes a significant contribution 
to tourism in the area through windsurfing.  Radisson Blu Resort & SPA 
Çeşme, guarantees you will have an enjoyable time in this holiday paradise.  

A LITTLE SEA A LITTLE SUN  The new Radisson Blu Resort & SPA Çeşme 
appeals to both your body and soul with their ultra-modern SPA and 
health center services.  The Radisson Blu Resort & SPA offers an unfor-
gettable holiday experience for guests staying in Çeşme, with its decorated 
rooms, unrivalled Aegean Sea view and private hotel garden views.  With 
a total of 312 rooms, the hotel has 42 spacious suites, 2 king suites and 4 
luxury duplex villas. Non-smoking rooms, connective rooms and specially 
prepared rooms for handicapped guests are present and available upon 
request.  Ideal meeting and conference opportunities are also offered 
with the latest technologies.  The hotel has two high quality restaurants 
for clients who want to taste the traditional regional Aegean cuisine and 
classic international dishes at the same time.  You can begin the day with 
Raddison Blu’s super breakfast in the main restaurant and visit the special 
restaurant offering a wide array of Mediterranean fish and seafood by the 
seashore.  All local and foreign drinks can be found in the hotel’s three 
bars.

THE DULCIS THERMAL SPA & HAMMAM  at Hotel offers tranquility with 
its spacious and airy décor.  You can experience the fresh spring waters 
in their purest form coming straight from the source, and detox with the 
newly designed Hammam and Sauna.  You can rest with a massage that 
suits you from the rich menu or prefer one of the beauty treatments.
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Cesme, ,

Radisson
Blu Resort
&SPA

There are 42 large suits, 2 King Rooms and 4-luxury duplex villa In the Hotel.
Otelde 42 geniş süit, 2 kral dairesi ve 4 lüks dubleks villa bulunuyor. 

The pristine waters of the 
Aegean, an incredible view 
and a SPA experience on 
top. Head to Çeşme Radisson 
Blu Resort&SPA for an 
unforgettable vacation.

Ege’nin berrak suları, etkileyici 
bir manzara ve üstüne bir de SPA 
keyfi. Unutulmaz bir tatil için 
rotanızı Radisson Blu Resort&SPA 
Çeşme’ye çevirin.

OtelHOTEL



T
ÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ olan İzmir’deki 
Çeşme, deniz turizmi açısından İzmir’in önemli merke-
zleri arasında. Rüzgar konusunda da Türkiye’nin önemli 
bölgelerinden biri olan Alaçatı, Çeşme’de bulunuyor ve 
rüzgar sörfü bölgeye turizm açısından önemli bir katkı 
sağlıyor. Radisson Blu Resort&SPA Çeşme ise bu tatil 
cennetinde keyifli vakit geçirmenizi garantiliyor.

BİRAZ DENİZ BİRAZ GÜNEŞ  Ultra-modern SPA ve sağlık merkezi 
hizmetleriyle yeni Radisson Blu Resort & SPA Çeşme, hem bedeninize 
hem de ruhunuza hitap ediyor. Radisson Blu Resort & SPA, Çeşme’de 
kalan misafirler için dekorasyonu, eşsiz Ege Denizi manzarası ve otelin 
özel bahçesini gören odalarıyla unutulmaz bir tatil tecrübesi yaşatıyor. 
Otelde 42 geniş süit, 2 kral dairesi ve 4 lüks dubleks villanın da dahil 
olduğu; modern ve sofistike 312 oda bulunuyor. Talep edilmesi halinde 
sigara içilmeyen odalar, bağlantılı odalar ve bedensel engelli misafirler için 
özel hazırlanmış odalar mevcut. Aynı zamanda son teknoloji konferans 
hizmetleriyle, ideal toplantı ve konferans imkanları da sağlanıyor. Ege 
Bölgesinin geleneksel mutfağını ve aynı zamanda klasik uluslararası 
yemeklerini tatmak isteyen misafirler için otelin iki yüksek kaliteli restoranı 

bulunuyor. Ana restoranda Radisson Blu’nun  süper kahvaltısıyla güne 
başlayabilir, Akdeniz balık ve deniz mahsullerinden geniş bir yelpaze 
sunan deniz kıyısındaki özel restoranı ziyaret edebilirsiniz. Otelin üç 
barında, yerli ve yabancı tüm içkileri bulmanız mümkün.  

DULCIS THERMAL SPA & HAMAM Oteldeki DULCIS THERMAL SPA & 
HAMAM ferah dekoruyla huzur veriyor. Kaynağından gelen şifalı kaplıca 
sularını en saf haliyle tecrübe edebilir, yeni tasarlanmış Hamam ve Sauna ile 
toksinlerden arınabilirsiniz. Zengin mönü listesinden size uyan bir masajla 
dinlenebilir veya güzellik bakımlarından birini tercih edebilirsiniz.  

The Çeşme ballroom is spread out over an area of 600 m2.
Çeşme balo salonu, 600 m2’lik bir alana yayılı.



Unfortunate waterside 
houses of the Bosphorus 
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Bosphorus’s precious rows of waterside houses. It is obscure how much we care about them! Because with 
every calamity happening they are being stolen from us, destroying a whole history insidiously. SAFFET EMRE TONGUÇ

HISTORY
Tarih



Boğaz’ın en kıymetlileri sıra sıra dizili 
yalıları. Onları ne kadar önemsediğimizse 
meçhul! Zira başlarına gelen her talihsizlik 
aslında bizden çalıyor, koca bir tarihi 
sinsice yok ediyor. SAFFET EMRE TONGUÇ

Boğaz’ın 
talihsiz 
yalıları   
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FEHİME SULTAN YALISI

FEHİME SULTAN YALISI
Esma Sultan Yalısı ve Boğaz Köprüsü’nün arasında Fehime Sultan 
Yalısı’nın yangından geriye kalan dört duvarını görebilirsiniz. 
Ortaköy Camii’nden sonra kuzeye doğru devam eden sahil yolunda 
‘Hanım Sultan Sarayları’ olarak geçen bir dizi yalıdan biri 
olan bu zarif yapı, Gazi Osman Paşa Yalısı olarak da biliniyor. 
Plevne Savaşı kahramanı Paşa’ya 1883 yılında II. Abdülhamid 
tarafından hediye edilmiş. Paşa’nın oğlu Kemaleddin Paşa, 
Sultan’ın kızı Naime Sultan ile evlenince Naime Sultan Yalısı 
olarak da adlandırılmış. 1901 yılında Sultan V. Murad’ın kızı 
olan Fehime Sultan’a hediye verilmiş. Daha sonra Gazi Osman 
Paşa Ortaokulu olarak kullanılan yalı, 2003’te yandı. THY ve 
DO&CO ortaklığıyla Fehime ve Hatice Sultan yalıları restore 
edildikten sonra butik otel olacak. 

FEHİME SULTAN YALISI
You can see the remaining four walls of Fehime Sultan Yalısı destroyed 
by the fire located in between Esma Sultan Yalısı and The Bosphorus 
Bridge. Being one of the series of waterside houses called “Hanım Sultan 
Sarayları” located on the north shore after Ortaköy Mosque, this elegant 
building is also known as Gazi Osman Paşa Yalısı. It was a gift from 
Abdülhamid the 2nd in 1883 to the Pasha who was the hero of the 
Plevne War. After Pasha’s son Kemalettin Pasha married the Sultan’s 
daughter Naime Sultan, it also started to be called Naime Sultan Yalısı. 
In 1901 it was gifted to Sultan Murad the 5th’s daughter Fehime Sultan. 
Being used as the Gazi Osman Paşa Junior High, the building was 
burned down in 2003. After being renovated by THY and DO&CO 
partnership, Fehime and Hatice Sultan waterside houses will be turned 
into boutique hotels. 
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ESMA SULTAN 
YALISI 
It is impossible to 
miss Esma Sultan 
Yalısı that appears 
right after you pass 
Ortaköy Mosque. 
The waterside house 
was built for Sultan 
I. Abdülhamid’s 
daughter Esma Sultan, 
who was married to 
Circassia Mehmet 
Pasha (1778-1848). 
Mahmud the 2nd’s 
sister Esma Sultan 
was an interesting 
person. According to 
the scripts she lived 
a very amusing life 
leaving many men 
broken hearted. By 
the way since there are 
three Esma Sultan’s in 
the history, there are 
different data about 
which of them are the 
owner of the building. 
Every writer has their 
own Esma Sultan. We 
give the preference to 
the one who was born 
in 1778! Waterside house was used as a school, than tobacco 
storage, and before it turned into ruins on the fire of 1975 it 
was used as a coal store. In 1990’s, The Marmara group took 
the remains. Glass and steel construction was built inside the 
four walls. It is being used for social gatherings and especially 
for high society weddings.  

YILANLI YALI 
The name is not as pretty as itself but it was given 
compulsorily;  Mahmud the 2nd liked the Foreign Minister 
Mustafa Efendi’s waterside house  very much and talked about 
it to their mutual friend Said Efendi. Said Efendi, in order 
to protect his friend and his house, made up a lie saying that 
the building was infested with snakes. He prevented Sultan 
to buy the waterside house but ironically the name stayed as 
“Yılanlı Yalı”. The house was burnt down completely in a very 
questionable fire in 1964. Being both from the heritor in 1989, 
a part of the building was restored in accordance with the 
original. The rest of the waterside house is a very ugly cement 
building and it is written Yılanlı Yalı on it! 

SAİD HALİM PAŞA YALISI  
In 1863, Aristarhis Family had built a new waterside house in 
place of an old building. Abdülhalim Pasha who bought the 
place afterwards, saw that it was run-down and was not as big 
as he would like, instructed the architect Petraki from Gallipoli 
to build a larger one. After his death, his son Said Halim 
bought the shares of his other eight brothers and became the 
only owner. From time to time it called “Aslanlı Yalı” because 
of the statue in front of it. Said Halim Paşa Yalısı, with a 
neoclassic architecture, was a victim of a very questionable fire 
in 1995. It became a very popular place especially for weddings 
after the reconstruction it went through.

ESMA SULTAN YALISI 
Ortaköy Camii’ni geçtikten hemen sonra karşınıza çıkan  
Esma Sultan Yalısı’nı gözden kaçırmanız olanaksız. Yalı  
Sultan I. Abdülhamid’in kızı olan ve Çerkez Mehmed  
Paşa’yla evlenen Esma Sultan (1778-1848) için yapılmış. II. 
Mahmud’un kız kardeşi olan Esma Sultan enteresan bir kadın. 
Yazılanlara göre çok renkli bir hayat yaşayıp geride gözü yaşlı 
çok sayıda erkek bırakmış. Bu arada tarihte üç Esma Sultan 
olunca kaynaklarda yalının sahibinin hangisi olduğuyla ilgili 
farklı bilgiler var. Her yazarın ayrı bir Esma Sultan’ı var. Biz 
tercihimizi 1778 doğumlu olan için kullandık! Yalı önce okul, 
sonra tütün deposu, 1975’teki yangında harabeye dönmeden 
önce de kömür deposu olarak kullanılmış. 1990’larda buradaki 
kalıntılar The Marmara grubu tarafından alındı. Geride 
kalan dört duvarın içine cam ve çelik konstrüksiyon giydirildi. 
Günümüzde sosyal toplantılar ve özellikle sosyete düğünleri için 
kullanılıyor.  

YILANLI YALI
İsmi kendi kadar güzel değil ama mecburiyetten verilmiş; 
II. Mahmud, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa 
Efendi’nin yalısını pek beğenmiş ve konuyu ortak dostları Said 
Efendi’ye açmış. Said Efendi arkadaşını ve yalısını korumak için 
yalının yılanlı olduğunu uydurmuş. Padişahın yalıyı almasını 
önlemiş ama yalının adı da ‘Yılanlı Yalı’ olarak kalmış. Yalı 1964 
senesinde çıkan şaibeli bir yangınla tamamen yanmış. 1989’da 
mirasçısından satın alınan yalının bir kısmı aslına uygun olarak 
restore edildi. Diğer kısmı ise çirkin beton bir apartman ve 
üzerinde Yılanlı Yalı yazıyor!  

SAİD HALİM PAŞA YALISI
1863 yılında Aristarhis Ailesi, eski bir binanın yerine yeni bir yalı 
yaptırmış. Burayı daha sonra satın alan Abdülhalim Paşa, yalının 

ESMA SULTAN YALISI

HISTORY
Tarih



hem harap hem de 
istediği büyüklükte 
olmaması sebebiyle 
Çanakkaleli mimar 
Petraki Adamanti’yi 
daha büyük bir 
bina yapması için 
görevlendirmiş. 
Öldüğünde 
oğullarından 
Said Halim, diğer 
sekiz kardeşinin 
hisselerini  
satın alıp tek başına 
buranın sahibi 
olmuş. Zaman 
zaman önündeki 
heykelden dolayı 
‘Aslanlı Yalı’ olarak 
da adlandırılıyor. 
Neoklasik bir 
mimariye sahip 
Said Halim 
Paşa Yalısı 1995 
yılında şaibeli bir 
yangının kurbanı 
oldu. Geçirdiği 
restorasyondan sonra 
özellikle düğünler 
için kullanılan 
popüler bir mekan 
haline geldi.  

SAFFET PAŞA YALISI
1907 yılında yapılmış, Boğaz’ın en büyük rıhtımına sahip 
yalılarından biri. Çoğu yalıyla aynı kaderi paylaşmış ve bir 
yangına kurban gitmiş. 2008 yılında küllerinden tekrar yaratıldı. 
Adını Sedat Simavi’nin dedesinden alıyor. Yalı, Dinç  
Bilgin’e aitti, ondan Erol Toksöz’e geçti.  
Toksöz ailesi Sanovel İlaç ve Sagra’nın da sahibi. 

MARKİ NECİB BEY YALISI
Adından da anlaşılacağı gibi Necib Bey bir Fransız asilzadesi. 
Melike Aliye Hanım’la evlenebilmek için Müslüman olmuş. 
Yalının arkasında bulunan kuleli bina Necib Bey’in kışlık 
köşküymüş. İhmal sonucu köşk 2010’da çöktü. Şu anda Demirören 
Ailesi’ne ait olan yalı 1983’te bir yangına kurban gittikten sonra 
restore edildi.  

FUAD PAŞA YALISI
Bir süre önce çıkan yangında İstinye’deki Fuad Paşa Yalısı’nın 
çatısı da yandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen yalı çok el 
değiştirmiş. Yalının ilk sahibi Osmanlı’nın ilk Telgraf Müdürü, 
Dışişleri Memuru ve Şehremini Yardımcısı olan Billuri Mehmed 
Efendi. Daha sonra İran sefiri Muhsin Han’ın eline geçmiş. Muhsin 
Han’ın ardından Hicaz Şerifi Hüseyin Bey ve binaya bugünkü 
adını veren Müşir Fuad Paşa sahip olmuşlar yalıya. Yalı, 1940’larda 
Deniz İdaresi’ne satılmış, 1950’lerdeyse İstinye tersanesinin 
deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Deniz İdaresi’nden sonra 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği D8 Uluslararası Sekreteryası Dışişleri 
Bakanlığı’nın Türkiye temsilciliğinin hizmetine girmiş. Günümüzde 
de bu işlevini sürdürüyor. Yapı, tersane için kullanıldığı dönemde 
bazı değişiklikler geçirmiş. Depo olarak kullanılabilmesi için maalesef 
harem bölümü yıktırılmış. Aynı dönemde giriş katı tahrip olmuş ve 
özgün halini büyük ölçüde yitirmiş. 

SAFFET PAŞA YALISI
Built in 1907, it is one of the waterside houses that owns one of 
the largest docks of The Bosphorus.  Sharing the same fate, it was 
victimized by a fire. In 2008 it was rebuilt from its ashes. It gets its 
name from the grandfather of Sedat Simavi. Waterside house used 
to belong to Dinç Bilgin, than it was passed to Erol Toksöz. Toksöz 
family is the owner of Sanovel İlaç and Sagra. 

MARKİ NECİB BEY YALISI 
As is understood from the title, Necib Bey was a French nobleman. 
He converted to Islam to be able to marry Melike Aliye Hanım. 
The building with the tower located right at the back of the 
waterside house was Necib Bey’s winter manor. It collapsed because 
of the neglect in 2010. Belonging to the Demirören Family at the 
moment, it was restored after being a victim of a fire in 1983.

FUAD PAŞA YALISI
The roof of Fuad Paşa Yalısı was burnt down in a fire a while ago. 
The building which was passed through several hands in years was 
built in the second half of the 19th century. The first owner of the 
waterside house was Ottoman’s first Telegram Manager, Foreign 
Ministry Clerk and Deputy Mayor Billuri Mehmed Efendi.  It was 
passed to Persian Ambassador Muhsin Han. After Muhsin Han, 
Hedjaz Ambassador Hüseyin Bey and Marshall Fuad Paşa, who 
gave the final name to the building, owned it. The waterside house 
was sold to Maritime Administration in 1940s, used as the depot 
of the İstinye shipyards in 1950s. After Maritime Administration, it 
served to the Turkey’s representation of the Foreign Ministry of the 
International Secretariat of Black Sea Economical Collaboration 
D8. It still continues to serve today. The building went through 
some changes while it was used by the shipyard. Unfortunately the 
harem part was demolished in order to turn it in to a depot. The 
first floor was also destroyed and lost its original state. 
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Who is on the guard 
of your life?

12 taksim SUMMER YAZ

You have completed 
your education, you 
have acquired a job 
if you are lucky, 
you have found your 
partner and gotten 
married and even 
had a child…Now 
reconsider; are all 
these your goals 
or are you in this 
case because you’ve 
thought it had to be 
so? Is the rudder of 
life  in your control 
or do you hover in a 
rough sea?  
YAPRAK ÇETİNKAYA

PSYCHOLOGYPsikoloji



Eğitiminizi tamamladınız, 
şanslıysanız bir işe girdiniz, 

hayat eşinizi buldunuz, 
evlendiniz hatta bir de 

çocuk sahibi oldunuz… Şimdi 
bir durup düşünün; tüm 

bunlar sizin hedefleriniz 
miydi yoksa öyle olması 

gerektiğini düşündüğünüz 
için mi buradasınız? 

Hayatınızın dümeni sizin 
ellerinizde mi yoksa dalgalı 

bir denizde sallanıp duruyor 
musunuz? YAPRAK ÇETİNKAYA

Hayatınızın 
dümeni kimin 
kontrolünde?
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The strategy notion is cool 
towards to most of us. Especially when 
vision and mission are mentioned, it is 

possible to say what these have to do with my 
personal life... However someone tells us that 
we can take these notions into our personal lives 
and even thus we can live the life we actually 
want. Ask to yourself; “What is the strategy of 
your life? Does your life has a goal? Have you 
specified a vision to reach this goal? For whom, 
what benefit do you create in this life? Or else 
you use the rudder of your ship accidentally? ”
If your answer is “Yes” also to this last question, 
do not be anxious because you are not alone. 
In the Turkish society, every 9 people in 10 live 
without specifying a goal, and the person who 
has a goal has set a target accidentally or by 
guiding of someone else. Considering this fact; 
Strategist İsmail Haznedar and Professional 
Coach Serpil İkiz, teache to women who 
want to change their lives but can not take 
the necessary step in this way to preapare 
and implement personal strategic plan in the 
framework of mentorship program. Serpil İlkiz, 
who remarks that that it is the wish of everyone 
to get succeed without leaving up to chance but 
women need this support more than the others, 
says “ As planing this program for all individuals, 
we thought ‘ Why we dont do a particular work 
for women?’. Because we, as women, think far 
more things, expect far more things, think more 
deeply and our lives are multi-directional…
Inside this life, we always feel ourselves in lack. 
We wait for marriage, get married. Then we wait 
to have a child, we have a child. And someday 
we ask ourselves ‘What we do?’. Women want 
to work on the one hand and on the other 
hand to take care of their child, on the other 
hand to be free, on the other hand everyhing at 
home to be in order. There are also women who 
are subjected to violence. By this program we 
want to bring awareness to the women’s lives 
and to support them to specify their goals. By 
considering notions we are afraid of in business 
life such as target, working plan, we support 
them to think ‘ how one can change his/her own 
life and make it beautiful’. 

FIRSTLY SHE HAS CHANGED HERSELF
Professional Coach Serpil İlkiz is a woman 
indeed who hesitated before the change and 
achieved it after all…İlkiz, who realized that 
she wants to do something different when 
working as human resources specialist and 

Strateji kavramı çoğumuza soğuk geliyor. Hele vizyon ve misyon 
denildiğinde kişisel hayatımla ne ilgisi var dememiz çok mümkün... 
Ancak birileri bize bu kavramları kişisel hayatımıza da sokabileceğimizi 

hatta böylece gerçekten istediğimiz hayatı yaşayabileceğimizi söylüyor. Kendinize 
bir sorun; “Hayat stratejiniz nedir? Hayatınızın amacı var mı? Bu amaca 
ulaşmak için bir vizyon belirlediniz mi? Bu hayatın içinde kimler için ne fayda 
yaratıyorsunuz? Yoksa geminizin dümenini tesadüflere göre mi çeviriyorsunuz?”
Bu son soruya da cevabınız “Evet” ise endişelenmeyin çünkü yalnız değilsiniz. 
Türk toplumunda 10 kişiden 9’u bir hedef belirlemeden yaşıyor, hedefi olan 
kişi ise bunu tesadüfen ya da bir yakının yönlendirmesi ile belirlemiş oluyor. 
Bu gerçekten yola çıkan Stratejist İsmail Haznedar ile Profesyonel Koç Serpil 
İkiz, hayatını değiştirmek isteyen ancak çeşitli nedenlerle bu yolda adım 
atamayan kadınlara mentörlük programı çerçevesinde bireysel stratejik plan 
hazırlamayı ve uygulamayı öğretiyor.  Hayatın her alanında başarıyı şansa 
bırakmadan yakalamanın herkesin isteği olduğunu ancak kadınların bu desteğe 

PSYCHOLOGYPsikoloji



daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüklerini belirten Serpil İkiz, “Bu 
programı tüm bireyler için planlarken ‘Neden kadınlar için özel bir 
çalışma yapmıyoruz?’ diye düşündük. Çünkü biz kadınlar daha çok 
şey düşünüyoruz, daha derin düşünüyoruz, daha çok şey bekliyoruz ve 
hayatımız çok yönlü… O hayatın içinde kendimizi hep bir eksiklik 
içinde hissediyoruz. Evlenmeyi bekliyoruz, evleniyoruz. Sonra 
çocuğumuz olmasını bekliyoruz, çocuğumuz oluyor. Ve bir gün geliyor 
‘Ben ne yapıyorum?’ diyoruz. Kadınlar bir yandan çalışmak, bir yandan 
çocuğu ile çok iyi ilgilenmek, bir yandan özgür olmak, diğer yandan evde 
her şey yolunda gitsin istiyor. Bir de şiddet gören kadınlar var. Biz bu 
program ile kadınların hayatlarına bir farkındalık katalım, hedeflerini 
belirlemelerini sağlayalım istiyoruz. İş hayatında hep korktuğumuz 
hedef, iş planı gibi kavramlarını da bunun içine alıp “insan hayatını 
nasıl değiştirebilir ve güzelleştirebilir” diye düşünmelerini destekliyoruz 
diyor.

ÖNCE KENDİSİ DEĞİŞTİ
Profesyonel Koç Serpil İkiz de aslında değişimden önce çekinen sonra 
bunu başaran kadınlardan… İnsan kaynakları uzmanlığı yaparken 
artık farklı işler yapmak istediğini fark edip yönünü değiştiren ve 
aldığı eğitimlerin ardından profesyonel koçluk yapmaya başlayan 
İkiz, insanların hayat amaçlarını belirledikleri zaman hem kendi 
hayatlarına hem de topluma yaptıkları katkının arttığını söylüyor. İkiz, 
“Biz kadınların yaşamlarındaki dengeyi kurmalarını istiyoruz. Çünkü 
genellikle eve odaklanan kadın işte sıkıntı yaşıyor, işe odaklanan kadın 
evine yetemiyor. Bunun bir denge olduğunu, bunu kendi kendilerine 
nasıl kuracaklarını, hedef belirleyip bu hedeflere ulaşmak için maddi ve 
manevi kaynakları nasıl bulacaklarını göstermek istiyoruz. Kadınların 
içsel kaynağı o kadar çok ki… Hayatta birçok şeyi aynı anda başaran 
kadının mutlaka kullanabileceği daha fazla potansiyeli olduğuna 
inanıyoruz. Biz de bunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Ancak 
bunu bir eğitim şeklinde değil mentörlük sistemi ile yapıyoruz” diyor.

HEDEFİ OLMAYAN BİREY MUTSUZ
Stratejist İsmail Haznedar ise, kurumlara verdikleri danışmanlık 
hizmetlerinde de bireyin gelecek hedefi ile kurumun hedefinin uyumsuz 
olması durumunda sonucun başarısızlık, mutsuzluk, verimsizlik 
olduğunu belirterek, “Burada da bireyin gelecek hedefi olmasının ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bireyler öncelikle çalıştıkları 

changed her direction and started to work as professional coach after the 
trainings, is saying that when people sets their target in life their benefit to 
their own lives and to the society increases. İkiz, “ We want women to set 
the balance in their lives”. Because the woman who focuses on houseworks 
experiences difficulty at work, the woman who focuses on work cannot be 
efficient at home. We want to show that this is a balance, and to show how 
they will set this balance by themselves and by setting a target, how to find 
material and moral sources to reach these targets. Women have such inner 
sources…”We believe that woman who succeeds lots of things at once 
obviously has more potential she can use. We exercise such works that will 
reveal this potential. However we do this by mentorship system not by a 
training style”, she says.

INDIVIDUAL WHO DOESN’T HAVE A TARGET IS UNHAPPY
Strategist İsmail Haznedar, also during consulting services to the 
corporations, indicates that in case if the future goal of individual and the 
goal of corporation are not compatible the result will be failure, infelicity, 
leanness, “Also here it comes up that it is very important if someone has 
a goal.  First of all, individuals don’t know their company’s goals.  Because 
notions such as vision, mission  seem to be lofty to them. These notions 
which are written in high order and don’t come down to individuals prevent 
to embrace the company. Our starting point is this disunity. We mention 
three stage in strategy; thinking, decision making and implementation… 
Thinking stage is very important. In narrow framework, person can’t be able 

Türk toplumunda 10 kişiden 
9’u hedef belirlemeden yaşıyor.

In the Turkish society every 
9 people in 10 live without 
specifying a goal.
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şirketin nereye gittiğini bilmiyorlar. Çünkü vizyon, misyon 
gibi kavramlar onlara çok ulvi geliyor. Üst seviyede yazılmış 
ve bireye kadar inmemiş olan bu kavramlar bireyin şirketi 
sahiplenmemesine neden oluyor. Bizim hareket noktamız da bu 
kopukluk oluyor. Stratejide biz üç aşamadan bahsederiz; düşünme, 
karar alma ve uygulama… Düşünme aşaması çok kıymetlidir. 
Dar çerçevede, mecburiyette kalınca kişi kendi hayatını seçememiş 
oluyor, sunulan hayatı yaşıyor. Biz diyoruz ki ‘Kendi planladığın 
geleceği yaşa. Bunun için mecburiyeti, sınırları nasıl aşarsın, önce 
bunu düşünmeye başla.’ Bu da biraz stratejik düşünce ve kendi 
korkularını aşmakla ilgili oluyor” diyor. 

DEĞİŞİMDEN KORKUYORUZ, DÜŞÜNMÜYORUZ
Mentörlük programında katılımcılara ilerleyen zamanda 
kendilerini nasıl görmek istediklerini hayal etmeleri isteniyor 
ve ardından “Şimdi bu hayalini plana dök... Nasıl ilerlersin? 
Kaynakların neler ve nerelerden yeni kaynaklar sağlayabilirsin?” 
diye soruluyor. Ardından bu plan 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık 
dönemlere bölünüyor. Somut olarak ortaya çıkarılan model, 
kağıda dökülüyor, tablolar oluşturuluyor. Bu çalışmalar kişinin 
önünü daha net görmesini sağlıyor. Burada koçluktan farklı 
olarak verilen mentörlük hizmeti sayesinde ise kişilerin planı 
nasıl uyguladıkları mentörler tarafından belli dönemlerde takip 
ediliyor.

to choose his/her own life when constrained, lives the life which 
is presented to her/him. We say ‘Live the life you’ve planned by 
yourself.  Primarily start thinking how you will exceed the limits 
and obligations. In turn this is related to strategic thought and to 
overcome the fears’ he says. 

WE ARE AFRAID OF CHANGE, WE DON’T THINK
In the mentorship program it is asked to the participants to imagine 
how they want to see themselves later on and behind “ Now plan 
this imagination… How you will progress? What are your sources 
and where you will provide new sources from” are asked. After, 
this plan is divided into six-month, one-year, three-year periods. 
Perceptibly, the model is written down, tables are created. These 
works provide the person to have a clear view of his/her own future. 
Here differently from coaching, by means of mentorship service, 
how the plans of individuals are implemented are followed in given 
periods.

Mentörlük programı, 
kişinin önünü daha net 
görmesini sağlıyor.

Mentorship service, 
provides the person to 
have e clear view of  
his/her future.

PSYCHOLOGYPsikoloji
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3 days 3 cities 

18 taksim SUMMER YAZ

Are you ready to have a 3 beautiful days in Italy? Listen to 
our recommendations full of arts, fun and deli in Florence, 

Rome and Milan.
GüniZ DUlUnDU 

JOURNEYGezi Floransa

Piazza Navona Meydanı, Roma

Galleria Vittorio Emanuele, Milano



İtalya’da üç gün geçirmeye hazır mısınz? Floransa, Roma ve Milano’da sanat, eğlence 
ve lezzet dolu bir gezi için önerilerimize kulak verin! . 

GünİZ DUlUnDU

3 gün 3 şehir 
taksim SUMMER YAZ 19

Arco della Pace, Milano

Floransa

Roma

Milano

Trevi Çeşmesi, Roma

Palazzo Vecchio, Floransa



FLORANSA’YI KEŞFETMEYE 
HAZIR MISINIZ? 
10.00 Floransa’nın ilk forum alanı olan Piazza della Repubblica’da 
bulunan Caffe Gilli kahvaltınızı yapabileceğiniz, tarihi bir mekan.  

11.00 Kahvaltınızı yaptıktan sonra yürüyerek Il Duomo Meydanı’na 
ulaşmanız mümkün. Meydana ulaştığınızda sizi ihtişamlı mimarisiyle 
Santa Maria del Fiore Katedrali karşılayacak.  

13.00 Meydandan 20-25 dakikalık bir yürüyüş yaptığınızda Uffizi 
Müzesi’ne varmış olacaksınız. Müze zengin resim, çizim ve baskı 
koleksiyonuna sahip olup Botticelli, Leonardo Da Vinci, Raffaello ve 
Michelangelo gibi pek çok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.  

15.30 Müze çıkışı acıkmış da olacağınız için doğruca Signoria 
Meydanı’nda bulunan Caffe Rivoire’ye gidebilirsiniz. Michelangelo’nun 
Davut heykelinin bir kopyasını da barındıran meydan adeta bir açık 
hava müzesi.  

18.30 Alışveriş için Ponte Vecchio altın ve gümüş mücevherler edinebile-
ceğiniz bir numaralı adres.  

19.30 Yemekten önce Antica Gelateria Fiorentina’ya uğrayarak, lezzetli 
dondurmaların tadına bakabilirsiniz.  

20.00 Akşam yemeğinizi ise Antico Trattoria da Tito’da yemelisiniz. 
1913’ten beri hizmet veren bu restoranda Floransa’nın yerel tatlarını 
bulabilirsiniz. Rezervasyon şart.

ARE YOu REAdY TO   
ExPLORE FLORENcE? 
10.00 We can have our breakfast in Caffe Gilli situated in Piazza 
della Repubblica whish is the first forum area in Florence. 

11.00 After breakfast you can walk to Il Duomo Square.  Santa 
Maria del Fiore Cathedral will met you with its splendorous 
architect when you you’re your way to square.  

13.00 When you walk 20-25 minutes walk from the square you 
will reach Uffizi Museum.  The Museum having a great number of   
paintings, drawing and print collection, hosts  many big artists arts 
like Botticelli, Leonardo Da Vinci, Raffaello and Michelangelo.

15.30 As you may j be hungry after a long walk in the Museum you 
can directly  go  to Caffe Rivoire  in Signoria Square.  The square is 
almost like an outdoor museum having Michalangelo’s David. 

18.30 Ponte Vecchio  is the  number one in shopping for  gold and 
silver jewelries.  

19.30 You can visit and taste delicious ice creams of Antica 
Gelateria Fiorentina before dinner.   

20.00 You should have a fancy dinner in Antico Trattoria da Tito. 
You can taste local Florence tastes in this restaurant, which serves 
since 1913. You will definitely need a reservation. 
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JOURNEYGezi Neptün Çeşmesi

Vaftizhanecosimo’nun atlı heykeli

Ponte Vecchio Köprüsü

Piazza della Signoria Meydanı



MOdANIN MERKEZİ 
MILANO!  
10.00 Güne Milano’nun kalbi olan Duomo 
Meydanı’ndan başlayabilirsiniz. Meydanda sizi 
Duomo Katedrali karşılayacak. Katedral her gün 
07.00-19.00 arası açık, giriş ücretsiz. Terası ise her gün 
09.00-21.30 arası açık. 

11.30 Duomo Meydanı’nın hemen yakınındaki 
Vittorio Emanuele II Galerisi sizi hem lüks mağazalara 
kavuşturacak hem de çarpıcı mimarisiyle  
büyüleyecek. Yorgunluk kahvesi için galerinin  
içindeki Savini Restoran ve Cafe’de espresso içebilirsiniz.  

13.30 Galerinin sonunda kendinizi La Scala 
Meydanı’nda bulacaksınız. Meydanda dünyanın en 
ünlü opera binalarından biri olan La Scala Operası’nı 
görmeniz mümkün. Brera Caddesi’ne doğru ilerledi-
ğinizde karşınıza Brera Sanat Galerisi (Pinocoteca 
di Brera) çıkacak. Burada Caravaggio’nun ünlü 
eserlerinden ‘Emmaus’ta Son Akşam Yemeği’ tablosunu 
ve Francesco Hayez’in ise ‘Öpücük’ adlı tablosunu 
görebilirsiniz.  

15.30 Öğle yemeğinizi İstanbul’da da bir şubesi 
bulunan Obika Mozzarella Bar’da yiyebilirsiniz. 
Pizzadan önce restoranın mozzarella barını deneyin. 
www.obika.it  

18.30 Yemek sonrası yapacağınız rahat bir yürüyüşle 
Castello Meydanı’na ulaşabilirsiniz.  

19.30 Milano’da her gün saat 18.00-21.30 arası 
‘Happy Hour’ olarak adlandırılıyor. Bu saatler arasında 
barlarda içkinizi içerken kurulmuş olan büfelerden 
dilediğinizi ücretsiz olarak yiyebiliyorsunuz. Ya da 
Liberty Caddesi’ndeki Charleston Restoran’da akşam 
yemeğinizi yiyebilirsiniz.  

21.00 Milano’da gece eğlenmek için gidebileceğiniz en 
doğru adres Corso Como’dur. Pek çok ünlünün rağbet 
gösterdiği gece kulübü ise Club Hollywood’dur.

MILAN, THE cENTER  
OF THE FASHION! 
10.00 You can start the day in the heart of Milan in 
Duomo Square.  Duomo Catedrall will welcome 
you in the square.  The Catedral is open from 07.00 
to 19.00 every day. No entrance fee.  The terrace is 
open between 09.00 a.m. and 21.30 p.m.. 

11.30 Vittorio Emanuele II Gallery Just next 
to Duomo square will both serve you with its 
designer brand shops and will fascinate with 
its breath-taking architecture.   You can have a 
delicious espresso while resting in Savini Restoran 
and Cafe.  

13.30 You will find yourself in La Scala Square 
right after the Gallery. You can see one of the 
Worlds famous Opera houses in the square called 
La Scala Opera.  Walking towards Brera Street you 
will face Brera Arts Gallery. (Pinocoteca di Brera) 
Here you can see famous ‘last dinner in Emmaus’ 
painting of Caravaggio ve Francesco Hayez’s ‘Kiss’ 
painting.   

15.30 You can get a fancy lunch in Obika 
Mozzarella Bar, which also has a branch in Istanbul.  
You should try mozzarella bar before your main 
course.   www.obika.it  

18.30 With a relaxing walk after lunch you can go 
to Castello Square.    

19.30 From  18.00 p.m. to 21.30  p.m. called 
‘Happy Hour’  every day in Milano.   Between these 
hours, you can have whatever you like free in the 
open buffets having your drink.  Or you can have 
a nice dinner in Charleston Restaurant in Liberty 
Street.

21.00 The best address in Milan for a night stop is 
Corso Como. This club is called Club Hollywood 
and attracts many celebrities. 
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duomo Meydanı

Galleria Vittorio Emanuele
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JOURNEYGezi

Vatikan, Roma

Piazza Navona Meydanı

A dAY IN OuTdOOR 
MuSEuM: ROMA 
10.00 You can start your day in Santa Maria Maggiore 
Square in Rome.  As you will see many historical buildings 
during your trip we recommend you to take a tour on City 
SightSeeing Roma busses. This square is the second stop 
of these busses and you can see Santa Maria Maggiore 
Basilica.  You can buy your ticket in busses.  When you sit 
on top of the bus and put your headphones on your Rome 
tour begins.  

11.00 You can visit Coliseum, which is the icon of Roman 
Empire getting out in the 3rd stop of these busses. 
Remember not to leave before visiting Roman Forum just 
next to Coliseum.  

12.00 You will again take the bus and get off on the 6th 
stop. You will not want to leave Rome before seeing Vatican.  

13.00 Now you can jump on the bus again and get off on 
the next stop. You will reach famous Spanish Steps after a 
short walk. You can go to Babington’s Tea House just next 
to the ladders. www.babingtons.com  

14.00 After seeing Spanish Steps you can visit Fountain 
Trevi, which is called ‘fountain of love’ in Turkey. Some 
believe that you make three wishes throw 3 coins in order 
over your left shoulder they become true. First of them is to 
come back to Rome. The second is to find the true love and 
the third is finding the true love in Rome.  

15.00  You can have your lunch in  Le Volte Restoran 
which is in Rondanini  square also hosts Panteon. www.
ristorantepizzerialevolteroma.com  

16.00 After lunch you can visit Panteon built for the entire 
God’s of Ancient Rome. 

17.00 By a short walk from Panteon you can go to  
Navona Square.  The most important buildings in the 
square are Four River Fountain. Moreover, Sant’Angese 
in Agone Church.  The square has a warm and welcoming 
atmosphere with its restaurants, street painters, and 
musicians.    

19.00 We recommend you to have a dinner at the live 
atmosphere of Navona Square.  You can choose Tre Scalini 
Restaurant for a joyful dinner with street music.
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AÇIK HAVA MÜZESİNdE 
BİR GÜN: ROMA  
10.00 Roma turunuza Santa Maria Maggiore Meydanı’ndan 
başlayabilirsiniz. Turunuz boyunca pek çok tarihi yapı 
göreceğiniz için turunuzu City SightSeeing Roma otobüsleriyle 
yapmanızı öneriyoruz. Bu meydan otobüslerin iki numaralı 
durağı olup burada Santa Maria Maggiore Bazilikası’nı göre-
bilirsiniz. Otobüslerin içinden bilet almanız mümkün. Otobüsün 
üst katına yerleşip kulaklıklarınızı taktığınızda Roma turunuz 
başladı demektir.  

11.00 Otobüsle biraz ilerledikten sonra 3. durakta otobüsten 
inip Roma İmparatorluğu’nun ikonik sembolü olan Kolezyum’u 
ziyaret edebilirsiniz. Kolezyum’un hemen yanı başındaki Roma 
Forumu’nu gezmeden bu bölgeden ayrılmayın.

12.00 Tekrar otobüse binip 6. durakta otobüsten ineceksiniz. 
Roma’ya gelmişken Vatikan’ı görmeden olmaz.  

13.00 Tekrar otobüse binip bir sonraki durakta inebilirsiniz. 
İndikten sonra biraz yürüyüp meşhur İspanyol Merdivenleri’ne 
varıyorsunuz. Merdivenlerin hemen yakınındaki Babington’s 
Tea House’a da gidebilirsiniz. www.babingtons.com  

14.00 İspanyol Merdivenleri’ni gördükten sonra yürüyerek 
Türkiye’de Aşk Çeşmesi olarak bilinen Trevi Çeşmesi’ne ulaşa-
bilirsiniz. Bir inanışa göre üç tane dilek dileyerek sağ elinize aldı-
ğınız üç bozukluğu sırasıyla sol omuzunuzun üzerinden çeşmeye 
atmalısınız. Bunlardan birincisi tekrar Roma’ya dönmeniz için, 
ikincisi gerçek aşkı bulmak için, üçüncüsü ise Roma’da gerçek aşkı 
bulmak için atılıyor.   

15.00 Öğle yemeğinizi Panteon’un bulunduğu Rondanini 
Meydanı’nda Le Volte Restoran’ında yiyebilirsiniz.  www.
ristorantepizzerialevolteroma.com  

16.00 Öğle yemeğinden sonra Antik Roma’nın tüm tanrıları 
için yapılan Panteon’u görebilirsiniz.  

17.00 Panteon’dan kısa bir yürüyüşle Navona Meydanı’na 
ulaşabilirsiniz. Meydanda bulunan önemli yapıtlar Dört Nehir 
Çeşmesi ve Sant’Angese in Agone Kilisesi. Meydan yan yana 
dizilmiş restoranlarıyla, sokak ressamları ve müzisyenleriyle 
sımsıcak bir atmosfere sahip.  

19.00 Akşam yemeğini Navona Meydanı’nın canlı atmosferinde 
yemenizi tavsiye ediyoruz. Sokak müzikleri eşliğinde keyifli bir 
akşam yemeği için Tre Scalini Restoran’ını tercih edebilirsiniz.

Kolezyum

Vatikan Müzesi

St. Peters Bazilikası



“WE ARE NOT 
LOOKING FOR A 
RADICAL GROWTH”
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There are two words coming 
to mind when “Adnan Polat” 
is mentioned. Galatasaray 
and renewable energy. He is 
committed with passion to 
both. He has been working 
since many years for both, he 
never loses his love and his 
belief. The businessperson, 
telling “debt shall be 
controllable, it shall be 
payable without going through 
trouble”, speaks: “I carried 
out the same while I was the 
president of Galatasaray. I 
prefer a more cautious growth 
instead”. For Polat Holding, 
he states: “We could have 
been grown faster, we would 
like to be cautious. We are not 
looking for radical growth. 
EBRU FIRAT - M. RAUF ATEŞ

“Adnan Polat” denince akla iki kelime geliyor: 
Galatasaray ve yenilenebilir enerji. Her ikisine 

de tutkuyla bağlı. Her ikisi için de uzun yıllardır 
çalışıyor, aşkını ve inancını hiç kaybetmiyor. “Borç, 

kontrol edilebilir, sıkıntı yaşanmadan ödenebilir 
olmalıdır” diyen işadamı, “Galatasaray başkanlığımda 

da aynısını uyguladım. Ben daha temkinli olmayı 
yeğlerim” diyor. Polat Holding için “Daha hızlı 

büyüyebilirdik, temkinli gitmek istiyoruz. Radikal 
büyüme peşinde değiliz” diye konuşuyor. 

EBRU FIRAT - M. RAUF ATEŞ

“Radikal büyüme
peşinde değiliz”
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Turkey knows Adnan Polat with his Galatasaray supporter identity. 
However, he is a passionate businessperson. Just like his love of 
Galatasaray, he passionately embraces any business he is involved. 
His belief in renewable energy and his persistence of visiting each 
new government for many years, in order for making the relevant law 
enacted, are all products of this passion. In fact, currently he is focused 
on renewable energy. He goes on with his effort on the renewable 
energy field, with his two companies titled Polat Enerji and APD 
Enerji. He tells, they will reach an installed power of 605 MW, after 
the completion of their investments during mid-2014, with the total 
investment exceeding 1 billion dollars. Polat thinks, Turkey’s foreign 
source dependence, which is over 70 percent in primary energy 
sources, will be eliminated by courtesy of renewable energy. He 
believes the way should be cleared for the renewable energy field. We 
chatted about his business, renewable energy sector, and of course, 
Galatasaray, with Adnan Polat, Chairperson of Adnan Polat Enerji’s 
Board of Directors. 
You are not part of Polat Holding’s board of directors. 
Why is that so? 
In the beginning of the 2000’s, I was the chairperson of the board 
of directors of Polat Holding and its affiliates. During those days, 
we asked an expert company to make a forward planning, in order 
to prevent potential conflicts, which may occur between third and 
subsequent generations in the future, and for them to live in harmony. 
We demanded for it to prepare a family constitution. For, it is always 
possible for some of the family members to prefer a life away from the 
holding conglomerate and its companies. We wanted each individual 
to decide as he wishes, and also to benefit from the means of Polat. 
We codified the operation. When I became president of Galatasaray 
in the year 2006, the Chairpersonship of Polat Holding’s Board of 
Directors was taken over by my father. For 5 years, I dedicated all my 
time to Galatasaray. When I returned to the conglomerate in the year 
2011, I observed everything was very well, and I never interfered to the 
operation. My father was conducting his duty as the chairperson of 
Polat Holding’s board of directors with great success. Besides, his duty 
was rejuvenating my father. Alongside the conglomerate, I had two 
other companies, entirely belonging to myself. I started to run these 
companies. I also undertook the task of developing big projects of the 
group, I stayed away from routine operations. 
How had you returned to Galatasaray, while you had so 
much work to do already at your conglomerate?
Because of my love of Galatasaray… The late Özhan Canaydın 
insisted so much. He told me “Galatasaray is sinking, come and help. 
I know you from the days we worked together during the presidency 
of Alp Yalman. You are the only one who can save Galatasaray”. As it 
is well known, you don’t apply for a duty when it comes to Galatasaray, 
but you don’t avoid the duty, when the duty is assigned. What’s more 
it was the President of Galatasaray himself, who was saying “Come 
and save”…
I considered it as an order and I returned to Galatasaray. After I joined 
the management in the year 2006, President Canaydın gave me the 
title of vice-president and transferred all duties to me. Financial and 
administrative affairs, sport facilities and properties were under my 
responsibility. President Canaydın would only represent Galatasaray at 
the club protocol. I dedicated all my work hours to Galatasaray until 
May 2011
Your non-conglomerate companies display activities in 
the renewable energy sector. How did you discover the 
sector in question? 
Only through my curiosity… One summer day, 15 years ago, we were 
at Ergun Özakat’s house in Çeşme. The power was cut in the town, 
but everything was alright and working in our house! I asked “What’s 
the matter”, he told me “wind power”… So, it was by courtesy of wind 
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dnan Polat’ı, Türkiye Galatasaraylı kimliğiyle tanıyor. Ancak o, tutkulu 
bir işadamı. Tıpkı Galatasaray aşkı gibi yaptığı işlere de aynı heyecanla 
sarılıyor. Yenilenebilir enerjiye olan inancı, yıllarca her değişen hükümete 
gidip ilgili kanunu çıkartma ısrarı, hep bu heyecanın ürünü. Zaten 
bugün de odağında yenilenebilir enerji var. Polat Enerji ve APD Enerji 
adlı iki şirketiyle bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılının 
ortalarında yatırımların tamamlanmasıyla 1 milyar doların üzerinde 
bir yatırımla 605 MW’lık bir kurulu güce ulaşacaklarını söylüyor. Polat, 
Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarında yüzde 70’in üzerinde olan dışa 
bağımlılığının yenilenebilir enerjiyle yok olacağını düşünüyor. Bu alanın 
önünün açılması gerektiğine inanıyor. Adnan Polat Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Polat ile işlerini, yenilenebilir enerji sektörünü ve 
tabii ki Galatasaray’ı konuştuk. 
Polat Holding’in yönetim kurulunda sizin adınızı 
göremiyoruz. Neden? 
2000’lerin başında Polat Holding ve bağlı şirketlerinin yönetim kurulu 
başkanıydım. Bu dönemde, üçüncü ve sonraki nesiller arasında gelecekte 
oluşacak muhtemel ihtilafları engellemek ve uyum içinde yaşamalarını 
sağlamak için bir uzman şirketten geleceğe dönük planlama yapmasını 
istedik. Aile anayasasını oluşturmasını talep ettik. Çünkü aile bireylerinin 
bir kısmının, holding ve şirketlerinin dışında bir yaşamı tercih etme 
ihtimali her zaman var. Her birey dilediği gibi karar versin, aynı 
zamanda Polat imkanlarından da yararlansın istedik. İşleyişi bir 
sisteme bağladık. 2006’da Galatasaray Başkanı olunca Polat Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı babam devraldı. Çünkü Galatasaray 
Başkanı, mesaisinin tümünü kulübüne vermeliydi. 5 yıl tüm zamanımı 
Galatasaray’a harcadım. 2011’de holdinge döndüğümde, her şeyin çok iyi 
gittiğini gördüm ve işleyişe hiç dokunmadım. Babam, Polat Holding’in 
yönetim kurulu başkanı olarak görevini çok başarılı yürütüyordu. Ayrıca 
bu görev babamı hayata bağlıyordu. Holding dışında, tamamı bana ait 
olan iki şirketim daha vardı. Bu şirketleri yönetmeye başladım. Ayrıca 
gruba bağlı büyük projelerin geliştirilmesi görevini de üstlendim, günlük 
işlerin dışında kaldım.  
Bu kadar işin arasında Galatasaray’a neden geri 
döndünüz?
Galatasaray aşkımdan… Rahmetli Özhan Canaydın, çok ısrar etti. 
“Galatasaray batıyor, gel yardım et. Ben seni Alp Yalman döneminde 
birlikte çalıştığımız zamandan tanıyorum. Galatasaray’ı bu kuyudan 
ancak sen çıkarırsın” dedi. Malum, Galatasaray’da göreve talip olunmaz, 
görev verildiğinde de o görevden kaçılmaz. Üstelik “Gel kurtar” diyen de 
Galatasaray Başkanı ise… 
Emir telakki ettim ve Galatasaray’a geri döndüm. 2006’da yönetime gelir 
gelmez Başkan Canaydın, bana başkan yardımcısı ünvanını vererek 
bütün görevleri devretti. Mali, idari, sportif tesisler ve gayrimenkuller 
benim sorumluluğumdaydı. Başkan Canaydın, sadece kulüp protokolünde 
Galatasaray’ı temsil edecekti. Mayıs 2011’e kadar bütün mesaimi 
Galatasaray’a verdim. 
Holding dışındaki şirketleriniz yenilenebilir enerji 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu sektörü nasıl 
keşfettiniz?
Merakımdan… 15 yıl önce bir yaz günü Çeşme’de Ergun Özakat’ın 
evindeyiz. Elektrikler kesildi, ama bizimkinde yanıyor! “Hayrola” 
dedim. “Rüzgar enerjisi” dedi… Meğer biz o evde rüzgar enerjisiyle 
aydınlanıyormuşuz. Taa 1970’lerden beri Ergun Abi’nin kendi 
atölyesinde yaptığı ev tipi rüzgar santrali varmış. Meraklandım. 
Saatlerce detaylarını kendisinden dinledim. 
O gün araştırmaya başladım. Rüzgar, güneş, jeotermal, biomass derken 
Türkiye’nin rüzgar haritasını çıkarttırdım, üretim ve satış maliyetlerini 
hesap ettirdim. Avrupa’yı inceledim ve Türkiye’de rüzgar enerjisi 
alanında yatırım yapmaya karar verdim. 
Ancak, o dönemde yenilenebilir enerjiyle ilgili bir kanun yoktu. Dönemin 
başbakanları Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Bülent 
Ecevit’le çok görüştüm ve projemi anlattım. Rüzgar enerjisi kanununun 
çıkarılmasını talep ettim. Hepsi çok uygun görmelerine rağmen bir 
türlü yenilenebilir enerji kanunu çıkartılamadı. Ak Parti iktidara geldi, 
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power that our house was still illuminated. My dear older friend Ergun had a 
house-type wind plant, which he had built at his own workshop, from 1970’s. I 
became curious. I listened the details from him for hours and hours. 
It was the day I started to make my research. Wind, sun, geothermal, biomss, etc, 
and in the end I procured the preparation of the wind map of Turkey, I made 
the production and sale costs calculated. I examined Europe and I decided to 
make investment in the field of wind energy.
However, there wasn’t a law during those days concerning renewable energy. I 
met prime ministers of the day Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan 
and Bülent Ecevit so many times, and explained them my project. I kindly 
requested for the enactment of the wind power low. They all deemed it very 
suitable, but the renewable energy law could not be enacted, one way or another. 
Ak Parti came to the power. I applied to Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. 
I explained. He listened for 15 minutes. He asked to prepare a draft, benefitting 
from the equivalent laws in Europe and to transmit it to the Ministry of Energy. 
I already had my file prepared. We submitted the draft, he made the law enacted 
within 6 months. We were the ones who received the Wind Permit no. 1. 
What generates your interest in the renewable energy sector? 
Foreign dependency rate in Turkey’s primary energy sources exceeds 70 percent. 
However, renewable energy has its advantages. First of all, domestic source, no 
foreign dependency. Second, it is also important in terms of national security. In 
case of smallest dispute, the countries you purchase natural gas from may create 
problems, it is very dangerous for Turkey in the long term. One day, we, as Ege 
Seramik, had great losses due to a natural gas cut of 3 days. Not only such risks 
don’t exist in the case of wind power, its operating cost is also cheaper, when 
compared with natural gas cycle energy. As for its third advantage, if Turkey’s 
target for the year 2023, which is investment amounting to 20 thousand MW 
occurs, it will provide very serious amounts of savings in balance of payments, 
corresponding to 5 billion Dollars per year at today’s price. Besides, it is also 
possible to carry out agriculture and animal husbandry below wind plants. With 
wind power investments in Turkey, machinery and equipment investments also 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldım. Anlattım. 15 dakika 
dinledi, Avrupa’daki emsallerine bakıp kanun taslağını hazırlayıp Enerji 
Bakanlığı’na iletmemizi istedi. Zaten dosyam hazırdı. Taslağı verdik, 
kanunu 6 ay içinde çıkarttı. 1 No’lu Rüzgar Lisansı’nı da biz aldık.
Bu sektörde sizin ilginizi çeken şey ne? 
Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılık oranı yüzde 
70’in üzerinde. Oysa yenilenebilir enerjinin avantajları var. Birincisi yerli 
kaynak, dışarıya bağımlılık yok. İkincisi milli güvenlik açısından da önemli. 
Doğalgaz aldığın ülkelerle en ufak bir ihtilafta arıza çıkartabiliyorlar, uzun 
vadede Türkiye için çok tehlikeli bir durum. 
Biz bir tarihte 3 günlük doğalgaz kesintisiyle Ege Seramik’te çok büyük 
zararlara uğradık. Rüzgar enerjisinde böyle riskler olmadığı gibi işletme 
maliyeti doğalgaz çevrimli enerjiye oranla daha ucuz. Üçüncüsü avantajı, 
Türkiye’nin 2023 hedefi olan 20 bin MW yatırımın gerçekleşmesi halinde, 
dış ödemeler dengesinde bugünkü fiyatla yılda 5 milyar dolar gibi çok ciddi 
tasarruflar sağlar. 
Ayrıca rüzgar santrallerinin altında tarım ve hayvancılık da yapmak 
mümkün. Türkiye’de rüzgar enerji yatırımlarıyla birlikte makine ekipman 
yatırımları da kurulmaya başlandı. Halihazırda rüzgar türbinlerinin 
kanatları ve kuleleri Türkiye’de imal ediliyor. Kanun ve yönetmeliklerde 
yatırımcıları teşvik edici şartlar oluşursa türbin için de Türkiye’de yatırım 
yapmaya hazır firmalar var.
Bugün şirketlerinizin kurulu gücü ne kadardır?
5 ilde 8 santralimiz var. Bu kapasitenin 335 MW’ı işletmeye alındı 
ve elektrik üretiyor. Ayrıca Kırşehir’de 150 MW’lık, Türkiye’nin bir 
noktadaki en büyük rüzgar santral yatırımını sürdürüyoruz ve Manisa’da 
da 100 MW’lık yeni bir rüzgar yatırımına bu yıl içinde başlayacağız. 
2014’ün ortalarında bu yatırımlar da bitmiş olacak ve kurulu gücümüz 
1 milyar doların üzerinde bir yatırımla 605 MW olarak tamamlanmış 
olacak.  
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started to be made. Currently 
blades and towers of wind 
turbines are manufactured in 
Turkey. If conditions encouraging 
the investments emerge in the law 
and regulations, there are firms in 
Turkey ready to make investment 
for turbine production.  
As of today, what is the 
installed power of your 
companies?  
We have 8 plants in 5 provinces. 
335 MW of the capacity is 
commissioned and generates 
electricity. Besides, we continue 
our investment for the currently 
largest wind plant of Turkey, 
with a capacity of 150 MW, 
in Kırşehir. We will initiate a 
new wind investment within 
the present year, a 100 MW 
capacity plant in Manisa. These 
investments will be completed as 
of the mid-2014, and our installed 
power will finally be 605 MW, 
upon an investment exceeding 1 
billion dollars. 
What is your opinion on 
targets for the year 2023?
The purchase guaranteed price quoted by the state is not sufficient to accelerate 
these investments. It is a must for the state to make some changes in order to 
achieve the targets for the year 2023. The purchase guaranteed price shall be 
increased, bureaucracy shall be reduced, and the legislations shall be re-regulated 
in a manner to accelerate the investor. With current laws and regulations, Turkey 
cannot even realize the half of the renewable energy investments it planned, as 
of the year 2023. Also, it is necessary to put into practice a mechanism which 
would distinguish the real investor from people we refer as mere project sellers.
Is Polat Enerji your only focus as of now? 
Predominantly yes. I also have a company named AP Gayrimenkul. It is 
a company which produces residences and workplaces, particularly luxury 
residences and workplaces, and makes medium scaled construction investment.
What do you carry out as the group?
Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Polat Maden, along with our Marketing 
companies display activity under our industrial group. We don’t have any 
problems as far as these companies are concerned. These companies perform 
as we have planned. We are satisfied of the results we get.
We launched our 3rd hotel on the Barbaros Boulevard. It is a 216-room 
hotel, with an investment capacity of 120 million dollars. It turned out to 
be a very elegant and functional hotel. Renaissance İstanbul Bosphorus also 
appears on a place where it can provide service to business world, in terms of 
its location. Our purpose is to develop the chain and increase our number of 
hotels.
As of the end of the year 2012, the group has around 5 thousand employees.
Our consolidated turnover is 600 million TL. Since our construction 
activities change periodically, it is not included to the turnover number. 
What kind of strategy is pursued for the future of the group?          
We aim to protect and further develop what we got. Our target is to grow along 
with what we have. We display efforts to become a healthy, solid establishment, 
able to make long-term plans. We see, today, investments typically being carried 
out with 20 percent coming from the equities, and the remaining part with 
credits. You can make investments of billion dollars, by borrowing billions of 
dollars. It is a choice. We don’t want to grow that way. Debt shall be controllable, 
it shall be payable without going through trouble. I carried out the same while I 
was the president of Galatasaray. I prefer a more cautious growth instead.

2023 hedeflerini nasıl buluyorsunuz?
Devletin vermiş olduğu alım garantili fiyat, bu yatırımları hızlandırmak 
için yeterli değil. 2023 yılının hedeflerine ulaşabilmek için devletin bir 
kısım yenilikler yapması şart. Alım garantili fiyatın yükseltilmesi ve 
bürokrasinin azaltılması, mevzuatların yatırımcıya hız kazandıracak 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Mevcut kanun ve yönetmeliklerle 
Türkiye, 2023 yılında hedeflemiş olduğu yenilenebilir enerji yatırımlarının 
yarısını dahi gerçekleştiremez. Bir de gerçek yatırımcıyla çantacı diye tabir 
ettiğimiz insanları ayırt edebilecek bir mekanizmayı hayata geçirmesi 
gerekir. 
Şu anda odağınızda sadece Polat Enerji mi var?
Ağırlıklı olarak evet. AP Gayrimenkul adlı bir şirketim daha var… 
Özellikle lüks konut ve işyeri üreten, orta ölçekli inşaat yatırımı yapan bir 
şirket. 
Grup olarak ne yapıyorsunuz? 
Sanayi grubumuz içerisinde Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Polat Maden 
ve Pazarlama şirketlerimiz var. Bu şirketlerimizde bir problemimiz yok. 
Planladığımız şekilde performans gösteriyorlar. Aldığımız neticelerden de 
memnunuz. Barbaros Bulvarı’nda 3’üncü otelimizi faaliyete geçirdik. 216 
odalı, 120 milyon dolar maliyetli bir yatırımdır. Çok şık ve fonksiyonel 
bir otel oldu. Lokasyonu itibariyle de Renaissance İstanbul Bosphorus, iş 
dünyasına hizmet edebilecek bir yerdedir. Amacımız zinciri geliştirmek, 
otel adedimizi çoğaltmak. Grubun 2012 sonu itibariyle 5 bin civarı 
çalışanı bulunuyor. Konsolide ciromuz yaklaşık 600 milyon TL. İnşaat 
faaliyetlerimiz dönemsel olarak değiştiği için bu rakamın dışında. 
Grubun geleceği için nasıl bir strateji izleniyor?
Mevcutlarımızı muhafaza edip daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Hedefimizde bunlarla büyümek var. Sağlıklı, sağlam ve uzun vadeli plan 
yapabilen bir kurum haline gelmek için uğraşıyoruz. 
Genelde bugün yatırımların yüzde 20’sinin özkaynakla gerisinin krediyle 
yapıldığını görüyoruz. Milyar dolarlarla borçlanıp milyarlık yatırımlar 
yapabilirsiniz. Bu bir tercihtir. Biz o şekilde büyümek istemiyoruz. Borç, 
kontrol edilebilir, sıkıntı yaşanmadan ödenebilir olmalıdır. Galatasaray 
başkanlığımda da aynısını uyguladım. Ben daha temkinli olmayı yeğlerim.



Buildings that flirt 
with nature
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We asked And Akman, co-founder of eds-architecture, structural 
biologist-Architect, what we wonder about echological architecture.  
LANDSCAPE ARCHITECT SELEN OKAN

ECOLOGYEkoloji

We are chasing after the nature we lost in the city. So we are trying 
to move from high-rise buildings to buildings in garden. The greatest 
symbol of natural life, are undoubtedly echological stuctures. We asked 

Structural Biologist-Architect And Akman ,who has works in domestic and 
abroad, finenesses of echological architecture and what you wonder.
What are the required conditions for echological architecture?
If we need a special view, and effort or to push the limits in order to design the 
structures for which you will be responsible as an architect, knowing they will be 
a part of the nature, this is a sign of how indifferent you are to nature; and that 
our level of knowledge is not holistic but linear. In this respect that an echological 
architecture is common in a geography, or whether it already exists itself or not are 
related to the education and culture of people of that region. That is, conditions 
are not physical, rather they are intellectual. Structuring is possible in all physical 
conditions; however, how echological  this will be, how appropriate and permanent 
it will be to the topography is determined by the level of consciousness of people 
of that region. In such regions which are unfortunately decreasing more and more, 
the architecture is already ‘echological’ itself. 



Ekolojik mimari hakkında merak ettiklerimizi eds-
architecture’ın kurucu ortağı, Yapı Biyoloğu-Mimar 
And Akman’a sorduk. PEYZAJ MİMARI SELEN OKAN

Doğayla flört  
eden binalar
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Şehrin ortasında kaybettiğimiz doğayı kovalayıp duruyoruz. 
Bunun için yüksek katlı binalardan bahçe içinde yapılara transfer 
olmaya çalışıyoruz. Doğal yaşamın en büyük simgesi, ekolojik yapılar hiç 

kuşkusuz. Ekolojik mimarinin inceliklerini ve merak ettiklerimizi yurt içinde 
ve yurt dışında çalışmaları bulunan Yapı Biyoloğu-Mimar And Akman’a 
sorduk.
Ekolojik mimari için gerekli koşullar nelerdir?
Mimar olarak sorumlusu olacağımız yapıların doğanın bir parçası olacağını 
bilerek tasarlamak için özel bir bakış, bir gayret ve koşulları zorlamak 
gerekiyorsa, bu zaten doğadan ne kadar kopuk olduğumuza ve bilgi 
düzeyimizin bütünsel değil, linear olduğuna bir işarettir. Bu bakımdan 
ekolojik mimarinin bir coğrafyada yaygın oluşu veya zaten kendiliğinden olup 
olmadığı o yöre insanının eğitim ve kültürü ile ilgilidir. Yani koşullar fiziki 
değil, düşünseldir. Her fiziki koşulda yapılaşmak mümkündür, ancak bunun ne 
kadar ekolojik olacağını, ne kadar topoğrafyasına uygun ve kalıcı olacağını yöre 
insanının bilinç düzeyi belirliyor. Dünyada ne yazık ki giderek azalan böyle 
yörelerde mimari zaten kendiliğinden ‘ekolojik’.
Ekolojik yapının özelliklerini nasıl tanımlayabilirsiniz? 
Ekolojik yapı, çoğunlukla tanıtımı yapıldığı gibi sadece sürdürülebilir enerji 
kaynakları kullanan yapı değildir. Ekolojik yapı, üretimi için tüketilen 
enerjinin az olduğu, yerine ait yapı malzemelerin kullanıldığı, ihtiyacı 
olan enerjinin tasarımı sayesinde minimuma indirgendiği, ömrünü 
tamamladığında çöp olmak yerine toprağa geri dönebilen yapıdır. Bir yapının 
kışın ısınması ve yaz aylarında da serin kalması için ‘tasarımı’ ile % 35 
oranında bir tasarruf sağlamak mümkün iken, bu verimlilik ‘yalıtım’ ile % 17 
civarlarında kalmaktadır. Yani yapının olmazsa olmazları yerine ait doğal 
yapı malzemeleri ve topoğrafyasına, iklim koşullarına uygun tasarımdır. 
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How can you describe the characteristics of the echological 
structure?
Echological structure, mostly, is not only a structure that uses sustainable 
energy sources as it was introduced. Echological structure, is a structure for 
which the energy consumed to produce is low, for which building materials 
existing in the region are used, which is reduced to minimum thanks to the 
design of energy it requires, which can be mixed into the soil rather than 
polluting it when its lifespan is finished. While it is possible to save 35% by 
its ‘design’ in order for a structure to get warm in winter and keep cool in 
summer, this efficiency remains arounf 17% with ‘isolation’. That is, it is a 
design appropriate for natural building materials existing in the region, its 
topography and climate conditions instead of its indispensables.
Could you please mention us the echological projects and their 
characteristics you have carried out recently?
There was a competition we worked on in 2010. We attended to ‘İzmit 
coast landscape and urban design project competition’ with an echological 
interpretion. In this project we submitted, we aimed to offer solutions 
against the fact that humanity threat the nature and the environment they 
inhabit, that their modern environments they inhabit disorder the nature, 
and that they lose their echological and cultural essences for the sake of 
technological advancaments. We aimed to conceptualize an organism in 
Izmit urban design, and rather than an urban renewal, it became a rural 
renewal project, and I’m of the opinion that the idea of solution focused 
on rural renewal is more important than urban renewal. ‘Eskişehir Energy 
House’ we designed in 2011, perhaps, became a work that can be the first in 
Turkey. It was thought as a base that training programs aimed at schools are 
organized, that workshops focused on energy and ecological transformation  

ECOLOGYEkoloji



Son yıllarda gerçekleştirdiğiniz ekolojik projeleri ve 
özelliklerini anlatır mısınız?
2010 yılında üzerinde çalıştığımız bir yarışma oldu. ‘İzmit sahili 
peyzaj ve kentsel tasarım proje yarışması’na ekolojik bir yorum ile 
katıldık. Sunduğumuz bu projede, insanlığın doğayı ve yapılaştığı 
çevreyi tehdit etmesine, yapılaştığı modern çevrelerin doğanın 
düzenini zorlamasına ve teknolojik gelişmeler uğruna ekolojik ve 
kültürel özünü yitirmesine karşı çözümler getirmeyi amaçladık. 
İzmit kentsel tasarımında bir organizma projelendirmeyi hedefledik 
ve kentsel dönüşümden çok, kırsal dönüşüm projesi oldu ki, zaten 
kırsal dönüşüm odaklı çözüm düşüncesinin kentselden daha önemli 
olduğu düşüncesindeyim. 2011 yılında tasarladığımız ‘Eskişehir 
Enerji Evi’ ise belki de Türkiye’de bir ilk olabilecek farkta bir çalışma 
oldu. Burası, okullara yönelik eğitim programlarının düzenleneceği, 
çocuklar, gençler ve yetişkinler için enerji ve ekolojik dönüşüm odaklı 
atölyelerin düzenleneceği, amatör kültürel etkinliklerin yapılacağı, 
sivil toplum örgütlerinin kullanabilecekleri bir üs olarak düşünüldü. 
Kazandırılmak istenen ekolojik bilincin amacına ulaşabilmesi için 
yapının bunu temsil ediyor olması gerekiyor öncelikle. Bunun için de 
hafriyatından çıkan toprak ile inşa edilecek bir tasarım düşündük. 
Doğu ve batı cephelerindeki 60 santimetre kalınlığında toprak tromb 
duvarları iklim dengesini kuruyor. Güney cephesi yerden yükselen 
toprak bir dam şeklinde ve yazın aşırı ısınmayı önlüyor. Kuzeyi 
güneş ve ışığın kontrol edilebildiği cam cepheden oluşuyor. Bina 
kış aylarında sera etkisi ile ısınıp, yaz aylarında ise toprak kütlesi 
sayesinde serin kalma özelliğini taşıyor. Bu iç iklim dengesi sayesinde 
enerji tüketmeden, yani sadece tasarım ile gerçekleşiyor. 

Architect And Akman states 
that there aren’t specific 

forms for echological 
building, however 

fundamental issues like 
the climate of the region, 
south-north relationship, 

prevailing wind are among 
the essentials criteria 

of the designThe forms 
obtained by taking these 

characteristics into account, 
ensures that structures can 

heat themselves, consume 
enery less and keep cool in 

summer.

Ekolojik binalar için belli 
formların olmadığını, ancak 

bölgenin iklimi, kuzey-güney 
ilişkisi, hakim rüzgar gibi 

temel hususların, tasarımın 
vazgeçilmez kriterleri arasında 

olduğunu belirtiyor Mimar 
And Akman. Bu özellikler 

dikkate alınarak elde edilen 
formlar, yapıların kendi 

kendilerini ısıtmalarını, az enerji 
tüketmelerini ve yazın serin 

kalmalarını sağlıyor.  
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Avrupa ile Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz 
projeleri kıyaslarsak ne gibi farklar var? 
Uygulama, yapı farklılıkları nelerdir? 
Bu farkı Avrupa / Türkiye olarak değil de çevre bilincinin 
tabana yayılmış olduğu ve olmadığı bölgeler olarak düşünecek 
olursak, cevabı sorunun içinde buluyoruz zaten. Bu bakımdan 
bir Avrupa genellemesi yapmak yanlış olur bence çünkü 
ekolojik bilinç orada da homojen bir dağılım göstermiyor. 
Daha duyarlı ve daha duyarsız bölgeler var Avrupa’da da. 
Dolayısıyla çevre bilincinin tabana yayılmış olduğu bir bölgede 
kimseyi evinin ekolojik olması için ikna etmeniz gerekmiyor. 
Çünkü doğal olan, kendiliğinden istenilen zaten bu. Aynı 
yörede inşaat süreci de farklı geçiyor. Binanın yapımında 
emeği geçen her teknisyen, usta, çırak ile bir ikna mücadelesi 
yaşamıyorsunuz. Onlar zaten doğaya saygılı düşünüyor. 
Ekolojik bilinci gelişmiş insanlar her ihtimalde yapıdaki 
önceliklerini de ona göre belirliyorlar. Tüketim alışkanlıkları 
daha mütevazi ve uzun vadeli düşünmeyi önemsiyorlar. 
Ekolojik yapı malzemeleri çeşitliliği bakımından ise Avrupa 
çok daha zengin bir çeşitlilik ve standart sunuyor. Bu alanda 
ülkemizde yolun henüz daha başında sayılırız. Üretimin 
yaygınlaşması için de talebin buna paralel oluşması gerekiyor. 
Yapılarda yöresel koşullardan kaynaklanan farklılıklar 
her zaman olacaktır, olmalı da. Her yöre için ayrı ayrı 
düşündüğüm uygulama ve yapı farklılıklarını, fark olarak 
karşılaştırmak doğru olmaz bence, çünkü her biri yerine ait 
doğru çözümler olmak hedefinde. Bu alandaki 20 yılı aşkın 
meslek yaşamımda farkı yapıda değil, aslında hep insanında 
yaşadım. İnsan yapıdan daha karmaşık. Derinine inildiğinde 
daha heyecan veren, iyi bir çözümle sonuçlandığında da kalıcı 
bir mutluluğu paylaştıran güzel diyalog süreçleri benim için. 
Türkiye’de ekolojik mimarinin gündeminin giderek artması 
çok heyecan verici, doğru ve aynı zamanda da kaçınılmaz. 
Biz de eds-architecture olarak projelerimiz kadar, misyon 
edindiğimiz eğitim ve tanıtım çalışmalarımızla katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz.

for children, the young and the adult are organized, that amateur 
cultural events are held, that non-governmantel organizations can use. 
At first, in order for echological awareness to be gained to achieve its 
goal, the structure has to represent this. So we thought of a design to 
be built out of the earth of the excavation. Earth trombe walls of 60 
centimeter thick on east and west sides preserves the climate balance. 
South side is in the shape of earth roof rising from the ground and 
prevents overheating. The north consists of glass façade that can 
control sun and light. The building can get heat with the greenhouse 
effect in winter months, and can keep cool thanks to mass of earth in 
summer months. By means of this inner-climate balance it is ensured 
only through design, not by consuming energy. 
If we compare the projects you carried out in Europe 
and Turkey, what differences are there? What are the 
application, structure differences?
If we regard this difference as regions in which environment 
awareness are spread to the base rather than Europe / Turkey, the 
question answers itself. In this scope, it would be wrong to make 
a Europe generalization, because echological awaness doesn’t 
range homogenously there, too. There are more sensitive and more 
nonsensitive regions in Europe. Therefore, in the region where 
environmental awareness were spread to the ground, you don’t need to 
convince anyone to make their homes echological. Because, this is what 
is expected. In the same region, also construction process are carried 
out in different ways. You don’t struggle to convince all technicians, 
masters and apprentices who contributed to construction of the 
building. They already thinks environment-friendly. People whose 
echological awareness are improved determine their priorities in the 
structure. Their consumption patterns are more modest and they care 
about long-term thinking. In terms of variety of echological structure 
materials, Europe presents much richer variety and standards. In this 
field our country is at the bottom of the ladder. For the production to 
become widespread, demand parallel to this should occur. There will 
always be differences in structures stemming from regional conditions, 
and there should be. I think, it’s not appropriate to compare differences 
of application and structure I think for each region seperately, because 
each one is directed towards becoming right solutions belonging 
to their regions. In my more than 20-year of professional career, I 
experienced the difference not in different structures, but in people. 
Human is more complex than structure. They are all nice dialogue 
processes that are  more exiting when going behind, that make me 
experience a permanent happiness when they are end up through a 
good solution. The fact that the agenda of echological architecture to 
increase more and more in Turkey is excitin, right and inevitable. We 
as eds-architecture, are aiming to contribute through our training and 
introduction works that we take as mission, as much as our projects.

In order to consider a structure in terms of architecture as 
echological; its materials, enery consumption, its relationships to 
environment, creatures and people should be analysed in natural 

balances.

Mimari açıdan bir yapıya ekolojik denilmesi için, malzemesinin, enerji 
tüketiminin, çevre,  canlılar ve insanla olan ilişkilerinin doğal dengeler 

içinde çözümlenmesi gerekir. 

ECOLOGYEkoloji
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The hotel has 12 rooms, all with a view of the lake.
12 odası bulunan otelin tüm odaları göl manzaralı.

Abant
Kosk

..

,
Abant Palace is not the only 
place where you can find peace 
and pleasure in Abant. With its 
unrivalled view and superior 
service understanding, Abant 
Köşk Otel is one of the stops 
you can enjoy your vacation in.

Abant’ta huzur ve keyfi bulacağınız 
tek adres Abant Palace değil. Abank 
Köşk Otel de eşsiz manzarası ve 
üstün hizmet anlayışıyla tatilinizin 
tadını çıkarabileceğiniz duraklardan 
birisi. 

OtelHOTEL

BANT KÖŞK HOTEL, is located inside the Samat village borders, which is a 
connected to Mudurnu distich of Bolu as the Abant Place.  This hotel also 
has a special certification as the Abant Palace and very close to it as well.  
Hotel first built as a mansion and named as İnönü Köşkü. As the result 
of the changes made with the mansion, now it serves as a hotel. As Abant 
Palace, it also located by the Abant Lake. The hotel has 12 rooms, all with 
a view of the lake. Hotel has 24 beds capacity and 1.841-m2 area. Abant 
Köşk has sauna, SPA, Turkish bath, Hot tub, massage room and a car park.  
Hotel also has a restaurant, lounge, winter garden, sitting area, kitchen, bar, 
reading room and a meeting room. There is 1 suit room and 11 standard 
rooms. All rooms has direct phone lines, bath room, bath room phones, 
hair dryer, electronic locking system, free of charge safe, Led TV, fire 
alarm, mini-bar, wake-up call service, balcony, 24/7 room service, satellite 
TV and wireless internet.    

EVERYTHING YOU NEED Hotel has a restaurant that provides 
great selections from the international cuisines around the world and its 
restaurant, Köşk Bar, Köşk Lounge, Winter Garden, reading room, all 
provides peacefully and comfortable ambience. Abant Köşk Hotel also 
offers bed & breakfast as an accommodation choice. Meeting room has 
13-guess capacity as well as all technical equipments with the meeting 
room standard together with the projector, fixed rectangle boardroom tab-
le, intercom, AC and automatic curtains. Laundry and ironing service, lock 
box at the reception, generator and car parking with 20 vehicle capacity are 
also some of the futures that the hotel provides.   
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A
BANT KÖŞK OTELİ Abant Palace gibi Bolu’nun 
Mudurnu ilçesindeki, Samat Köyü sınırlarında yer 
alıyor.  Abant Palace Oteli’ne oldukça yakın konum-
lu bu otel, özel belgeli. Otel ilk olarak köşk olarak 
inşa edilmiş ve İnönü Köşkü adını almıştır. Yapılan 
muhtelif değişiklikler sonucunda günümüzde otel 
olarak faaliyet gösteriyor. Abant Palace gibi Abant 

Köşk de göl kıyısında yer alıyor. 12 odası bulunan otelin tüm odaları göl 
manzaralı. Yatak kapasitesi ise 24. Tesisin toplam kullanım alanı 1.841 
m2. Abant Köşk Oteli içerisinde sauna, SPA, hamam, genel jakuzi, masaj 
odası ve garaj bulunuyor. Ayrıca restoran, lobi, kış bahçesi, oturma alanı, 
mutfak, bar, okuma odası ve bir toplantı salonu mevcut. Köşk içerisinde 
mevcut olan odalardan 11 adeti standart ve bir adeti ise süit oda. Abant 
Köşk’ün odalarında direkt telefon, banyo, banyoda telefon, saç kurutma 
makinesi, elektronik kilit sistemi, ücretsiz kasa, led TV, yangın alarmı, 
minibar, uyandırma servisi, balkon, 24 saat oda servisi, uydu yayını ve 
wireless bulunuyor.

BURADA YOK YOK Otel, Türk ve uluslararası mutfaklardan örnekler 
sunan Köşk Restoran, Köşk Bar, rahat ve huzur verici bir ortama sahip Köşk 
Lobby, Köşk Winter Garden ve okuma odası ile hizmet veriyor. Abant Köşk’te 
oda+kahvaltı olarak konaklama imkanı sunuluyor. Toplantı salonu 13 kişi ka-
pasiteli olup, yapılacak üst düzey toplantılara cevap verecek, teknik donanım ve 

The 100 person capacity restaurant serves samples of Turkish and world cuisines.
100 kişi kapasiteli restoran, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunuyor.

salon standartlarına da sahip. Toplantı salonunda sabit dikdörtgen masa, 
barkovizyon, dahili telefon, otomatik perde  ve klima sistemi bulunuyor. 
Sunulan hizmetler arasında, çamaşır ve ütü servisi, resepsiyonda emanet 
kasa, jeneratör ve 20 araçlık bir açık otopark sayabiliriz.
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BANT IS ONE OF TURKEY’S IMPORTANT TOURISM locations.  It’s an 
important touristic area with its nature, easy access due to its location, 
equipped facilities and clean air.  At 1.350 meters above sea level, Lake 
Abant is located inside Abant Natural Park 34 kilometers southwest 
of Bolu. Its deepest waters measure at a depth of 18 meters.  The lake 
is mostly nourished by rain and snow water, but even if partially is also 
filled by a few streams and running bodies of water.  Located approxima-
tely 30 kilometers away from Bolu city center, Abant center is attractive 
to city residents from important cities with big populations such as 
Istanbul, Ankara, Bursa and İzmit.  The surrounding environment is 
covered by snow for about four months in the winter months and the 
surface of the lake freezes over.  You can wander around the lake and take 
in the incredible view on horseback, a horse-drawn carriage or sleds.  In 
springtime, the surface of the lake becomes covered with lilies and takes 
on a green tone from the surrounding mountains.  It is a heavenly white 
destination to enjoy nature and a more tranquil time.

THE DREAM BEGINS The Abant Palace Hotel is in session in 
Bolu’s Mudurnu district, ashore Lake Abant.  It’s located at 70km to 
Gerede, 34km to Bolu, 190km to Ankara and 250km to Istanbul.  Due to 
its being located by the highway artery, transportation to the hotel is done 
by land.  The Abant Palace Hotel has 163 rooms, 350 beds, 133 standard 
rooms, 1 king suite and 29 suites.  The rooms have direct telephone lines, 
a bathroom, bathroom telephones, a hair dryer, a jacuzzi in the suites, 
electronic lock system, a minibar, wakeup service, a safe, 24 hour room 
service, television, satellite broadcasting and central heating.  The rooms 
have two kinds of views, them being lake view and forest view.  The 
hotels offers Turkish and international culinary samples in the 570 person 
capacity indoor restaurant.  The pastry shop, lobby bar, pool bar, disco bar, 
vitamin bar, pub bar, winter garden and Köroğlu bar also offer service at the 
same time.  The facility also has a 70 vehicle spaced outdoor car park and 
a 30 vehicle spaced indoor car park.  The facility also has a health room, 
wakeup service, internet, a market, laundry and ironing service, safe keep 
at the reception and a generator.  Amongst the activities offered are use of 
the indoor swimming pool and children’s area, children’s pool, children’s 
water slide, Turkish hammam, Finnish hammam, sauna, massage, jacuzzi, 
fitness center, hairdresser, solarium, garden, children’s play area, mini club, 
television room, nightclub and a discotheque.  The meeting hall with its 
375 person capacity is equipped with a sound system, collar microphone, 
wireless microphone, desk microphone, sound recording system, lighting 
system, dvd-vcd player, video, a podium, music broadcasting, visual recor-
ding, projector, an overhead projector, flipchart, television, writing board 
and laser marker.  Half-boarding is preferred at the hotel.  You can also 
find a tennis court, ping pong, bowling, riding, volleyball, basketball and 
mountain biking opportunities at Abant Palace Hotel.  Amongst other ac-
tivities which can be done at Abant are trekking, riding and carriage riding.  
You can also attend the hotel’s sucuk sandwich parties while watching the 
unrivalled view of the snow covered lake. 

You will be able to have taste of Turkish and World cuisines in the Hotel restaurant. 
Otelin restoranında, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler tadabilirsiniz.

Abant
Palace

With its natural beauties and 
peaceful atmosphere, Abant 
presents you with different 
surprises each season. You 
can realize these surprises 
at Abant Palace ashore Lake 
Abant and have a vacation 
amidst nature.

Doğal güzellikleri, huzurlu atmos-
feriyle Abant, size her mevsim 
farklı sürprizler sunar. Abant 
Gölü’nün hemen kenarındaki 
Abant Palace’ta bu sürprizlerin 
farkına varabilir ve doğayla iç içe 
bir tatil geçirebilirsiniz.   

OtelHOTEL



A
BANT, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM 
noktalarından biridir. Doğası, konumu itibari 
ile kolay ulaşılabilirliği, sakinliği, donanımlı 
tesisleri ve temiz havası ile önemli bir turistik 
bölgedir. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 
1.350 metre yükseklikteki Abant Gölü, Bolu’nun 
34 kilometre güney batısında yer alan Abant 

Tabiat Parkı’nın içinde bulunur. En derin yeri 18 metredir. Göl, 
özellikle yağmur ve kar sularıyla beslenir ancak kısmen de olsa birkaç 
akarsu ve kaynak suyu da gölü besler. Bolu şehir merkezine yaklaşık 
olarak 30 kilometre uzaklıktaki Abant merkezi, İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmit gibi önemli nüfus büyüklüğüne sahip şehirlere yakınlığıyla 
şehir insanlarını cezbeder. Kış aylarında hemen hemen dört ay her taraf 
karla örtülür ve gölün yüzeyi buzla kaplanır.  Muhteşem manzara 
eşliğinde gölün etrafında at, fayton veya kızaklarla dolaşabilirsiniz. 
İlkbahardaysa gölün yüzeyi nilüferlerle kaplanır ve göl çevredeki 
dağların yeşiliyle renklenir. Daha çok sakin vakit geçirmek ve doğanın 
tadına doymak için gidilen beyaz bir cennettir.  

RÜYA BAŞLIYOR Abant Palace Oteli, Bolu’nun Mudurnu 
ilçesinde, Abant Gölü kenarında faaliyet gösteriyor. Konumu itibariyle 
Gerede’ye 70 km, Bolu’ya 34 km, Ankara’ya 190 km, İstanbul’a 250 
km mesafede yer alıyor. Otele ulaşım karayolu arterine cepheli olması 
nedeniyle karayolu ile sağlanıyor. Abant Palace Oteli’nde 133 standart 

oda, 1 kral dairesi, 29 süit olmak üzere toplam 163 oda, 350 yatak bulunuyor. 
Odalarda direkt telefon, banyo, banyolarda telefon, saç kurutma makinası, 
süit odalarda jakuzi, elektronik kilit sistemi, minibar, uyandırma servisi, 
kasa, 24 saat oda servisi, televizyon, uydu yayını ve merkezi ısıtma mevcut. 
Odalar göl ve orman olmak üzere iki çeşit manzaraya sahip. Otelde, kapalı 
alan kapasitesi 570 kişi olan restoranda Türk ve uluslararası mutfaklardan 
örnekler sunuluyor. Aynı zamanda pastane, lobi bar, disko bar, pub bar, ve 
kış bahçesi hizmet veriyor. Tesisin 70 araç kapasiteli açık otoparkı, 30 araçlık 
da kapalı otoparkı bulunuyor. Tesiste ayrıca sağlık odası, uyandırma servisi, 
internet, market, çamaşır ve ütü servisi, resepsiyonda emanet kasası, jeneratör 
de mevcut. Sunulan aktivite seçenekleri arasında kapalı yüzme havuzu, 
çocuk havuzu, çocuklar için su kaydırağı, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, 
masaj, jakuzi, fitness merkezi, kuaför, solaryum, bahçe, çocuklar için oyun 
alanı, mini kulüp, televizyon odası bulunuyor. Toplantı salonu maksimum 
375 kişi kapasiteli olup ses sistemi, yaka mikrofonu, kablosuz mikrofon, masa 
mikrofonu, ses kayıt sistemi, ışık sistemi, DVD-VCD oynatıcı, video, kürsü, 
müzik yayını, görüntü kaydı, barkovizyon, tepegöz, flipchart, televizyon, 
yazı tahtası ve lazer işaretleyici mevcut durumda. Otelde yarım pansiyon 
konaklama tipi tercih ediliyor. Abant Palace Oteli’nde bir adet tenis kortu, 
masa tenisi, bilardo, bowling, binicilik, voleybol, basketbol ve dağ bisikleti 
olanaklarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Abant’ta yapılabilecek diğer 
aktiviteler arasında trekking ve faytonla gezinti yer alıyor. Ayrıca otelde 
gölü seyrederken, sucuk ekmek partilerine katılabilir, Abant Gölü’nün eşsiz 
manzarasını izleyebilirsiniz.

taksim SUMMER YAZ 39



Organize well;  
receive a 
‘Yes’!
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ORGANIZATION
Organizasyon

On one side the ones 
complaining “there are no guys 
to get married”; on the other 
side the same ones desire the 
most pretentious marriage 
proposals. We don’t accept the 
answer. From now on women 
get what they want and men 
simply give in. Gentlemen, this 
comes for you: If your girlfriend 
is getting grumpy with “Where 
is my proposal”, you are saved 
once more. There are people 
thinking about these kinds of 
things for you! EBRU YARBASAN

HE MAN YOU LOVE CALLS 
AND SAYS, ‘be ready at 20.00 this 
evening, we are going to the most 
elegant restaurant of the city’. You are 
dressing up and getting ready. On one 
side you are very surprised, he prefers 

the kebab houses to romantic dinners and you argue 
about this all the time. It doesn’t stop with dinner; 
he offers a walk on the seaside saying ‘let’s get 
some Bosphorus air’. You stop in front of a boat at 
Kuruçeşme, a gentleman calling you by your name 
welcomes you in. the boat sails as the wine is served. 
The boat stops in the middle of the Bosphorus and 
as you glance at the Bosphorus Bridge you read 
your own name with large letters with a personal 
note, ‘Will you marry me?’… While the ones 
passing through witness the happiest moment of 
your life, something frantic is going on in the boat. 
The organization team of Süpriz Perisi is working as 
hard as they could to make your night perfect. The 
head of the team is dedicated Şirin Yücel. 

T



Bir yanda “Evlenecek adam mı var 
da evlenmiyoruz” diye söylenip 

duranlar, diğer yanda evlilik teklifinin 
bile en iddialısını arzulayanlar. Onu 

bunu bilmeyiz. Artık kadınlar dediğini 
yaptırıyor, erkeklere paşa paşa 

boyun eğdiriyor. Beyler bu lafımız 
size: Sevgiliniz, “Nerede benim 

teklifim” diye huysuzlanıyorsa yine 
paçayı sıyırdınız. Sizin için bunu da 

düşünenler var! EBRU YARBASAN  

Organizasyonu 
yapın, 

‘Evet’i kapın!

SEVDİĞİNİZ ADAM ARAYIP, ‘Akşam 
20.00’de hazır ol, şehrin en şık restoranına 
yemeğe gidiyoruz’ diyor. Şıkır şıkır giyinip 

hazırlanıyorsunuz. Bir yandan da şaşkınsınız, 
romantik akşam yemeklerindense, kebapçıyı tercih 

eder ve siz bu yüzden hep tartışırsınız. Yemekle 
kalsa iyi, ‘Biraz Boğaz havası alalım’ deyip sahilde 

yürüyüş yapmayı teklif ediyor. Kuruçeşme’de bir 
teknenin önünde duruyorsunuz, adınızla hitap eden 
bir bey sizi içeri buyur ediyor. Şarap servisi yapıldığı 

sırada tekne hareket ediyor. Boğaz’ın tam ortasında 
duruyor ve siz Boğaziçi Köprüsü’ne baktığınızda 

kocaman harflerle adınızı okuyorsunuz. Ardından 
‘Benimle evlenir misin?’ diye biten size özel bir not... 

Yolu Boğaz’dan geçenler, en mutlu anınıza şahitlik 
yaparken, teknenin iç kısmında hummalı bir çalışma 

sürüyor. Sürpriz Perisi organizasyon ekibi, eksiksiz 
bir gece olması için var gücüyle çalışıyor. Ekibin 

başında bu işe gönlünü koymuş birisi var, Şirin Yücel.
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As accustomed, marriage proposals are made during dinner. 
The biggest surprise is the ring to be found in the cake. How 
did you think of getting it in to such a dimension?  
I graduated from Mimar Sinan University with a sociology degree, I 
studied Advertising and Communication in London, I worked as a 
journalist, and I tried every type of work from teaching to waitressing. 
There was something missing but what? I used to organize surprise 
birthday parties for my friends when I was a student. Finally I realized 
that I would be happy if I did something that made people happy. And I 
established www.surprizperisi.com. My biggest supporter was my husband. 
When I first started 2.5 years ago, he 
said “concentrate on marriage proposals. 
It was very hard to prepare that surprise 
for you.” There wasn’t such a sector when 
I first started. It was very hard. For I 
would call Çırağan for and organization 
of proposal, they would ask me “is it for 
a wedding? How many people?” IT was 
very hard to explain that the organization 
was for two people, because it seemed 
like dinner in a fancy place was enough 
for a proposal.

So isn’t it hard to convince men 
who keep their romantic sides as 
secrets to make such gestures?
Women started pushing men that way. 
They want a different marriage proposal 
with a story that can tell their friends 
with envy. They do not get married 
without the proposal. Even if the date 
is set, they want to be proposed in an 
environment where they can feel special.   

What kind of surprises do you 
prepare?  
We have packages for birthdays and 
anniversaries but we concentrate more 
on marriage proposals. You can write 
your love with laser to the designated 
place. You can receive your diamond ring 
from a dolphin’s mouth. You can dinner 
at places you least expect, roses can be 
thrown down on you from a helicopter; 
you can rent a theatre and create a play 
special only for you from the audience to 
the ticket clerk. You can rent Kız Kulesi 

Evlilik teklifi alışıldığı üzere yemekte yapılır. En büyük 
sürpriz yüzüğün pastadan çıkmasıdır. Bu boyuta 
getirmeyi nasıl akıl ettiniz? 
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim, Londra’da 
Reklamcılık ve İletişim okudum, gazetecilik yaptım, öğretmenlikten 
garsonluğa kadar denemediğim iş kalmadı. Bir şey eksikti ama 
ne? Öğrenciyken arkadaşlarıma sürpriz doğum günü partileri 
hazırlardım. 
Sonunda insanları mutlu eden bir iş yaparsam mutlu olacağımı 
anladım ve ‘www.surprizperisi.com’u kurdum. En büyük destekçim 

eşimdi. Kendisi bana evlilik teklif 
ederken, çay bahçesinden limuzinle 
alınıp şık bir restorana götürmeye 
uzanan özel bir gece yaşatmıştı. 
2.5 yıl önce bu yola çıktığımda 
“Evlilik tekliflerine ağırlık ver. 
Sana o sürprizi hazırlarken çok 
zorlanmıştım” dedi. Başladığımda 
böyle bir sektör yoktu. Çok 
zorlandım. Mesela Çırağan’ı 
evlilik teklifi organizasyonu için 
arıyordum, “Düğün için mi? Kaç 
kişilik?” diye soruyorlardı. İki 
kişi için organizasyon olacağını 
anlatmak güç oldu, çünkü evlilik 
teklifi yapmak için şık bir akşam 
yemeği yeterli görülüyordu.  

Peki romantik yönlerini 
saklı tutan erkekleri bu 
tarz sürprizlere ikna 
etmek zor değil mi? 
Kadınlar erkekleri zorlamaya 
başladı. Eşe dosta ballandıra 
ballandıra anlatacakları, hikayesi 
olan, farklı bir evlilik teklifleri 
olsun istiyorlar. Evlilik teklifi 
almadan evlenmiyorlar. Düğün 
tarihi belli olsa bile, mutlaka 
kendilerini özel hissettirecek 
bir ortamda o soruyu duymak 
istiyorlar.  

Ne tarz sürprizler 
hazırlıyorsunuz? 
Doğum günü ve yıldönümleri için 
de paketlerimiz var ama ağırlık 

ORGANIZATION
Organizasyon

Şirin Yücel



and write your love on sea with fire. Or you can produce a movie that is 
all about you. In movie theatre, in the middle of the movie, the short film 
of your love can be shown.  

How many of the applied youth actually get married? There 
can be people trying to stall their girlfriends.  
Before we accept the organization we ask research if there is a hand, or 
engagement close by. If the answer is positive we accept.   

So, what is the cost of these packages? 
Our packages vary from a 500-5000. Most of fancy organizations cost 
around a 1000. 

JUST WHEN YOU LOOSE ALL YOUR HOPES
You can reach Sürpriz Perisi via internet. Şirin Yücel summarizes the 
application process as: “we ask every detail about their girlfriends to the 
person who apply. Her favorite color, favorite song, favorite dish etc. my 
suggestion is to throw a curve. Women have strong senses; they can feel 
if a proposal is coming. I say, “While you are having dinner at Kız Kulesi, 
be romantic, but just have your dinner, pay your check and leave.” At that 
moment where they feel disappointed, we come in the picture. Now that 
is a real surprise”.

evlilik tekliflerinde. En olmaz denilen yere lazerle aşkınızın 
ilanını yazdırabiliriz. Tek taşınızı bir yunusun ağzından 
alabilirsiniz. En olmaz yere sofralar kurabilir, helikopterle 
başınızdan güller yağdırabilir, bir tiyatro sahnesini kapatıp, 
seyircisinden gişe görevlisine kadar her şeyiyle size özel bir oyun 
tasarlatabiliriz. Kız Kulesi’ni kapatıp, ateşten yazılarla denizin 
üstünde aşkınızı ilan ettirebiliriz. Ya da sizi anlatan bir film 
yapabiliriz. Sinema salonunda reklam arasında birden aşkınızın 
filminiz yayınlanıverir.  

Başvuran çiftlerin ne kadarı gerçekten evleniyor? 
Kız arkadaşını oyalamak için böyle bir yola 
başvuranlar da olabilir. 
Organizasyonu almadan önce yakında söz, nişan var mı diye 
sorup araştırıyoruz. Sonuç olumluysa kabul ediyoruz.   

Peki bu sürprizlerin maliyeti nedir?
Paketlerimiz a 500-5000 arasında değişiyor. Pek çok gösterişli 
organizasyonun maliyeti  a 1000 civarında.

ÜMİDİN BİTTİĞİ ANDA
Sürpriz Perisi’ne internet yoluyla ulaşılıyor. Şirin Yücel, başvuru 
sonrası süreci şöyle özetliyor: “Başvuran kişiye kız arkadaşıyla ilgili 
tüm detayları soruyoruz. En sevdiği renk, en sevdiği şarkı, en 
sevdiği yemek vs. Benim önerim ters köşeye yatırtmak. Kadınların 
hisleri güçlüdür, teklif gelebileceğini sezebilirler. Diyorum ki, ‘Kız 
Kulesi’nde yemekteyken romantik konuşun ama hesabı ödeyip 
kalkın.’ Hayallerinin yıkıldığı anda biz çıkıyoruz karşılarına. İşte 
o zaman gerçek sürpriz oluyor.”

There are packages for birthdays and anniversaries but the focus is 
mainly on marriage proposals. 

Doğumgünü ve yıldönümleri için de paketler var ama ağırlık evlilik teklifinde. 

Kadınlar eşe dosta 
anlatacakları, farklı bir  
evlilik teklifi istiyorlar.

Women want a different 
marriage proposal with a  
story that can tell their  
friends with envy.
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New bill  
of the division
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According to the research, which done by Stanford University;  office personel have to 
break off every 3 minutes. The factors are the main reasons of division, like ‘’Chaotic’’ 
environment, which brought by open office environment, mobiles, office phones, e-mail… 
Such that according to statistics, reading 100 e-mails in a day takes half of a workday.  
During the meeting, using tablet and intelligent device like iPad, iPhone  decreases 
the productivity. All of these mean that 759-billion-dollars loss in every year. See for 
this reason, in these days all companies think over what can be done to less division of 
personnel. There are some people, who find interesting solutions on this subject. HAndE YAvUZ

BUSINESS LIFEİş hayatı



Stanford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre ofis çalışanları her 3 dakikada bir 
işe ara vermek zorunda kalıyor. Açık ofis ortamının getirdiği “kaotik” ortam, cep ve 

iş telefonları, e-mail gibi unsurlar bu bölünmenin ana nedenleri... Öyle ki istatistiklere 
göre 1 günde 100 e-mail okumak, bir iş gününün yarısını alıyor. Toplantı sırasında 

iPad, iPhone gibi tablet ve akıllı cihaz kullanımı, verimliliği azaltıyor. Tüm bunlar ise 
her yıl 759 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. İşte bu nedenle bugünlerde tüm 

şirketler, çalışanlarının daha az bölünmesi için neler yapılabileceğine kafa yoruyor. 
Bu konuda ilginç çözümler bulanlar da var. HAndE YAvUZ

Bölünmenin  
yeni faturası 
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AACCORDING TO MANAGEMENT SPECIALIST, “to manage 
the division’’ is important at company environment of new period. For 
this reason, companies try to find solution,by thinking over subjects, 

which will able to prevent working. Founders of Institute for Coaching, 
executive advisor Meredith Haberfeld says that to manage division is one of the 
most important problem of new period companies. As to career coach Phyliss 
Mufson warns all companies about creating environment, which will divide 
their personnel less. 

ATTENTION TO MEETING PRODUCTIVITY
Loosing attention of employees has a high cost to companies. According to the 
research, which done by Speech Privacy Systems, division of personnel at the 
office creats 759-billion-dollars degradation.
For this reason, companies take some measures to provide focusing. For 
example eBay doesn’t allow that their employees bring any device to the 
important meetings. 
As to Atos management decided to cap off  intercompany e-mailing, just as 
they noticed that every day 2 hours employees try to regulate their e-mails. 
As to some companies try to prevent this situation with different applications 
instead of prohibition. Intel is also among  these companies, which thinking that 
surfing the web increases creativeness and decreases level of monotony at the office. 
The giant company, which has 14 thousands employees, wants  from their 
employees to spare creative thinking a few work hours in a week. Employees 
don’t give answer to e-mails, doesn’t join the meetings in this period of time. 
Most companies take measures like these in also  Turkey. Acıbadem Health 
Center considers meetings as the most important distracting factor. The 
company has taken the necessary measures. Anadolu Health Center Marketing 

YÖNETİM UZMANLARINA GÖRE, yeni dönemin şirket 
ortamında ‘bölünmeyi yönetmek’ önemli... Şirketler de bu nedenle 
iş ortamında çalışmayı engelleyebilecek konulara kafa yorup buna 

çözüm bulmaya çalışıyor. Institute for Coaching’in kurucularından yönetim 
danışmanı Meredith Haberfeld, bölünmeyi yönetmenin yeni dönemde 
şirketlerin en önemli sorunlarından biri olduğunu söylüyor. Kariyer koçu 
Phyliss Mufson ise tüm şirketleri çalışanlarını daha az bölecek ortamlar 
yaratmaları konusunda uyarıyor. 

TOPLANTI VERİMLİLİĞİNE DİKKAT
Çalışanların dikkatinin dağılmasının şirketlere oldukça yüklü bir maliyeti de var. 
Speech Privacy Systems’ın yaptığı bir araştırmaya göre çalışanların iş yerinde 
bölünmesi, her yıl 759 milyar dolarlık verim kaybı yaratıyor.
Bu nedenle şirketler, odaklanmayı sağlamak için birtakım önlemler alıyor. Örneğin 
eBay, önemli toplantılara çalışanların herhangi bir cihaz getirmesine izin vermiyor. 
Atos yönetimi ise çalışanların her gün iki saatini e-mail’lerini düzenlemeye çalışarak 
geçirdiğini fark ettiği anda, şirket içi e-mail’leşmeyi sonlandırmaya karar verdi. 
Bazı şirketler ise yasaklama yerine farklı uygulamalarla bu durumun önüne 
geçmeye çalışıyor. Web’de dolaşmanın yaratıcılığı artırdığını ve iş yerindeki 
monotonluğun seviyesini düşürdüğünü düşünen Intel de bu şirketler arasında. 
14 bin çalışanı olan dev şirket, çalışanlarının haftada birkaç iş saatini yaratıcı 
düşünceye ayırmasını istiyor. Bu zaman diliminde de çalışanlar e-maillerine cevap 
vermiyor, toplantılara katılmıyorlar. Türkiye’de de son dönemde pek çok şirket bu tür 
önlemler alıyor. Acıbadem Sağlık Merkezi, dikkat dağıtan en önemli unsur olarak 
toplantıları görüyor. Şirket bu yüzden gerekli önlemleri de almış durumda. Anadolu 
Sağlık Merkezi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Didem Derindere, 
toplantı sayılarını azalttıklarını ve özellikle iç toplantılarda toplantı saatlerini 
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Numeral equivalent  
of the division
1. According to research, which done by Harmon.ie; 45% of employees 
work only 15 minutes due to the division.
2. 53% of employees can’t work at least an hour in a day due to be divided.
3. According to Stanford University; Office personel is divided every 3 
minutes. After this division, 23 minutes take from employees’s time, that 
coming back again to work.
4. Research of Salary.com reveals, that 64% of workday is divided due to 
distracting factors.
5. Employees, who work in USA, that losing an hour from workday, costs 
10 thousands 375 dollors in a year per personnel.
6. According to statistics; reading 100 e-mail in a day can take half of 
workday.
7. Due to ‘’online-compulsive disorder’’ 2 people of 3 people divide face to 
face meeting, to get in contact with someone else in digital media.
8. In USA , approximate two third of the companies try to improve 
devices for prevent divisions in digital media.
9. According to research of Speech Privacy Systems; in the office divisions 
of  employees creates 759 billions dollars degradation.

Bölünmenin rakamsal karşılığı 
1. Harmon.ie’nin araştırmasına göre çalışanların yüzde 45’i bölünmeden ancak 15 dakika 
çalışabiliyor. 
2. Yüzde 53’ü ise gün içinde en azından 1 saat bölündükleri için çalışamıyor. 
3. Stanford Üniversitesi’ne göre, ofis çalışanları her 3 dakikada bir bölünüyor. Bu bölünmeden 
sonra da çalışanların tekrar işe dönmeleri 23 dakikalarını alıyor. 
4. Salary.com’un araştırması da iş gününün yüzde 64’ünün dikkat dağıtan etkenler nedeniyle 
bölündüğünü ortaya koyuyor. 
5. ABd’de çalışanların iş günlerinden 1 saat kaybetmeleri, çalışan başına yılda ortalama 10 bin 
375 dolarlık maliyet oluşturuyor. 
6. İstatistiklere göre bir günde 100 e-mail okumak, o iş gününün yarısını alabiliyor. 
7. “Online kompulsif bozukluk” nedeniyle 3 insandan 2’si, dijital ortamda başkasıyla iletişim 
haline geçmek için yüz yüze görüşmesini bölüyor. 
8. Amerika’da şirketlerin yaklaşık 3’te 2’si dijital bölünmeleri engellemek için araçlar 
geliştirmeye çalışıyor. 
9. Speech Privacy Systems’ın araştırmasına göre, çalışanların iş yerinde bölünmesi, her yıl 759 
milyar dolarlık verim kaybı yaratıyor.
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kısıtladıklarını söylüyor. Ayrıca, toplantılarda gerekmediği sürece bilgisayar, 
telefonların kullanılmamasına özen gösteriliyor. 

OFİSLERDE YENİ DÜZEN
Ofis ortamının yarattığı karmaşadan çalışanları korumak isteyen şirketler 
de çalışma alanlarını yeniden düzenliyor. Akçansa, çalışanların öneri ve 
beklentilerini dikkate alarak geçtiğimiz yıl merkez ofisini taşıdı. Yeni binaya 
taşınırken ofis ortamında odaklanmayı zorlaştıran, dikkati dağıtan bazı 
unsurları da minimize etmeye çalıştıklarını belirten Akçansa Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Timur, “Buna ofis ortamımızda kullanılan renklerden, masa 
ve toplantı odaları düzenine, ışıklandırmadan, teknik altyapıya kadar pek çok 
hususta dikkat etmeye gayret ettik” diyor. Gefco da çözümü ofis ortamını yeniden 
düzenlemekte bulan şirketlerden… Açık ofis şeklinde çalıştıklarını belirten Gefco 
Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Uygun, ancak oturma düzenini 
belirlerken departmanların iş verimliliklerini etkilemeyecek şekilde bir planlama 
yapmaya çalıştıklarını söylüyor.

SOSYAL MEDYA KISITLANIYOR
Birçok şirket, sosyal medya kullanımının işte verimliliği olumsuz etkilediğini 
düşünüyor. Bu nedenle de birbiri ardına sosyal medya kullanımını yasaklama 
yolunu seçiyorlar. Aras Kargo İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Gülçin Poyraz, son yıllarda yapılan verimlilik çalışmalarında 
çalışanların mesai saatleri içinde önemli bir süreyi sosyal medyada geçirdiklerinin 
ortaya çıktığını söylüyor. Bu nedenle de şirket genelinde sosyal paylaşım sitelerine 
çalışılan bilgisayardan erişimin kısıtlandığını belirtiyor. 
Graniser Seramik de mesai saatleri içinde Facebook, Twitter ve internet oyunları 
gibi sosyal iletişim ağlarına girişi engellemiş durumda. Hugent Satış Direktörü 
Çağlan Ünal Üzümcü de “Kişisel sosyal paylaşım sitelerinin kullanılmamasını 

and Corporate Communication Maneger Didem Derindere says that they have 
increased number of meetings and have limited meeting hours espicially at the 
inter-meetings. Besides as not needed, not using phones , computers  is taken 
care in the meetings. 

NEW ORDER IN THE OFFICES 
The companies, which wants keep their employees from complex, that office 
environment created, reorganize work areas. Akçansa transported center office 
last year, by taking notice of employees’s suggestions and expectations. Akçansa 
Vice General Director Hakan Timur, who remarked while transporting new 
build, they try to minimize some factors, which make difficult focusing  and 
distracting, says that we strove to pay attention to a great many subjects; from 
colors, which used in the office environment,  to regularity of table and meeting 
rooms, from illumination to technical infrastructure. Gefco is the one of the 
companies, which consider solution as reorganizing the office environment… 
Gefco Turkey Maneger of Human Resources Yasemin Uygun, who remarked 
that they work in the form of open office, says that but they try to make 
planning  unaffectedly labor productivity of departments.

SOCIAL MEDIA IS LIMITED
Many companies consider that using social media affects negatively 
performance at work. For this reason, they choose the way of prohibition using 
social media one after another. Aras Cargo Corporate Senior Vice President 
of Human Resources Gülçin Poyraz says that employees spare an important 
time in social media within the working hours came out in the performance 
studies, which done in recent years. For this reason, remarked that access from 
computer, which works to social networking sites, was restricted.   
Graniser Ceramcs too has prevented access to social communication network 

BUSINESS LIFEİş hayatı
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tercih ediyoruz.” Diyor. Kiğılı, TNT, Yeşim Tekstil ve DHL Express gibi birçok 
şirket de sosyal medyaya erişimi engelliyor.

ZAMANI NASIL YÖNETMELİ? 
Zaman yönetimi de şirketlerin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan. Bu 
nedenle çalışanlara sürekli eğitimler düzenleniyor. BASF Türkiye, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları & İdari İşler Direktörü Jürgen 
Zierke, “Çalışanların zamanı iyi yönetmelerine yardımcı olmak için eğitimler 
düzenliyoruz” diyor. Vodafone Türkiye Yetenek Geliştirme Direktörü Bülent 
Bayram, çok sık toplantı yapılması, e-maillerin yoğunluğu ve günlük operasyonel 
işler nedeniyle çalışanların işleri zamanında tamamlayamadığı durumların ortaya 
çıktığını söylüyor. Teleperformance, çalışanların kendilerine aylık ve günlük hedefler 
koyarak çalışmasını teşvik ediyor. 

TEK SUÇLU TEKNOLOJİ DEĞİL
Dikkat dağıtan süreçler kimi zaman işin kendi niteliğinden de kaynaklanıyor. 
Harmon.ie’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Amerika’da insanların yüzde 33’ü 
kendilerine verilen işin zorluğu nedeniyle bir türlü odaklanamıyor. Bu durum, 
onların dikkatlerinin dağılmasına neden oluyor. Yüzde 25’lik bir kesim ise 
yaratıcı düşünmek için zaman ayıramamaktan şikayetçi. 
Harvard Business School profesörlerinden Teresa Amabile, insanları en iyi 
performanslarında çalışmaya motive etmenin yaratıcı bir çalışma için hayati 
önem taşıdığını söylüyor. “Zihnini bir soruna konsantre edemeyen bir çalışanın 
mükemmel bir sonuçla ortaya çıkma ihtimali oldukça zayıftır” diye konuşuyor. 
Yönetim danışmanı Ali Özgenç de yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi için özgür 
ortamların yaratılması gerektiğini söylüyor. “Büyük fikirlerin su yüzüne 
çıkabilmesinin önündeki engellerden biri şirketlerdeki bağışıklık sistemleri” diye 
konuşuyor.  

like Facebook, Twitter and internet games within the working hours. Hugent 
Sales Director Çağlan Ünal Üzümcü also says that we prefer to not use personal 
social networking sites. Many companies like Kiğılı, TNT, Yeşim Textile ve 
DHL Express also prevent access to social media.

HOW SHOULD MANAGE THE TIME?
The time management is one of the subjects, which putting  emphasis on 
sensitively by companies. For this reason, trainings are arranged constantly. 
BASF in Turkey, Middle East and North Africa Region Human Resource & 
Administrative Affairs Director Jürgen Zierke says that we organize to help 
managing time well of employees. Vodafone İn Turkey Capability  Development 
Director Bülent Bayram says that situation, which employees couldn’t complete 
works on time,  came out  by the reason of very often making meeting, intensity 
of e- mails and daily operational works. Teleperformance encourges that their 
employees work by setting themselves goals monthly and daily.

TECHNOLOGY IS NOT ONE GUILTY
Sometimes distracting processes arises from qualification of own work. 
According to research, which done by Harmon.ie; in USA 33% of people can’t 
focus by the reason of work’s difficulty, which given theirselves. This situation 
causes losing their attention.  25% of people are complainers, that they couldn’t 
spare time for thinking creatively. Teresa Amabile, who is one of the professors 
of Harvard Business School, says that motivating people to work in the 
best performance is of vital importance for a creative works. she says that an 
employee, who can’t concentrate on  problem, possibilty of coming out with 
excellent result is quite wimpy. Executive advisor Ali Özgenç says that to create 
free environments requires for coming out creativeness. He says that the immune 
systems, that are in the companies, prevent  to able to surface great ideas.
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Now we all 
know that is 
necessary 
to become 
conscious 
firstly for being 

fed healthy. 
Dietetician 
Simge Çıtak 
says that 
people, who 
recognize 
food groups 
and arrange 
their own food 

program, can 

keep their 
ideal weight. 
Dietetician 
Çıtak told that 

‘’Conversion 
Diet’’, which 
diet she defends.

Sağlıklı beslenmek için önce bilinçlenmek gerektiğini artık 
hepimiz biliyoruz. Uzman Diyetisyen Simge Çıtak, besin 

gruplarını tanıyıp kendi yemek programını ayarlayan kişilerin 
ideal kilolarını rahatça koruyabileceğini söylüyor. Uzm. Dyt. 

Çıtak savunduğu ‘Dönüşüm Diyeti’ni anlattı. 

Besinleri 
dönüştürün 

ideal kilonuzu 
koruyun

NUTRITIONBeslenme
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What does 
conversion 
diet mean? 

Main message is, that I 
try to give; don’t suppress 
your emotions, eat it, what you 
wants, only convert. What I mean 
of ‘’Convert’’ is, that you understand 
what do foods mean, which you eat, 
you recognize food groups, you learn 
what and how much have to eat, and 
you can make your own nutrition 
program by using this information, 
which you have learned entirely. For 
example; person should know that an 
Iskender kebab is equivalent to 2 fat, 
3 meal, 2 bread or should aware of 
that a bowl of instant soup means a 
slice of bread. Person should make a 
plan, which about how much has to 
eat by the end of day, by calculating 
foods, which have eaten in mid-day.
 
Who and how can carry out 
this diet? What can be done to 
make diet sustainability?
If you don’t change your food habits 
and you don’t learn nutrition, through 
all your life you eat with pressure of 
conscience. It’s time to spare time 
to learn nutrition… Learn to create 
your own nutrition program, when 
you achieve this, your pressure of 

If you don’t change 
your food habits you 
eat with pressure of 
conscience.

NUTRITIONBeslenme



Dönüşüm 
diyeti 

ne 
anlama geliyor?

Vermeye çalıştığım 
ana mesaj; duygularını 

bastırma, canının istediğini 
ye, sadece dönüştür. ‘Dönüştür’den 

kastettiğim; yediğiniz besinlerin ne 
anlama geldiklerini anlamanız, besin 

gruplarını tanımanız, neyi ne kadar yemeniz 
gerektiğini öğrenmeniz ve tüm öğrendiğiniz 

bu bilgileri kullanarak kendi beslenme 
programınızı yapabilmeniz. Bir örnek 

verirsek; kişi bir İskender kebabının 2 yağ, 
3 et, 2 ekmek hakkına eşit olduğunu bilmeli 

veya 1 kase hazır çorbanın 1 dilim ekmek 
demek olduğunun da farkında olmalı. Günün 

ortasına geldiğinde yediklerini hesaplayarak 
gün bitene kadar yemesi gerekenlerin planını 

yapabilmeli.

Bu diyeti kimler, nasıl 
uygulayabilir? Diyeti sürdürülebilir 

kılmak için neler yapılabilir?
Eğer beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmez 

ve beslenmeyi öğrenmezseniz hayatınız 
boyunca vicdan azabıyla yemek yersiniz.  
Kendi beslenme programınızı yaratmayı 

öğrenin bunu başardığınızda vicdan 
azabınız  kalmayacak ve sağlığınız 

açısından gerçek anlamda kalıcı bir fayda elde 
edeceksiniz. 

Beslenme
alışkanlıklarınızı 
değiştirmezseniz 
vicdan azabıyla 
yemek yersiniz.

What are the key points of 
conversion?
• To believe in yourselves is indispensable condition. First 
of all be honest to your body. There is no a magic wand in 
anybody’s hand, you will create your own magic.
• In summary this process consists of 4 degrees: Face 
yourselves, learn nutrition, create your own nutrition 
program and eat consciously!
Face yourselves! Create a nutrition log. So you will 
notice what you have eaten, but don’t angry with 
yourselves, be nice to your soul and body, don’t break off 
them by wanting change suddenly.
Learn Nutrition! Get information of main nutrition, 
enjoy food but be fed healthily and stably. Taking 
pleasure and taste in eating is the main  human’s features. 
But to be fed healthily and stably is an important 
condition for healthy life. To believe in balanced 
nutrition, to allow for all food species in our nutrition  
require, fat and carbohydrates get involved in this. But 
don’t rush into extremes none of them in consumption.
Create your own nutrition program! Living with lists 
is difficult. You should put your nutrition program into 
business and social life properly. Your nutrition log, which 
you have kept for a while, will show you your eating 
habit. Which one do you love more, breakfast or lunch, 
do you eat a little at lunch , do you eat for dinner more 
will come out by the help of  this notebook. Later try to 
create your own program.
Eat consciously! Raise awareness of yourselves about 
what you eat and how much you eat.

Dönüşümün püf noktaları  
neler?
• Kendinize inanmak olmazsa olmaz şart. Öncelikle bedeninize karşı 
dürüst olun. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok kendi sihrinizi kendiniz 
yaratacaksınız.
• Bu süreç özet olarak 4 aşamadan oluşuyor: Kendinle yüzleş, beslenmeyi 
öğren, kendi beslenme programını yarat ve bilinçli ye!
Kendinizle yüzleşin! Bir beslenme günlüğü oluşturun. Böylece 
yediklerinizin farkına varacaksınız ama sakın kendinize kızmayın, 
ruhunuza ve bedeninize iyi davranın onlardan aniden değişim  
isteyerek kopmayın.
Beslenmeyi öğrenin! Temel beslenme bilgisi edinin, yemekten keyif alın 
ancak sağlıklı ve dengeli beslenin. Yemekten tat ve keyif almak da insanı 
insan yapan özelliklerin başında geliyor. Ancak, sağlıklı bir yaşam için 
yeterli ve dengeli beslenmek önemli koşul. Dengeli beslenmeye inanıp 
tüm besin türlerine beslenmemizde yer vermek gerekiyor, buna yağlar ve 
karbonhidratlar da dahil. Ancak hiçbirinin tüketiminde aşırıya kaçmayın. 
Kendi beslenme programınızı yaratın! Listelerle yaşamak zordur. 
Beslenme programınızı iş ve sosyal hayatınızın içine uygun şekilde 
yerleştirmelisiniz. Bir süredir tuttuğunuz günlüğünüz size yeme 
alışkanlığınızı gösterecektir. Sabah kahvaltısı mı, öğle yemeğini mi daha 
fazla seviyorsunuz, öğlen az yiyip akşam mı daha fazla yiyorsunuz bu 
defter notlarının yardımıyla ortaya çıkacaktır. Daha sonra da kendi 
programınızı oluşturmaya çalışın.
Bilinçli yiyin! Neyi ne kadar yemeniz gerektiği konusunda kendinizi 
bilinçlendirin.
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Hangi besinleri tüketmek mümkün? 
Önemli olan ne yediğiniz ile birlikte ne kadar yediğiniz, hiçbir besin 
kilo aldırıcı ya da verdirici değildir. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme ile 
keyif aldığınız yiyeceklerle ömür boyu istenen kiloda mutlu bir şekilde 
yaşayabilirsiniz. Ben insanlara yasak koymayı sevmiyorum, hayat 
ne kadar sınırlandırılırsa yapılmaması gereken şeyler hep cezbedici 
oluyor. Kişinin kendisini tanıyıp sevdiği yiyecekleri nasıl yiyeceğini 
öğrenmesidir asıl olan. Böreği seviyorsa böreği nasıl yiyeceğini 
öğrenebilir örneğin öncesinde bir çorba içilebilir. Yemek ya da yememek 
bir ceza veya ödül değildir dolayısıyla beslenme psikolojimizde böyle bir 
duyguya yer vermememiz gerekiyor. Sorun kişiye ait, çözüm ise kişinin 
kendidir. Unutulmaması gereken sağlıklı kilo verebilmek için besin 
çeşitliliği şart. Bu besinleri tüketirken mutlaka zevk almalısınız. Nasıl 
zevk alacağınızı bulacak olan da sizsiniz, hayal gücünüzü kullanın. 
Sağlıklı beslenmenin temel koşulu besin çeşitliliğidir. 5 ana besin grubu 
vardır (Süt, et, ekmek, sebze/meyve ve yağ gurubu). Bu 5 gruptan da 
yemelisiniz. 

conscience won’t remain and you will acquire a lasting  benefit 
in real terms in the way of health.

Which foods can you consume?
What important is what you eat and how much you eat, no 
food doesn’t provide to gain or loose weight. You can live 
happily with desirable weight lifelong, together with a regular 
and healthy diet, and enjoyable foods. I don’t love imposing a 
ban to people, as well as that life is limited, don’ts are always 
charming. Essential is knowing oneself, learning how to eat 
favorite foods. If one loves pastry, he can learn how to eat 
pastry, for example priorly he can eat soup. To eat or not to 
eat isn’t a punishment or an award, therefore we don’t have 
to allow to this emotion on the our nutrition psychology. The 
problem belongs to person, the solution is oneself. We mustn’t 
forget that food variety is a condition for loosing weigth 
healthy. When you consume these foods, you should enjoy 
absolutely. The person is also you, who will find how will enjoy, 
use your imagination. Main condition of healthy nutrition is 
food variety. There are 5 main food groups (Milk, meat, bread, 
vegetables/fruit, fat group). You should eat each of these 5 
groups. 

Clues; that will simplfy 
your work
1. Decrease calorie and portion.
2. Everyday consume plenty of vegetables and fruits seasonably. If you eat a 
bowl of soup instesd of a slice of bread, afterwards you full up by eating less.
3. Increase to consume garlic and onion. Inspite of smelling bad, sulphur 
compounds, which built-in this vegetables, have got the effects, which 
immune-enhancing and prodective against cancer. They are wonderful warrior 
against diseases.
4. Twice or three times a week consume fish. Omega-3 fatty acids, that 
are ingredients and selenium mineral, which is in sea products were found 
metarials as immune-enhancing and health of cardiovascular- friendly in 
research conducted.
5. At least twice a day consume milk and milk products. Calcium, phosphor 
and vitamin d, which are in the milk and milk products, are extremely 
important for bone health.
6. Give water to your body. Pay attention to water consumption for being able 
to be applied healthily and stably of metabolic activities. Drink 2 liters of water 
average in a day. 
7. Increase movement. Don’t forget that vegetables, fruits, whole grains,legume, 
oil seeds have got positive impact to work our digestive system.

İşinizi kolaylaştıracak ipuçları
1.Kaloriyi ve porsiyonları azaltın. 
2.Her gün mevsiminde bol sebze ve meyve tüketin. Bir dilim ekmek yerine bir kâse 
çorba içerseniz arkasından daha az yiyerek doyarsınız. 
3.Sarımsak ve soğan tüketiminizi arttırın. Bu sebzelerin yapısında bulunan kükürtlü 
bileşikler kötü kokmasına rağmen kansere karşı koruyucu ve bağışıklık sistemini 
güçlendirici etkilere sahiptir. Hastalıklara karşı harika savaşçılardır.
4.Haftada 2-3 kez balık tüketin. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri ve deniz 
ürünlerinde bulunan selenyum minerali yapılan pek çok araştırmada kalp damar 
sağlına dost ve bağışıklık sistemini güçlendiren maddeler olarak bulundu.
5.Günde en az 2 kez süt ve süt ürünleri tüketin. Süt ve süt ürünlerinde bulunan 
kalsiyum, fosfor ve D vitamini kemik sağlığımız için son derece önemlidir. 
6.Vücudunuza su verin.  Metabolik faaliyetlerimizin düzenli ve sağlıklı olabilmesi için 
su tüketimine dikkat edin. Ortalama günde 2 litre su için.
7.Hareketi arttırın. Unutmayın, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kurubaklagiller, yağlı 
tohumlar sindirim sistemimizi çalıştıracak olumlu etkiye sahiptir.

NUTRITIONBeslenme



KILIÇ ALİ PAŞA 
HAMMAM
‘Old bowl new Turkish Bath’

Being restored and re-opened, Kılıç Ali Paşa Hammam 
has been re-interpreted with the luxurious SPA spirit 
that has been added to its historical architecture.   
ALEX AKİMOĞLU

Restorasyon görerek tekrar hizmete açılan Kılıç Ali 
Paşa Hamamı, tarihi mimarisine eklediği lüks SPA 
ruhu ile yeniden yorumlandı. ALEX AKİMOĞLU

KILIÇ ALİ PAŞA 
HAMAMI
‘Eski tas yeni hamam’ 
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TURKISH BATH JOY IS A CONCEPT that I am 
familiar since childhood. We used to have a marble 
Turkish bath with two basins on the ground floor of 

our house in Çamlıca and sometimes we would warm it 
with coal and take a bath.  This tradition passed on from my 
grandmother is one of the best childhood memories I have. I 
still enjoy occasional Turkish baths in cold winter days. İstanbul 
has clean and well-kept Turkish Baths such as Çemberlitaş, 
Cağaloğlu, and Galatasaray. I always make sure that my foreign 
friends visiting from abroad have a taste of this particular 
pleasure special to us. It is very appealing to research and to 
visit the historical Turkish Baths when I visit the other cities 
of Turkey. When you come across the sunset hours, the light 
that filters from the windows of the doom and mixes with the 
water vapor creates an amazing ambiance.  A short period after 
the opening of Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Kılıç Ali Paşa 
Hamamı has been reopened too. I mentioned my sorrow in my 
column in Radikal Newspaper when I saw that Hürrem Sultan 
Hamamı was being used as a “Carpet Palace” at my first visit. It 
had been a real joy to see that this amazing building which has 
separate sections for women and men had been turned back 
to its sole purpose. Parallel to the increasing interest toward 
Hürrem Sultan by the help of the series ‘Muhteşem Yüzyıl’, 
there is a big tourist attraction to the Turkish bath. I personally 
witnessed that there are people coming from Greece just be 
able to visit this particular Turkish bath. 

NEO-TURKISH BATH TREND IN TOPHANE! 
When we heard that the Turkish bath next to the Kılıç Ali 
Paşa Mosque in Tophane restored and reopened, we went 
to visit right away. It serves women in the morning and men 
in the afternoon by the system called “midmorning Turkish 
bath” by the old ones. You come across to the new luxurious 
SPA display as soon as you enter the historic bath. A kind of 
“neo-Turkish bath” trend had been captured with the off-white 
resting sofas, white and blue stripe towels and waistcloths, and 
gold color accessories. The slogan that has been used in the 
brochures “old Turkish bath, new bowl” is right on target isn’t 
it? The mosque, the social complex and Turkish bath built by 
Chief Admiral Kılıç Ali Paşa, just like Haseki Hürrem Sultan 
Hamamı, carries the signature of the biggest architect of the 
history, Sinan.  Not knowing the reason why the architecture 
of the building is so similar to Hagia Sophia’s, since this is 
the only piece Sinan built in this area, it is guessed that Pasha 
might be an influence. Italian marine scientist Giovanni 
Dioningi Galen, has been named Uluç Ali at first, and changed 
to Kılıç Ali Paşa. A very valuable marine scientist served to 
Ottoman Empire in Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan 
Süleyman and III. Selim eras, he has got a social complex and 
Turkish bath built as well as a mosque. Announcing to Turkish 
bath lovers.  

HAMMAM PLEASURE
Kılıç Ali Paşa Hammam gives its guests a time stopping 
experience with its old soul and new face. You can replenish 
with traditional methods and applications in this Turkish 
bath where you can witness the Turkish bath rituals. Just a 
reminder, there are souvenirs, waistcloths, bowls, bath cloths, 
soaps, and towels in the shop at the entry. Bath is open every 
day in between 08.00–24.00.  Women can enjoy the bath in 
between 08.00–16.00, men can enjoy in between 16.30–24.00.  
Kemankeş Mah. Hamam Sok. No: 1  Tophane Karaköy  
Tel: 0212 393 80 10 

The social complex and the 
bath carries the signature 
of Sinan the Architect.

Külliye ve hamam Mimar 
Sinan’ın imzasını taşıyor.

LIFEYaşam
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HAMAM KEYFİ, ÇOCUKLUKTAN AŞİNA olduğum bir 
kavram. Çamlıca’daki ahşap evin alt katında iki kurnalı mermer 
bir hamamımız vardı ve arada sırada kömürle ısıtılır, yıkanılırdı. 

Büyükannemden gelen bu gelenek çocukluğumun en güzel anılarının arasında 
yer alır. Kış günlerinde hala arada sırada hamam keyfi yapmak hoşuma 
gidiyor. İstanbul’da Çemberlitaş, Cağaloğlu, Galatasaray gibi, temiz, bakımlı 
birçok hamam mevcut. Yurt dışından gelen yabancı dostlarıma da muhakkak 
bize özgü bu özel keyfi tattırıyorum. Türkiye’nin diğer şehirlerine gittiğim 
zamanlarda da tarihi hamamları araştırıp ziyaret etmek hoşuma gidiyor. 
Gün batımı saatlerine denk geldiğinizde kubbe camlarından sızan ve buhara 
karışan ışık inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Kısa bir süre önce açılan Haseki 
Hürrem Sultan Hamamı’ndan sonra Kılıç Ali Paşa Hamamı da tekrar 
hizmete açıldı. Hürrem Sultan Hamamı’nı ilk ziyaret ettiğimde ‘Halı sarayı’ 
olarak kullanıldığını görünce, Radikal gazetesindeki köşemde üzüntümü dile 
getirmiştim. Kadın ve erkek bölümleri ayrı olan bu muhteşem yapıtın hamam 
olarak tekrar eski işlevine dönüştürülmüş olması gerçekten sevindirici olmuştu. 
‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin Hürrem Sultan’a olan ilgiyi arttırmasına paralel 
olarak açılan hamama turistlerin ilgisi de büyük. Yunanistan’dan özel olarak 
hamamı görmeye gelenlerin olduğuna bizzat şahit oldum. 

TOPHANE’DE NEO-HAMAM TRENDİ!
Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii’nin yanında bulunan hamam bölümünün 
de restore edilerek tekrar açıldığını duyunca hemen görmeye gittik. Eskiden 
‘kuşluk hamamı’ olarak tabir edilen yöntemle, sabahları kadınlara, akşamları 
ise erkeklere hizmet veriliyor. Hamamdan içeri girdiğinizde tarihi mimariye 

eklenen lüks SPA görüntüsü ile karşılaşıyorsunuz. Kırık beyaz renk kumaşla 
kaplanmış dinlenme sedirleri, beyaz ve mavi çizgili havlu ve peştamallar 
ve altın rengine çalan aksesuarlarla bir nevi ‘neo-hamam’ trendi yaratılmak 
istenmiş. Tanıtım broşüründe kullanılan ‘eski hamam, yeni tas’ sloganı da bu 
hedefi perçinliyor değil mi? 1580-83 yılları arasında Kaptan-ı Derya Kılıç 
Ali Paşa tarafından yaptırılan cami, külliye ve hamam, Haseki Hürrem 
Sultan Hamamı gibi, Osmanlı tarihinin en büyük mimarı Sinan’ın imzasını 
taşıyor. Caminin mimari olarak Ayasofya’ya benzemesinin nedeni kesin 
olarak bilinmese de Sinan’ın bu doğrultudaki tek eseri olduğu için paşa 
tarafından yönlendirilebilmiş olduğu tezi kabul görüyor. İtalyan asıllı deniz 
bilgini Giovanni Dioningi Galen, önce Uluç Ali, daha sonraları ise Kılıç 
Ali Paşa olarak adlandırılıyor. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan 
Süleyman ve III. Selim dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’na hizmet 
vermiş olan bu değerli deniz bilgini, cami ile birlikte külliye ve hamam da 
yaptırıyor. Hamam keyfi sevenlere duyurulur. 

HAMAM KEYFİ
Kılıç Ali Paşa Hamamı eski ruhu ve yeni yüzüyle konuklarına zamanı 
durduracak bir deneyim yaşatıyor. Hamam ritüelini yaşayabileceğiniz 
mekanda, geleneksel usul ve uygulamalarla tazelenebilirsiniz. Binanın 
girişinde yer alan dükkanda ise hediyelik eşyalar, peştemaller, taslar, keseler, 
sabunlar, havlular satılıyor aklınızda olsun. Hamam her gün 08.00–24.00 
saatlerinde açık. Kadınlar 08.00–16.00, erkekler 16.30–24.00 saatlerinde 
hamam keyfi yapabiliyor.  Kemankeş Mah. Hamam Sok. No: 1  
Tophane Karaköy Tel: 0212 393 80 10
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FOODYemek

Green potions of the 
kitchen; fresh herbs
Dill, parsley, basil, rosemary, thyme, mint.. You 
can work wonders in the kitchen by using freshly 
these herbs, which smelling fragrantly, giving 
delicious aroma to salads.  
PRODUCTION: AYTAÇ ÖZKARDAŞ GOZZI / PHOTOS: OZAN KUTSAL

Dereotu, maydanoz, fesleğen, biberiye, kekik, nane… 
Mis gibi kokan, yemeklere, salatalara nefis bir 

aroma veren bu otları taze taze kullanarak mutfakta 
harikalar yaratabilirsiniz. 

PRODÜKSİYON: AYTAÇ ÖZKARDAŞ GOZZI / FOTOĞRAFLAR: OZAN KUTSAL

Mutfağın yeşil iksirleri; taze otlar
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ICE CUBES WITH AROMATIC HERBS 
These decorative ices, which you will able to put  to 
your lemonade, other cold beverages give delicious 

aroma close to melting. You can use fresh thyme, 
dill, mint, basil for this process. Firstly fill with water 

iceboxes the rate of 1/3  and provide freezing by 
keepin waiting 1-2 hours in deep-freezer. By placing 
tiny particles of  washed, fresh, beautiful herbs onto 

icebox, which you take out of refrigerator, by adding a 
little water,  put again to deep-freezer, keep in deep-

freezer for a while again. A little space should remain  
still on the iceboxes. In third and last step,  fill entirely 

iceboxes and thereby putting to deep-freezer, use 
when you need. If you put herbs, fill entirely with 

water in one step, at that time herbs keep on the ice 
for being afloat. 

AROMALI OTLARLA BUZ KÜPLERİ  
Limonatanıza, diğer soğuk içeceklerinize koyabileceğiniz bu 

dekoratif buzlar erimeye yakın nefis aroma verir. Bu işlem 
için taze kekik, dereotu, nane, fesleğen kullanabilirsiniz. Önce 
buz kalıplarını 1/3 oranında su ile doldurun ve dondurucuda 

1-2 saat bekleterek donmalarını sağlayın. Buzdolabından 
çıkardığınız buz kalıbının üzerine yıkanmış, taze, güzel 

görünümlü otlardan minik parçacıklar yerleştirip üzerine çok 
az su ekleyerek yeniden buzluğa koyun, bir süre daha buzlukta 

tutun. Buz kalıplarının üzerinde hala bir miktar boşluk 
kalmalı. Üçüncü ve son adımda ise buz kalıplarını tamamen 

doldurun ve yine buzluğa koyarak ihtiyacınız olduğunda 
kullanın. Eğer tek seferde otları koyup buz kalıplarını suyla 

tamamen doldurursanız o zaman otlar suyun üzerinde 
yüzeceği için buzun üzerinde kalırlar.
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PIZZA WITH HERBY, RED PEPPER, ZUCCHINI
Ingredients 
For dough: 1 egg, flour 2.5 water glasses, olive oil half of tea glass, 
yogurt 2 tablespoon, milk or water half of tea glass, 20gr fresh yeast,  
granulated sugar 1 dessert spoon, salt.

For surface: 2 zucchinis, 3-4 red peppers, 2-3 stems spring onion, 
250 gr mozarella, olive oil, black pepper, salt, 2 portion mixed green 
vegetables (garden rocket, basil, dill, parsley)

Preparation
Warm up the milk softly. Add fresh yeast and sugar into milk and wait 
15 minutes. Take flour into a bowl. Knead by adding yeasted milk, 
egg, yogurt, oil and salt.  Farment 20 minutes by robbing with wet rag 
surface. Put in tray by spreading the pizza dough.  Flour under the 
tray for not stick on or spread out grease-proof paper to tray. Crumble  
mozarella ( if there is no mozarella,  you can use desired other cheese) 
on dough, which you formed.  Sprinkle zucchinis, which you sliced, 
spring onion and plump red peppers, which you divided to 2-3, on its. 
Drip softly olive oil on them, by sprinkling very little salt (consider 
rate of cheese’s salt) bake, that beforehand you heated. When floor of 
pizza roasts take from oven, spread black pepper onto it. Make ready to 
serve by filling herbs largely, which beforehand you washed and dried. 
Consume without losing time.

OTLU, KIRMIZI BİBERLİ, KABAKLI PİZZA
Malzemeler
Hamur için: 1 yumurta, 2.5 su bardağı un, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek 
kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı süt ya da su, 20 gr yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz 
şeker, tuz.

Üstü için: 2 adet kabak, 3-4 adet kırmızı biber, 
2-3 sap taze soğan, 250 gr mozzarella peyniri, zeytinyağı, karabiber, tuz,  
2 porsiyon karışık yeşillik (Roka, fesleğen, dereotu, maydanoz)

Hazırlanışı
Sütü hafifçe ısıtın. Maya ve şekeri içine ilave edin ve 15 dakika bekleyin. Unu 
bir kaba alın. Mayalı sütü, yumurta, yoğurt, yağ ve tuzu ilave edip yoğurun. 
Üzerini nemli bir bezle örtüp 20 dakika mayalandırın. Pizza hamurunu 
açarak tepsiye yerleştirin. Yapışmaması için altını unlayın ya da tepsiye yağlı 
kağıt serin. Şekil verdiğiniz hamurun üzerine mozzarella peyniri (eğer yoksa 
dilediğiniz başka bir peynir de kullanabilirsiniz) ufalayın. Onun üzerine 
dilimlediğiniz kabakları, taze soğanı ve 2-3’e böldüğünüz tombul kırmızı 
biberleri serpiştirin. Üzerlerinde hafifçe zeytinyağı gezdirin, çok az tuz 
serpiştirerek (peynirin tuz oranını göz önünde bulundurun) önceden 200C 
ısıttığınız fırına sürün. Pizzanın tabanı kızarınca fırından alıp üzerinde 
karabiber öğütün. Daha önce yıkayıp kuruttuğunuz otları bolca üzerine 
doldurup servise hazır hale getirin. Zaman kaybetmeden tüketin.

FOODYemek
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CHIMICHURRI SAUCE WITH FRESH HERBS
This souce, which using to marinate grilled meat, adds zest 

to omelette, salad, even soup with your creativeness. Keep in 
refrigerator tiny jar, use at any times.

Ingredients 
Vinegar 1 tablespoon,  fresh lemon juice 2 tablespoons, 1 lemon 

rind (lemon zest), 3 cloves of peeling garlic, 2  stems spring onion,  
a bowl of  basil, a pinch of fresh thymus,  ½ bowl fresh mint, ½ bowl 

fresh parsley, ½ bowl extra virgin olive oil, ½ teaspoon sea salt, ½ 
teaspoon fresh drawn black pepper, a pinch of red chili pepper.

Preparation
Wash and dry green vegetables. Mix all ingredients in food 

processor, by the time puree. Lock jars and keep in refrigerator, 
by putting into clear jars. 30 minutes before using, take out from 

refrigerator.

TAZE OTLARLA CHIMICHURRI SOSU 
Izgara etleri marine etmekte kullanılan bu sos sizin yaratıcılığınızla bir omlete, 

salataya hatta çorbaya da tat verebilir. Minik kavanozu buzdolabında saklayın, 
dilediğiniz zaman kullanın. 

Malzemeler
1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı taze limon suyu, 1 limonun kabuğu 

(rendelenmiş), 3 diş soyulmuş sarımsak, 2 sap taze soğan, 1 kase taze 
fesleğen, 1 tutam taze kekik, ½ kase taze nane, ½ kase taze maydanoz, ½ 

kase sızma zeytinyağı, ½ çay kaşığı deniz tuzu, ½ çay kaşığı taze çekilmiş 
karabiber, bir tutam kırmızı pul biber.

Hazırlanışı
Yeşil malzemeleri yıkayıp kurutun. Tüm malzemeleri mutfak robotunda bir 

püre haline gelinceye kadar karıştırın. Temiz kavanozlara koyarak ağzını 
sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Kullanmadan 30 dakika önce 

buzdolabından çıkarın.
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BOOK & CD & DVD
Kitap & CD & DVD

What to read, 
listen and  
watch in 
summer?
Yazın
ne okumalı
ne dinlemeli 
ne izlemeli?

MoMents  
MEGA MUSIC

Being the first soul album of Turkey, Moments 
met music levers by Dilek Sert Erdoğan, who 
is considered as one of the strongest female 
vocals of the last period. The album consists of 
nine English songs, of which lyrics and music 
belong to the artist. Being a first in Turkish 
music sector, the album is comprised of jazz, 
soul and funk items. 

Türkiye’nin ilk soul albümü olma özelliğini 
taşıyan Moments, son dönemin en güçlü kadın 
vokallerinden biri olarak gösterilen Dilek Sert 
Erdoğan tarafından müzikseverlerle buluştu. 
Albüm, tüm söz ve müziklerin sanatçının 
kendisine ait olduğu, dokuz İngilizce parçadan 
oluşuyor. Türk müzik sektöründe daha önce bu 
tarzda yapılmamış albüm, caz, soul ve funk 
öğelerini barındırıyor.

Kendi ÇöpÇatanın ol 
KAHVE 
YAYINLARI
Written by Patti 
Stanger, who is the 
star and producer 
of ‘’The Millionaire 
Matchmaker’’ 
which is the famous 
matchmaker show 
of America, ‘Kendi 
Çöpçatanın Ol’ hit 

the stores with Kahve Yayınları. Rather than 
offering stereotype methods in order to find 
the right man, Patti Stanger takes you to an 
internal journey which will allow you find 
what you actually search for yourself. The 
author intends to offer a different method 
for readers to find their ideal partners. 

Kendi ÇöpÇatanın ol 
KAHVE YAYINLARI
Amerika’nın ünlü çöpçatan şovu “The 
Millionaire Matchmaker”ın yapımcısı ve 
yıldızı Patti Stanger’ın kaleme aldığı “Kendi 
Çöpçatanın Ol”, Kahve Yayınları ile raflardaki 
yerini aldı. Patti Stanger, doğru erkeği bulmak 
üzere klişe yöntemler sunmaktan ziyade, sizi 
kendiniz için ne aradığınızı keşfetmenizi 
sağlayacak bir iç yolculuğa çıkarıyor. Yazar, 
okuyuculara ideal eşleri bulmaları için farklı 
bir yöntemle yol göstermeyi amaçlıyor. 

neredesin 
Bernadette  

YABANCI
‘Neredesin Bernadette’ 
is the second book of 
author Maria Semple. 
Known for her ability to 
create absurd characters, 
Maria Semple introduces 
Bernadette to the readers, 
who is an extraordinary 
mother naming the book. 
Bernadette is a famous 

and extraordinary architect who really minds 
recycling, who was granted prestigious awards and 
who built a house from waste materials. Setup 
of the book is the most interesting section of 
‘Neredesin Bernadette’.  

neredesin 
Bernadette  
YABANCI
“Neredesin Bernadette”, yazar Maria Semple’ın ikinci 
kitabı olma özelliğini taşıyor. Absürt karakterler 
yaratmak konusundaki hüneriyle tanınan Maria 
Semple,  kitaba adını veren ve sıra dışı bir anne olan 
Bernadette’i okuyucu ile tanıştırıyor. Bernadette, 
geri dönüşüm konusunu kafaya takmış, atılmış 
malzemelerden ev inşa etmiş ve prestijli ödüllere layık 
görülmüş meşhur ve aykırı bir mimar. “Neredesin 
Bernadette”in en ilgi çeken kısmı kurgusu.

sılver lınıngs 
playBooK 
D PRoDUCtIoNS
‘Silver Linings Playbook’ (Umut Işığım) is 
one of the mostly discussed movie of last year, 
which won Oscar award in the branch of ‘’Best 
Actress’’. The movie consists of both drama and 
comedy items. Pat Salitano (Bradley Cooper)  
is a man who lost everything he values in one 
day. As he suffers from nervous breakdown 
after a serious trauma, he receives treatment at a 
rehabilitation center for eight months. Directed 
by David O. Russell, leading roles of this 
movie are shared by Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence and Robert de Niro. The movie opens 
a new door of hope to the audience with a 
successful story and effective performances. 

Geçen yılın en çok konuşulan, “En İyi Kadın Oyuncu” 
dalında Oscar ödülünü kazanan “Silver Linings 
Playbook” (Umut Işığım), dram ve komedinin iç 
içe geçtiği bir film. Pat Salitano (Bradley Cooper), 
yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş 
bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası 
bir sinir krizi geçirince sekiz ay rehabilitasyon 
merkezinde tedavi görür. Yönetmenliğini David O. 
Russel’ın yaptığı, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence 
ve Robert De Niro’nun başrollerini paylaştığı 
film, etkileyici oyunculuklar ve başarılı hikayeyle 
izleyicilere yeni bir umut kapısı açıyor. 

taksim SUMMER YAZ 63



64 taksim SUMMER YAZ

SUDOKU
Sudoku

ANSWERS CEVAPLAR
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