SLOVENYA: GİZLİ KALMIŞ
BİR AVRUPA ÜLKESİ

A secluded European country:
SLOVENIA

Gaziantep
The flavor
stop of the
South East

GÜNEYDOĞU’NUN
LEZZET DURAĞI
GAZİANTEP

ASIM KİBAR
DUAYEN İŞADAMINDAN
BAŞARI fORMÜLLERİ
Asım Kibar
A RECIPE FOR
SUCCESS BY THE
CONNOISSEUR
BUSINESSMAN

ENfEKSİYONLARA
GEçİT VERMEYİN

Don’t let
infections in

2

Sevgili dostlar
Dear friends
W

015 kış sayımızla sizleri tekrar selamlıyoruz. Gerek dünyada, gerek
yakın çevremizde, gerekse ülkemizin dinamik yapısında yaşanan
değişimler sürecinde, sürekli değişen gündemiyle, dolu dolu geçen
2014 yılını artık geride bıraktık..

Taksim Otelcilik ailesi olarak; yenilenmiş yüzümüzle, yeni
tesislerimizde, kış aylarının içinizi ürpertmesini değil, onu dört gözle
beklemenizi istiyoruz. Yaz aylarını nasıl ki kış aylarına hazırlık olarak
kullanıyorsak, kış aylarını da, beraberinde getirdiği rahmet ve bereketiyle,
yaza hazırlık çalışmalarınız için rahat ve huzurlu bir ortamda aynı şekilde
değerlendirmeniz, en büyük dileğimiz...
Her mevsimin güzelliğini maksimumda yaşatan Abant Palace ve Abant
Köşk Otellerimizde, Abant doğal parkında kışın güzelliğini yaşamak, kısa
bir havuz, sauna, hamam ve bir SPA terapisi hizmetini aldıktan sonra, sıcak
şöminede çıtırdayan ateşin verdiği huzuru hissetmek, sıcacık salep veya
çayınızı yudumlamanın keyfine varmak…
İşte bütün bu güzellikleri yaşatmak için, ‘DÖRT MEVSİM TEK
İSİM’ sloganıyla, her mevsim misafirlerini otellerinde gururla ağırlayan
Taksim International Group Hotels, her zaman olduğu gibi kaliteyi ve
memnuniyeti birlikte bulacağınız, ilk adresiniz olmaya devam edecektir.
Sözü fazla uzatmadan, dergimizin dopdolu içeriği ile bu sayımızı
da keyifle okuyacağınızı umuyor, eğlenceli ve keyifli bir kış geçirmenizi
diliyoruz.
Saygılarımla,
Remzi Altınok
Genel Müdür

of Turkey.

e are back with 2015 Winter issue. We left behind the
year 2014 ridden with an ever-changing agenda across
the world, our immediate circles and the dynamic fabric

As the family of Taksim Hospitality, we would like to continue
to serve as an intermediary for unforgettable memories with your
loved ones at our renovated facilities turning winter cold into
pleasant expectations that make you miss and look forward to it
rather than getting chilled to the bone. Just as we brace ourselves for
wintertime during summer months, we would like to keep serving
as an intermediary for you to spend some time around a peaceful
environment to brace for summertime as well during winter months
bringing about all those blessings and fertility.
At Abant Palace and Abant Köşk Hotels offering utmost
beauties of each season, you can experience the charm of wintertime
throughout Abant nature park, indulge yourself with quick pool,
sauna, Turkish bath and SPA therapies, feeling at peace by the
crackling fire place, and enjoy a hot cup of salep or tea...
Hosting guests at its facilities for each season under the motto of
“FOUR SEASONS, ONE TITLE” in an effort to help them enjoy
all these beauties, Taksim International Group Hotels will remain
as your favorite destination where you can always be provided with
quality and satisfaction in company.
To make a long story short, we hope you will enjoy the new
issue of our content-packed magazine, and wish you a joyous winter
season.
Sincerely,
Remzi Altınok
General Manager
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Doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle, size her mevsim farklı tatlar yaşatan muhteşem Abant Gölü
manzarasına hakim Abant Palace Oteli, yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
BANT PALACE OTELİ, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Abant Gölü kenarında
faaliyet gösteriyor. Konumu itibarıyla Gerede’ye 85 km, Bolu’ya 34 km,
Ankara’ya 225 km, İstanbul’a 250 km mesafede yer alıyor. Otele Abant Tem
çıkışından 22 km sonra ulaşılıyor.
Abant Palace Oteli’nde 118 standart oda, 2 engelli odası, 8 connection room,
2 balayı suiti, 26 suit ve 1 kral dairesi olmak üzere toplam 165 oda bulunuyor.
Odalarda uluslararası direkt telefon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, uydu
ve digiturk, internet bağlantısı, merkezi ısıtma, suite ve king suit odalarda jakuzi,
emniyet kasası, yangın güvenlik sistemi, suit odalarda çay-kahve setup’ı, 24 saat
oda servisi mevcut. Odalar göl ve orman olmak üzere iki çeşit manzaraya sahip.
Otelde kapalı alan kapasitesi 500 kişi olan restoranda Türk ve uluslararası
mutfaklardan örnekler sunuluyor. Aynı zamanda pastane, lobi bar, havuz bar,
gece kulubü-disko bar, kış bahçesi ve köroğlu bar hizmet veriyor. Tesisin 70
araç kapasiteli açık otoparkı, 110 araçlık da kapalı otoparkı bulunuyor. Tesiste
ayrıca sağlık odası, uyandırma servisi, bebek bakıcısı, internet, market, çamaşır
ve ütü servisi, resepsiyonda emanet kasası, jeneratör de mevcut.
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Tesisin SPA bölümünde,VIP bölümü, bayanlara ve erkeklere özel bölüm, bay
bayan karışık bölüm, kapalı yüzme havuzu ve çocuk bölümü, çocuk havuzu,
çocuklar için su kaydırağı, Türk hamamı, sauna, masaj ve kürler, jakuzi, fitness
center, kar çeşmesi, rain shower, ayrıca kuaför, mini kulüp, televizyon odası,
disco-gece kulubü, oyun alanı bulunuyor.
Tam donanımlı toplantı ve organizasyon salonları kendi içinde üç ayrı salona
bölünebilen 950 kişi kapasiteli balo salonu dahil, 6 etkinlik mekanı; tam
donanımlı teknolojik altyapısı ile her türlü seminer, kongre ve davetlerinizin
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olarak mevcut durumda.
Otelde yarım pansiyon konaklama tipi tercih ediliyor.
Abant Palace Oteli’nde, game center, bowling, voleybol, basketbol ve dağ
bisikleti olanaklarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Abant’ta yapılabilecek
diğer aktiviteler arasında trekking, fayton ve binicilik yer alıyor. Ayrıca otelde
bembeyaz kar örtüsü eşliğinde gölü seyrederken sucuk ekmek partilerine
katılabilir, Abant Gölü’nün eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.

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

Overlooking Abant Lake with its natural beauties and peaceful atmosphere, Abant Palace Hotel is welcoming its
guests with its new face.

A

BANT PALACE HOTEL IS LOCATED by Abant Lake in
Mudurnu District of Bolu. It is located 85 km to from
Gerede, 34 km to from Bolu 225 km to Ankara and 250
km to Istanbul. You may reach the hotel after you exit
TEM motorway at Abant. Abant Palace Hotel has a
total of 165 rooms 118 of which are standard rooms, 2 of
which are rooms for the disabled, 8 are connection rooms,
2 are honeymoon suits and one is a king’s suit. Rooms have direct international
telephone lines, showers, hair dryers, mini bars, satellite TV and Digiturk cable TV,
internet connection, central heating, and hot tub, safes, fire safety systems, tea-coffee
set ups in suite rooms and 24 hours room service in suite and king’s suite rooms. The
rooms have two types of views: lake and wood views. The hotel has a restaurant
with a capacity of 500 persons where dishes of Turkish and international cuisines
are offered. There is also a lobby bar, a patisserie, a pool bar, a night club – disco bar,
a winter garden and Köroğlu bar. The facility has an open car park with a capacity
of 70 vehicles and a closed one with a capacity of 110 vehicles. A sanitary room,

wake up service, baby-sitting service, internet, a market, laundry and ironing
services, safes at the reception and a generator are also among the services. The SPA
part of the facility has a VIP section, men’s and women’s section, a mixed section,
closed swimming pool with a separate section for kids, children’s pool, water slide
for children, Turkish bath, sauna, massage and cure services, hot tub, fitness center,
snow fountain, rain shower, coiffeur, mini club, TV room, disco-night club and
a playing area. There are also fully equipped meeting and event rooms, 6 event
rooms including a ball room with a capacity of 950 persons which can be divided
into three separate rooms which are designed to satisfy all your needs during
various seminars, congresses, and receptions with its fully equipped technological
infrastructure.
You may stay half-board at the hotel. At Abant Hotel, you may enjoy game center,
bowling, volleyball, basketball and mountain biking opportunities. Moreover;
trekking, phaeton rides and horse riding are among the other activities in Abant. In
addition, you may join soujouk-bread parties and watch the one of a kind view of
Abant Lake while you are watch the lake view accompanied by white snow.
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BANT KÖŞK OTELİ, Abant Palace gibi Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki,
Samat Köyü sınırlarında yer alıyor. Abant Palace Oteli’ne oldukça yakın
konumlu 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, hamam, genel jakuzi, masaj odası
bulunuyor. Ayrıca restoran, lobi, kış bahçesi, oturma alanı, 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 Abant Köşk’te oda+kahvaltı olarak konaklama
imkanı sunuluyor. Toplantı salonu 13 kişi kapasiteli olup, yapılacak üst
düzey toplantılara cevap verecek, teknik donanım ve 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.

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.
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.

12 odası bulunan otelin tüm odaları göl manzaralı.
The hotel has 12 rooms, all with a view of the lake.
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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 1.841m2 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.

the projector, fixed rectangle boardroom table, 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.

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

100 kişi kapasiteli restoran, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunuyor.
The 100 person capacity restaurant serves samples of Turkish and world cuisines.
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En organİk
ROTALAR
Şehrin göbeğinde yaşıyorsunuz. Toprakla
haşır neşir olmak, kendi domates, biberinizi
yetiştirmek neyinize? Ama bir yandan da kafayı
fena halde organik beslenme meselesine
takmış durumdasınız. O zaman işte
size çare. Tüm yazıyı satır satır
okuyun, bu dertten kurtulun. Ne,
nerede, ne kadar? Söz, en organik
siz olacaksınız!
YAPRAK ÇETİNKAYA

Organik tarım, çevreye ve tüm canlılara dost üretim sistemini ifade ediyor. Organik
tarımda canlılara zararlı hormon, ilaç ve gübre kullanılmıyor. Ancak son yıllarda ‘organik’
kavramının popüler hale gelmesi bu kavramın kazanç kapısı haline gelmesine de neden
oluyor. Ekolojik ve biyolojik kavramları da organik kelimesinin yerine kullanılabiliyor.
Bağımsız araştırmalar organik tarım ürünlerinin besleyiciliğinin daha yüksek olduğunu
kanıtlıyor. Bir ürünün organik olup olmadığını anlamak için etiketine ve sertifikasına
bakmak gerekiyor. Paketli bir ürün almıyorsanız üreticinin sertifikasına bakmalısınız.
Şehirlerde yaşayanların organik beslenme ile ilgili en büyük şikayeti ürünlere ulaşmanın
zorluğu. Yoğun iş hayatı nedeniyle markete gitmeye bile zor vakit bulduğunu
söyleyenlerin aslında organik ürünlere ulaşmaları için çok daha hızlı yöntemler var.
8 taksim KIŞ WINTER

The most
organic routes
You live in the heart of a city. How about
mingling with earth and growing tomatoes and
peppers on your own? On the other hand, you are
extremely obsessed with organic nutrition. Here
is a solution: Read this article line by line and get
rid of the trouble. What, where, how much? Rest
assured: you’ll be the most organic one!
YAPRAK ÇETİNKAYA

Organic agriculture stands for a production system friendly for environment and all creatures.
Organic agriculture keeps away any hormone, pesticide and fertilizer with an adverse effect
on creatures. However, the popularization of the term ‘’organic’’ in recent years has turned it
into an income-generating item. The term organic is often replaced by the terms ecological and
biological. Independent studies suggest that organic agricultural products are more nutritious.
It takes to look at the label and certificate of a product to tell whether it is organic or not.
You have to check the supplier’s certificate if you non-packaged products. The most common
complaint of urban people about organic nutrition is the difficulty to have access to organic
products. In fact, there are much faster methods to have access to organic products for those who
hardly find time even to go to a market due to busy schedule.
taksim KIŞ WINTER 9
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ORGANİK PAZARLAR

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin ilk olarak 2006 yılında
Şişli’de başlattığı %100 Ekolojik Pazarlar, ekolojik ürün bilgisinin
daha iyi yayılmasını ve tüketicinin bu tür ürünlere daha kolay ulaşıp
talep eder hale gelmesini sağladı. Ekolojik pazarlardan alışveriş
yapan tüketiciler organik ürünlere ambalaj ücreti ödemekten
kurtuluyor, üreticisini tanıyor, dokunarak ve tadarak alışveriş
yapabiliyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,
organizasyonunda yer aldığı pazarlarda rutin zirai
ilaç kalıntı analizleri yapıyor, üreticilerin arazilerini,
tedarikçilerin ise depolarını ziyaret ediyor. Dernek,
tüketicinin şüpheli gördüğü ürünleri pazarlarda
bulunan dernek stantlarına bildirmesini de istiyor.
Bu hareket belediyeleri de harekete geçirdi.
İstanbul’daki bazı belediyeler de haftada bir gün
organik pazar kurarak bilinçli tüketicinin en
sağlıklı ürüne ulaşma talebini karşılıyor.

HALK
PAZARLARI

30 Ekim 2013 tarihine kadar Ekolojik
Üreticiler Derneği’nin işbirliği ile
organize edilen semt pazarları derneğin
feshedilmesi nedeniyle artık sadece
belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor.
Zeytinburnu Belediyesi
Organik Halk Pazarı
Her cumartesi (Topkapı
Merkezefendi Camii yanı)
Maltepe Belediyesi
Organik Halk Pazarı
Her pazar (Maltepe Altayçeşme
Belediye Hizmet Alanı)
Kadıköy Belediyesi
Organik Halk Pazarı
Her çarşamba (Göztepe Özgürlük Parkı)

%100 EKOLOJİK
PAZARLAR

ŞİŞLİ %100 Ekolojik Pazar:
Her cumartesi
07.00-17.00 arasında kuruluyor.
Lala Şahin Sokak Feriköy Şişli
KARTAL %100 Ekolojik Pazar:
Her pazar 08.00-18.00 arasında kuruluyor.
Kartal Meydanı
BAKIRKÖY %100 Ekolojik Pazar:
Her cuma 10.00-20.00 saatleri arasında kuruluyor.
Airport Alışveriş Merkezi yan ve arka açık otoparkı
BEYLİKDÜZÜ %100 Ekolojik Pazar:
Her cumartesi 09.00-18.00 arasında kuruluyor.
Beylikdüzü Çarşamba Pazarı-kapalı pazar alanı.
KÜÇÜKÇEKMECE %100 Ekolojik Pazar:
Her pazar 10.00-19.00 arasında.
Arenapark Alışveriş Merkezi
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ORGANIC MARKETS

Originally launched by the Buğday Association for Supporting Ecological Living
in 2006 around Şişli, 100 % Ecological Markets have enabled to further
disseminate knowledge about ecological products, and let consumers have
easier access to such products, and demand them. Shopping at ecological
markets, consumers rid of paying for any package fee of organic
products, get to know producers, and shop by having a taste
of them. The Buğday Association for Supporting Ecological
Living conducts an analysis of pesticide residuals on a routine
basis in markets where it contributes to, and pays a visit
to lands of producers, and store houses of suppliers. The
Association wants consumers to report disputable
products to the association’s stands. This movement
has put municipalities into action as well. Some
municipalities in İstanbul set up organic markets
for a day in a week, and meet the demand
of informed consumers to have access to the
healthiest products.

OPEN AIR
MARKETS

Having been organized in cooperation
with the Association of Ecological
Products until October 30, 2013; local
markets are now under the governance
of municipalities only after they were
dissolved.
Zeytinburnu Municipality
Organic Open Air Market
On Saturdays (near Topkapi
Merkezefendi Mosque)
Maltepe Municipality
Organic Open Air Market
On Sundays
(Maltepe Altaycesme City Service Zone)
Kadikoy Municipality
Organic Open Air Market
On Wednesdays (Goztepe Ozgurluk Park)

100%
ECOLOGICAL
MARKETS

SISLI 100 % Ecological Market:
On Saturdays
Open from 7 a.m. through 5 p.m.
Lala Sahin Str. Feriköy, Şişli
KARTAL 100 % Ecological Market:
On Sundays - open from 8 a.m. through 6 p.m. Kartal Square
BAKIRKOY 100 % Ecological Market:
On Fridays - open from 10 a.m. through 8 p.m.
Near the Airport Shopping Mall and outdoor car park
BEYLİKDÜZÜ 100 % Ecological Market:
On Saturdays - open from 9 a.m. through 6 p.m.
Beylikduzu Çarşamba Market-indoor market.
KÜÇÜKÇEKMECE 100 % Ecological Market:
On Sundays - open from 10 a.m. through 7 p.m.
Arenapark Shopping Mall
taksim KIŞ WINTER 11
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ÇİFTLİKLER
Ersöz Çiftliği

Afyonkarahisar Başmakçı’daki çiftlikte 1992 yılından beri organik
tarım yapılıyor. Çiftliği ziyaret eden gönüllülerin talepleri üzerine
başlatılan Ekolojik Kutu Projesi ile mevsime uygun şekilde iki çeşit
sebze, bir çeşit meyve, 1-2 çeşit salata grubu ve kış aylarında bir
çeşit işlenmiş ürün (tarhana gibi) bulunan yaklaşık 6-8 kilogramlık
paketler 24 saat içinde adrese teslim ediliyor.
Sipariş hattı 0536 959 50 01
www.ersozciftligi.com Başmakçı Köyü Afyon

Farm Ersöz

Located in Başmakçı, Afyonkarahisar, the farm has been engaged in
organic agriculture since 1992. As a part of the Ecological Box Project
launched at the request of visiting volunteers, the farm delivers around 6
to 8 kg of packages including two kinds of vegetable, one group of fruit,
1-2 kind(s) of lettuce and a processed product (such as ‘tarhana’) depending
on the season.
For orders: +90 536 959 50 01
www.ersozciftligi.com
Başmakçı Village, Afyon

Ural Çiftliği

El ile sağılan sütlerden katkı maddesi, sertleştirici ve yoğurt
kültürü kullanmadan hazırlanan manda yoğurtları, raf ömrü yirmi
gün olan yoğurtlardan bıkanlar için sağlıklı bir seçenek.
Çiftlikte inek ve manda sütü, manda kaymağı, manda tereyağı ve
manda kreması da satılıyor. Ural Çiftliği’nin İstanbul merkezde bir
şubesi bulunmuyor ve sadece çiftlikten satış yapılıyor.
Sipariş hattı 0212 793 60 61
Okul Sokak No: 11 Baba Nakkaş Köyü Çatalca

Farm Ural

Made of hand milking without any additive, firming agent and culture,
water buffalo yogurt is a healthy alternative for those wearisome of yogurt
products with twenty-day shelf life. The farm provides cow and water
buffalo milk, water buffalo clotted cream, butter and water buffalo cream.
The Farm Ural has no shop in downtown İstanbul as the only option is to
have access to the farm.
For orders: +90 212 793 60 61
Okul Sok. No: 11
Baba Nakkaş Village, Çatalca

ONLINE ALIŞVERİŞ
HASAD ORGANİK

www.hasadorganik.com İstanbul içine ücretsiz
gönderim yapıyor. Tüm ürünler üretici firmanın
garantisi altında. Sisteme üye olarak sipariş
veriliyor ve sistem üzerinde sipariş takibi
yapılabiliyor. Sitede firmanın sertifikalarına
da ulaşmak mümkün. Taze sebze meyveden
pekmeze, çikolatadan deterjana kadar çok
sayıda ürün var. Sipariş hattı 0212 648 21 05
www.hasadorganik.com
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MANAVIM

Meyve-sebzeden unlara, tavuktan
bakliyata her türlü gıdanın organik
sertifikalı seçenekleri var. Ürünler iki
iş gününde teslim ediliyor.
Sipariş hattı 0212 225 47 48
www.manavim.com

MAKARNA LÜTFEN!
Özellikle tercih edilmeyen kereviz ve brokoliyi
makarna ile buluşturuyor. Ürünlerde doğal
sistemler ve bileşenler kullanılıyor ve üretimin
tamamen organik olması hedefleniyor.
Makarna dışında farklı markaların değişik
ürün grupları da satılıyor. 50 lira ve üzeri
siparişlerde kargo ücreti alınmıyor.
Sipariş hattı 0288 214 07 03
www.makarnalutfen.com

FARMS
Uzel Çiftliği

Gelibolu’nun Ocaklı Köyü’nde 100 dönümlük arazideki çiftlikte
ağırlıklı olarak ceviz, badem, atalık tohumlardan üretilen
Osman ekini, sarı buğday gibi buğday çeşitleri ve bunlardan taş
değirmende öğütülmüş un üretiliyor. Ayrıca elma, erik, armut,
ayva, nar gibi meyve ağaçlarının yanı sıra ekinezya, tıbbi papatya,
limonotu, kekik, adaçayı gibi tıbbi bitkiler de yetiştiriliyor.
Çiftlikte bu yıl süper gıda olarak nitelenen kale, tomatillo ve farklı
kabak türleri de deneniyor. Ürünler kargo ile teslim ediliyor.
Sipariş hattı 0542 433 72 29
Ocaklı köyü-Gelibolu/Çanakkale

Farm Uzel
İpek Hanımın Çiftliği

Çiftliğine kızı İpek’in adını veren Pınar Kaftancıoğlu, Aydın’ın
Nazilli ilçesi Ocaklı köyünde kurduğu çiftlikte önceleri eşe dosta
verdiği ürünleri şimdi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.
Çiftlikte yerli tohum kullanılıyor ve koruyuculardan sakınılıyor.
Organik tarım sertifikası almamış çünkü ürünlerini ispat etme
ihtiyacı duymadığını söylüyor. Ürünler bazen çıkmadığı bazen de
bittiği için internet üzerinden sipariş listesi paylaşmayan çiftlik,
isteyenlere e-posta ile güncel ürün listesini gönderiyor. Siparişler
24 saat içinde teslim ediliyor.
Sipariş hattı 0256 313 57 84 Ocaklı Köyü Mevkii Nazilli/Aydın

Situated on a 100-decare area in village Ocaklı, Gelibolu, the farm mainly
produces walnut, almond, Osman crops made of ‘ancestry’ seeds, yellow wheat
and flour grinded at stone mills. In addition, the farm provides fruits such as
apple, plum, pear, quince and pomegranate as well as medicinal plants such
as echinacea, daisy, lemon balm, thyme and sage.
This year, the farm also gives a try to kale (or borecole), tomatillo and various
kinds of pumpkin dubbed super foods. All products are delivered by cargo.
For orders: +90 542 433 72 29
Ocaklı köyü-Gelibolu/Çanakkale

Farm of İpek Hanım

Naming the farm after her daughter İpek; Pınar Kaftancıoğlu delivers
products, which used to be for friends and family, to every corner of Turkey
through the farm she established in village Ocaklı in Nazilli, Aydın.
The farm makes use of domestic seeds and stands clear of preservatives. The
farm does not hold a certificate of organic agriculture as she says she does
not need to prove the quality of her products. Providing no online order
list since products run out or fail to grow now and again, the farm submits
an up-to-date list of products through e-mail for requesters. Orders are
delivered within 24 hours.For orders: +90 256 313 57 84
Ocaklı Köyü Mevkii Nazilli/Aydın

ONLINE SHOPPING
HASAD ORGANIK

www.hasadorganik.com delivers for free within
Istanbul. All products are guaranteed by the
producing company. You can sign up for the website
as a member, place an order and follow up your order.
The company provides certificates on the website as
well. It offers a large number of products including
fresh fruit, pekmez, chocolate and detergents.
For orders: +90 212 648 21 05
www.hasadorganik.com

MANAVIM

The firm offers organic-certificated
alternatives of any food ranging from
fruit, vegetable to flour, chicken and
legumes. Products are delivered within
two business days.
For orders: +90 212 225 47 48
www.manavim.com

MAKARNA LUTFEN!

The firm unites unfavorable celery and broccoli with
pasta. Products are made through natural systems
and components with a total concept of organics. In
addition to pasta, the firm offers various groups of
products by a variety of brands. No cargo fee is
charged for shoppings worth 50 Turkish Lira and
above.
For orders: +90 288 214 07 03
www.makarnalutfen.com
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SLOVENYA
GİZLİ KALMIŞ
BİR AVRUPA
ÜLKESİ

Avrupa’yı gezerken
belki de sıkça göz
ardı edilen, ancak
kaleleri, dağları,
şarap bağları ve
kıyılarıyla büyüleyen
Slovenya, saklı
kalmış bir mabet.
Ljubljana’dan
Piran’a antik
kentleriyle
keşfedilmeyi
bekleyen ülke
aslında bir sanat
merkezi olarak
bile nitelendirilebilir.
ESRA MAKARA
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A secluded European
country

SLOVENIA

Frequently overlooked by visitors while paying a visit to Europe yet rigged with
mesmerizing castles, mountains, vineyards and coasts, Slovenia is home to a
disguised land. Waiting to be explored across ancient towns stretching from
Ljubljana to Piran, the country can be dubbed an art hub. ESRA MAKARA
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İkinci Dünya Savaşı’ndan 1990 yılına kadar Yugoslavya’ya bağlı olan, Batı
karşıtı, sosyalist olmaktan da bir o kadar uzak, Doğu Blokunun bir parçası
olan bu ülke, Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan eden ilk ülke olarak da
biliniyor. O dönemde yaşanan 10 günlük savaş belki de ülke tarihindeki
tek kavga gürültü bile olabilir. Yugoslavya’nın öncesindeyse AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun bir parçası olan Slovenya’nın hedefi sorunsuz,
barışçıl bir toplum olabilmek. Bu da aslında seyahat boyunca rastlanan
sanat okullarının çokluğundan, insanların sokaklarda mutlu bir şekilde dans
edişinden anlaşılıyor. Ülkeye karadan değil de hava yoluyla gitmeyi tercih
ederseniz eğer, hava trafiğinin oldukça az olduğunu söylemek gerek. Üç
havalimanı olan ülkeye ulaşım daha çok merkezdeki Ljubljana Jože Pučnik
Airport’tan sağlanıyor.

ORTAÇAĞ İZLERİNE SAHİP PİRAN
Ülkeyi gezmeye küçük bir sahil kenti olan Portorož’dan başlanabilir. Atlantik
kıyılarının serinliğinin hissedildiği Portorož’un akşam yürüyüşleri bir hayli
meşhur. Hemen her gün Atlantik balıklarının çıkarıldığı restoranlardan
birinde köpek balığının ve Sloven şarabının tadına bakabilirsiniz. Ülkenin
bu güney kıyısının yumuşak havası başta biraz şaşırtsa da, aslında keyifli
bir hal de alabiliyor. Örneğin yürüyerek ya da bisikletle çok yakındaki antik
kent olan Piran’a gitmek mümkün. Özellikle sabah saatlerinde görülmeyi
hak eden Piran’ın dar sokakları, tarihi evleri ve büyüleyici atmosferi ile ülke
tarihine çıkılan bir yolculuk niteliği taşıyor. Gündüz Piran’ı gece de eğlence
merkezlerini gördükten ve hatta İtalya’nın Trieste bölgesine kısa bir ziyarette
bulunduktan sonra Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya doğru gidilebilir.

AŞK VE NEZAKET
Ljubljana ismi, Slav dillerinde yer eden ljub, yani ‘sevmek’ sözcüğünden
geliyor. Dilbilimci Tijmen Pronk’a göre kelimenin bir diğer anlamı da
‘nazik olan’ demek… Şehrin simgesi olan ejderha hem Ljubljana Kalesi’nin
en tepesinde hem de Ejderha Köprüsü’nde betimlenmiş. Anlamıysa güç,
cesaret ve büyüklük. Ülkede her şey çok yeni. 1895 yılında yaşanan büyük
bir deprem esnasında Ljubljana’daki neredeyse tüm tarihi binalar yerle bir
16 taksim KIŞ WINTER

Nerede kalınır?
Ljubljana’da Avustralyalı bir aile tarafından inşa edilen eski
bir saray olan Antiq Palace Hotel & Spa (www.antiqhotel.
si) konaklama için iyi bir seçenek olabilir. Yüksek tavan yapısı
ve kalın duvarlarıyla bu otel yazları serin, kışları da sıcak
kalmanızı sağlayacak. Yolunuz Ptuj’a düşerse kalenin hemen
aşağısındaki Hotel Mitra (www.hotel-mitra.si) gelenekselliği
hissedebileceğiniz türde bir yer. Bled Gölü kenarında ise hiç
şüphesiz kalınabilecek en güzel yer Vila Bled.

Nerede, ne yenir?
Ljubljana Kalesi’ni ziyaret ettiğiniz bir sırada yemek
molası vermek isterseniz geleneksel lezzetler sunan,
çok özel bir restoran olan Gostilna na Gradu’ya (www.
nagradu.si) uğramalısınız. Sloven ekmekleri, peynirler ve et
yemekleri tadına bakılması gereken lezzetler arasında. Şehir
merkezinde, yoldan geçenleri seyrederken yemeğin tadını
çıkarabileceğiniz Gostilna Sokol (www.gostilna-sokol.com)
da güzel bir adres… Tercihiniz deniz ürünlerinden yanaysa
son derece makul fiyatları olan Ribca’ya (www.ribca.si) ve bir
vejetaryenseniz Vegedrom’a (+386.1513.2642) gidebilirsiniz.

Where to stay?
Previously used as a palace and bought by an Australian
family, Antiq Palace Hotel & Spa (www.antiqhotel.si) would
be an ideal option for accommodation. Surrounded by high
ceilings and thick walls, the hotel makes you feel cool in
summertime, and warm when it comes to wintertime. If you
happen to stop by Ptuj, the Hotel Mitra (www.hotel-mitra.
si) located right down the Castle is a spot for traditional
aficionados. On the banks of the Lake Bled is the Vila Bled
as the ideal accommodation.

What and where to eat?
You should stop by Gostilna na Gradu (www.nagradu.si), an
extraordinary restaurant serving traditional foods if you would
like to have a break for a meal while paying a visit to the Ljubljana Castle. Slovenian types of bread, cheese and meat dishes
are among the flavors you should have a taste of. Gostilna Sokol
(www.gostilna-sokol.com) is a favorable spot as well to enjoy
your meal while gandering at passersby in the downtown...
If you are into sea food, then go for Ribca (www.ribca.si) with
fairly affordable prices, and for Vegedrom (+386.1513.2642) in
case you are a vegetarian.

Having been a part of Yugoslavia from the World War II through 1990,
and standing clear of the West and socialism as a country of the Eastern
Bloc, Slovenia is known to be the first one that declared independence from
Yugoslavia. The 10-day war back then could be, perhaps, regarded as the sole
fight in the country’s history. Having been a part of the Austro-Hungarian
Empire before being affiliated to Yugoslavia, Slovenia aspires to grow into a
problem-free and peaceful community. In fact, this aspiration is very much
visible in high number of art schools and blithely dancing people in the streets.
If you opt to visit the country by air rather than by land, rest assured that air
traffic is quite limited. Powered by three airports, the country’s main access
point is usually Ljubljana Jože Pučnik Airport.

PIRAN BEARS THE TRACES OF THE MEDIEVAL AGE
Portorož, a small coastal town, would be an ideal spot to kick off your
trip in Slovenia with overtones of the Middle Ages. With breeze of the
Mediterranean, Portorož is renowned for night hiking. One can have a taste
of a shark and a Slovenian bottle of wine in any restaurant serving fish out
of the Atlantic Ocean on a daily basis. Such balmy weather of the south part
of the country takes you by surprise while it gets joyous as far as it goes. For
instance, one can go to the nearest ancient town of Piran on foot or by bike.
As a worth-seeing location particularly in the wee hours of the morning,
Piran’s narrow streets promise a journey within the country’s history thanks
to historic houses and captivating ambiance. After touring across Piran at
daylight, and entertainment venues at night, and even paying a visit to
Trieste, Italy for a short period of time, the next stop would have to be the
capital city of Ljubljana.

LOVE AND KINDNESS
The name Ljubljana derives from a Slavic word ‘ljub’, which stands for
‘’to love’’. The linguist Tijmen Pronk suggests that the meaning of the word
is ‘’kind’’ as well... A dragon is depicted both at the top of the Ljubljana
Castle and on the Dragon Bridge as a symbol of the city. And it stands for
power, courage and greatness. All is new in the country. Almost all historical
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olmuş. Bu nedenle şehirde görülen binaların tamamına yakını 20.
yüzyıl başlarında yeniden yapılandırılmış. St. Francis Kilisesi, büyük
market, üniversitenin etkileyici kütüphane binası, şehrin her zaman
trafiği olan Triple Köprüsü ve Ljubljana Nehri’nin yanıbaşındaki
yürüme yolları hep dönem mimarlarından Jože Plečnik’in eseri.
Plečnik’in yer yer avangart ve modern üslubu şehrin tüm geneline
yansımış.

LAZANYASI İTALYA’DAN İYİ
Şehrin buluşma mekanı Triple Köprüsü’nün biraz ilerisinde 19.
yüzyıl şairlerinden France Prešeren’ın heykelinin de bulunduğu
Plečnik and Prešeren… Nehrin karşı kıyısına geçip de kalabalığa
karıştığınızda, Slovenlerin bira, kahve, şarap, dondurma ve pizza
eşliğinde ettikleri muhabbetlere ortak olabilirsiniz. Bu arada, Sloven
restoranların lazanyayı İtalyanlardan bile iyi yaptığı söyleniyor. İyi
bir yemek için şehrin merkezindeki Gostilna Sokol adlı restoran
tercih edilebilir. Restoranın spesiyalleri arasında ekmekten yapılan
bir kasede servis edilen mantar çorbası, vişne sosuyla süslenmiş geyik
madalyon ve tatlı olarak da Gibanica Sokol yer alıyor. Limonçello ise
Slovenya’da denenmesi gereken tatlardan yalnızca biri.

TARİHİN İÇİNDEN DOĞAYA
Yaklaşık on beş dakika boyunca kuş sesleri eşliğinde yürünen dar
ve uzun bir yolun sonunda dokuzuncu yüzyılda inşa edilen, 16.
yüzyılda yenilenen ve asillere ev, suçlulara cezaevi ve bir dönem
askeri güce de merkez olan Ljubljana Kalesi karşılıyor. Görünümü
itibarıyla insanın içini ürperten kalenin en tepesinden görülen şehrin
manzarası harikulade… Ülke tarihine yapılan kısa bir yolculuk
da cabası. Buradaki kafeterya kitap okumak ve muhabbet etmek
için de son derece ideal. Ljubljana’dan çiftlikler, mısır tarlaları ve
küçük kasabalardan geçilerek Ptuj’a varılabilir. Drava Nehri’nin
güzelliği bu ortaçağ kentinde bambaşka bir atmosfer yaratıyor.
Ptuj aslında ülkenin müzik okullarının da buluştuğu bir yer. Drava
Nehri kıyısında yürürken açık bir pencereden gelen klasik müzik
melodilerini duymak an meselesi. Şimdiye dek Keltler, Macarlar ve
Slavlar’a ev sahipliği yapmış olan Ptuj’da zaman geçerken Salvador
Dali’nin Eriyen Saatler tablosunda olduğu gibi her şeyi unutmak
mümkün. Ptuj’un ardından zamanın tam anlamıyla durduğu Bled’e
doğru yol alınabilir. Üzüm bağları arasında bir aşağı bir yukarı gidilen
yolun sonunda Bled şehri ve Bled Gölü karşılıyor. Sessiz, hatta
biraz da kasvetli bir görünüme sahip olan Bled, ilk bakışta bir korku
filmi sahnesindeymişsiniz izlenimi verse de, bir süre kaldıktan sonra
hiç ayrılmak istemeyeceksiniz. Gölün diğer tarafında duran Bled
Kalesi hiç şüphesiz her zaman hatırlamak isteyeceğiniz türden bir
manzaraya sahip. Eğer bu rüya gölün kenarında bir süre konaklamak
isterseniz de eski bir Yugoslav ailenin evi olan Vila Bled güzel bir
adres olabilir.
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Şehrin, Ljubljana Kalesi’nin
en tepesinden görünen
manzarası harikulade.

buildings of Ljubljana were razed to the ground as a result of a major
earthquake in 1895. This is why almost the entire group of the buildings
across the city was renovated in the early 20th century. St. Francis
Church, the big bazaar, the impressive library building of the university,
the Triple Bridge with never-ending traffic, and walkways by the
Ljubljana River are all works of art by an architect of that time named
Jože Plečnik. Plečnik’s sporadic avant-garde and modern style is all over
the city.

BETTER LASAGNA THAN ITALY
Just a tad ahead of the Triple Bridge, a rendezvous of the city, is Plečnik
and a statue of the 19th century poet France France Prešeren...When
you blend into the crowd across the river, you can join chats of Slovenian
people along with beer, coffee, wine, ice cream and pizza. By the way,
rumor has it that Slovenian restaurants are better at making lasagna
than their counterparts in Italy. One should opt for the restaurant
named Gostilna Sokol in the downtown to enjoy food. The specials of
the restaurant include mushroom soup served in a bowl made of bread
as well as deer medallion garnished with cherry sauce, and Gibabica
Sokol as a dessert. Limonçello is one of the many must-have flavors in
Slovenia.

FROM THE ANCIENT TIMES THROUGH NATURE

Ljubljana Castle offers a
tremendous view of the city
at the top.

At the end of a narrow and long road accompanied by bird chirps for
about fifteen minutes, the Ljubljana Castle awaits you as it was
built in the 9th century, renovated in the 16th century and once used
as a home for noblesses, a prison for criminals and a headquarter for the
army. Giving creeps with the appearance, the castle offers a tremendous
view of the city at the top...And a short journey for the country’s history
to top it all. The cafeteria is an ideal spot to read and have a chat. You
can arrived in Ptuj after making you way through farms, corn fields
and small towns of Ljubljana. The beauty of the Drava River breathes
a particular life into this city of the Middle Ages. Ptuj is actually a
rendezvous for schools of music in Slovenia. It is only
a matter of time to hear melodies of classical music coming out of an open
window as you hike on the banks of the river. Having been home to the
Celts, the Hungarians, and the Slavic, Ptuj makes you forget about all
just like the Persistence of Memory by Salvador Dalí does. Following
Ptuj, you should head for Bled where the clock stops in the strictest sense.
The city of Bled and the Lake Bled welcome you at the end of the upand-down road amidst the vineyards. With a tranquil and a little bit
gloomy appearance, Bled leaves the impression of a horror movie at first
sight whereas you don’t want to leave it after spending a tad of time.
Located on the other side of the Lake, the Bled Castle offers a view to
remember beyond any doubt. If you would like to stop by this idyll lake,
the Vila Bled would be an ideal destination as it used to be a home of a
Yugoslavian family.
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GÜNEYDOĞU’NUN
LEZZET DURAĞI:

GAZİANTEP
Şehrin adıyla anılan kaç mutfak var
Türkiye’de? Peki ya tahıl, sebze, meyve,
süt ürünleri ve etin farklı tariflerde bir
araya gelebildiği? Pirpirim aşı, şiveydiz,
omaç, malhıtalı aş, şire… Dünyanın
en yaratıcı mutfaklarından olan Antep
mutfağını biraz daha yakından tanımaya
ne dersiniz? Tahİr TeKİn ÖzTan
20 taksim KIŞ WINTER

Gaziantep:
The flavor
stop of the
South East

In Turkey, how many different cuisines
are there known by the name of
the city? How about the number of
kitchens where grain, vegetables,
fruits, dairy products and meat
come together in different recipes?
What do you say to getting to know
one of the most creative cuisines
in the world, Antep cuisine with
its pirpirim meal (a dish made
with purslane), siveydiz (a dish
made with garlic and lamb
meat), omaç (a type of meatball
prepared with vegetables),
cooked malhıta (a soup-like
dish made with red lentils) and
sire (thickened grape juice
shaped into triangles similar
in appearance to amulets)?
Tahİr TeKİn ÖzTan
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Ülkemizin her yöresinde oldukça çeşitli ve zengin mutfak kültürleri
mevcut, fakat bu mutfaklardan sadece ‘Antep Mutfağı’ şehrin adıyla anılır.
Antep mutfağı, özellikleriyle, hem Türk mutfağından, hem Güneydoğu
mutfağından ayrılır. Otoriteler Antep mutfağını başlı başına bir mutfak
olarak kabul eder. Antep mutfağında, çok çeşitli ve birbirinden farklı
malzemeler bir arada kullanılabilir. Tahıl, sebze, meyve, süt ürünleri,
hayvansal ürünler çeşitli şekillerde ve değişik kombinasyonlarla bir araya
gelebilir. Pirpirim aşı, şiveydiz, yenidünya kebabı, çağla aşı gibi... Antep
mutfağı sadece, kebap, lahmacun ve baklavadan ibaretmiş gibi düşünülür
ama bu üçlü buzdağının sadece görünen kısmıdır. İyi malzeme ve ustalık
birleştiğinde, oluşan lezzetin taleple karşılaşması ve ticari işletmelere
dönüşmesi doğal bir süreçtir. Bu sebeple kebap, lahmacun, baklava salonları
zamanla Antep mutfağını temsil eder hale geldi. Oysa evde pişirilen
yemeklerde tencere yemeklerinin çok önemli bir yeri vardır.

SÜRPRİZLERE AÇIK BİR MUTFAK
Antep mutfağı dünyanın en yaratıcı mutfaklarından biridir, sürprizlere
hazırlıklı olmak gerekir. Taze Antep peynirinden, farklı malzemelerin
eklenmesiyle hem tatlı üretilir, hem de tuzlu börek... Malta eriğinden,
sarımsaktan, soğandan, hatta vişneden kebap; kuru ekmekten ‘omaç’ gibi
lezzetler çıkabilir. Ayva, erik, çağla gibi meyveler etli ana yemeğin içine
girebilir. Körpe salatalıklar özenle seçilip, yıkandıktan sonra baklavanın,
zerdeli sütlacın olduğu bir ziyafet masasına meyve olarak gelebilir. Patlıcan
kebabında olduğu gibi patlıcan ve et, mangalda piştikten sonra, patlıcanın
aroması ve kebabın eşsiz lezzeti çok uyumlu bir tango gösterisine dönüşebilir.
Bir işte ne kadar çok püf noktası varsa o kadar ustalık gerekir ki, Antep
mutfağında bazı yemeklerin yapılışını öğrenmek yılları alabilir. Özel
22 taksim KIŞ WINTER

işlemlerin fazlalığından dolayı, orijinal lezzeti yakalamak için sadece tarif
ve malzeme yeterli olmaz, yıllarca çıraklık yapmak da gerekebilir. Baklava,
katmer, içli köfte, yuvalama, şire gibi... Antep mutfağı ekip çalışması ister,
bireysel bir mutfak değildir. Bazı yemeklerin hazırlanması günler sürebilir ve
ekip çalışmasını gerektirir. Buna en iyi örnek şiredir. Muska, pekmez, cevizli
sucuk, tarhana gibi pek çok ürünün ortaya çıktığı şire süreci hem zaman,
hem alan, hem de ekip çalışmasını gerektirir. Ancak, en kıdemli usta takımın
lideridir.

HER BÜTÇEYE UYGUN ÇÖZÜMLER
Antep mutfağında kolay ve pratik tarifler de bulunur. Emeğin yoğun oluşu
ve ustalık istemesi, haklı bir ün kazanmasına neden olmuştur ama kolay
ve hızlı hazırlanabilen lezzetli yemekler de bulunur. Simit aşı, mercimek
pilavı, malhıtalı aş, yağlı köfte gibi... Kiler kültürüyle, mütevazı ve ekonomik
seçenekler sunabilir. Her öğün, her bütçe için uygun çözümler yaratır.
Ekonomik bir kahvaltı için Antep peyniri, zahter, zeytin piyazı sunar. Daha
ağır bir kahvaltı isteniliyorsa katmer ve beyran seçilebilir. Yılların geleneğiyle,
yeni yapılan çağdaş tasarımlı evlerde bile mutlaka mutfağa bitişik bir kiler ve
bol dolap görülür. Belki savaş yıllarındaki uzun, açlık ve yokluk döneminin
etkisi ile Antep mutfağında dolu bir kiler ve toptan alışveriş tercih edilir.
Temel malzemeler haftalık değil mevsimlik stoklanır. Kilerdeki malzemeyle
ve düşük bütçeyle kısa sürede bir ordu doyurulabilir. Bulgur-tereyağı-salçadomates-soğan-sarmısak-baharat bir araya getirilir, yoğurulur, köfte yapılır:
Yağlı köfte, haveydi köftesi, malhıtalı köfte, ufak simit köftesi, kara simit
köftesi, cevizli köfte, yumurtalı köfte, süzek yapması gibi... Antep mutfağı
mevsimseldir. Sağlıklıdır. Doğaldır. Her şey mevsiminde, zamanında tüketilir.
Tüm bu özelliklerinden dolayı Antep mutfağı alışkanlık yapar.

There are many cuisines with varieties and rich food cultures in every region
of our country, however, only “Antep Cuisine” is referred to by the name of
the city. With its features, Antep cuisine separates itself from Turkish cuisine
and Southeastern cuisine. Authorities accept Antep cuisine as a cuisine all
on its own. Many different and various ingredients are used together in the
Antep cuisine. Grains, vegetables, fruits, dairy products and animal products
can come together in various forms and different combinations. To give a few
examples: cooked pirpirim, siveydiz, yenidünya kebab (a kebab made with
loquats, fresh garlic, onion and meat), cooked çagla (a sauced green almond
dish)... It is thought that Antep cuisine consists only of kebabs, lahmacun and
baklava, but these three dishes are only the tip of the iceberg. When quality
ingredients come together with skilled-hands, it is a natural process for the
created flavor to be met with demand and become a business. For this reason,
restaurants selling kebab, lahmacun and baklava have over time, become the
representatives of the Antep cuisine. Whereas dishes cooked at home have an
important place in this cuisine.

A KITCHEN OPEN TO SURPRISES
The Antep cuisine is one of the most creative kitchens in the world, so everyone
should be prepared for surprises. Adding different ingredients, the fresh Antep
cheese can be used for both desserts and savory pastries... Kebabs can be made
from malta plumbs, garlic, onions and even cherries; delicious dishes like “omaç”
are made with dry bread. Fruit like quinces, plumbs and green almonds can
be found in main meat dishes. After being carefully picked and washed, fresh
cucumbers are added to the table filled with delicious food such as baklavas and
safron and rice desserts to be served as fruit. Just like in aubergine kebabs, after
cooking the aubergine and meat on a barbecue, the aroma of the aubergine and
the unique flavor of the kebab dance a harmonious tango. In a job, the number
of tips there are, the more skill is needed. Sometimes it can take years to learn
how to cook a dish from the Antep cuisine. Because of the abundance of special
processes, only the recipe and ingredients are not enough to obtain the original

flavor of the dish. It may require years of apprenticeship. Just like cooking
baklava, katmer (crisp flaky pastry layered to form a dessert with syrup), içli
köfte (stuffed meatballs), yuvalama (soup with rice and chickpeas) and sire...
The Antep cuisine requires team work, it is not an individualistic kitchen.
Preparation of some dishes may need days and require team work. The best
example for this is sire. Molasses, churchkhela, tarhana (dried yoghurt) shaped
into amulates known as şire require a long time, a lot of space and team work.
However, the senior expert becomes the leader.

SOLUTIONS FOR EVERY HOUSEHOLD’S BUDGET
There are also easy and practical recipes in the Antep cuisine. Due to effort
being a must and it needing skills, it has resulted in it gaining a well-deserved
fame but it does contain dishes which can be prepared quickly and easily. Just
like Turkish bagels, lentil rice, cooked malhıta and greasy meatballs... With its
cellar culture, it can present humble and economic choices. Every meal creates
solutions suitable for every budget. For an economic breakfast, it presents
Antep cheese, powdered thyme, olive blarney. If a more serious breakfast is
desired, katmer and beyran (a spicy lamb and rice soup) can be chosen. Due to
traditions from many years ago, even newly built modern houses have an inbuilt cellar and many cupboards in the kitchen. Maybe due to the effects of long
periods of famine and poverty during the war, a full cellar and bulk-buying is
preferred in Antep kitchens. Basic ingredients are stored seasonally, not weekly.
With the ingredients in the cellar and a low budget, an army could be fed in
a short while. Bulghur, butter, tomato paste, tomato, onion, garlic and spices
are brought together, mixed and rolled into meatballs: These meatballs include
greasy meatballs, haveydi meatballs (meatballs made with fine bulghur and
onions), meatballs with malhıta, small fine bulghur meatballs, dark bulghur
meatballs, meatballs with walnuts, meatballs with eggs and stuffed meatballs.
The Antep cuisine is seasonal. It is healthy, natural and everything is consumed
during its season and in time. Due to all of these features, the Antep cuisine
creates an addiction.
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YEMEK
Food

Antep mutfağından özel tarifler
Special recipes from the Antep cuisine

YENİDÜNYA KEBABI
4-6 kişilik

YENIDUNYA KEBAB

MALZEMELER

INGREDIENTS

1.5 kg orta büyüklükte yenidünya (olgunlaşmamış)
1 kg orta yağlı kuzu kıyma
Tuz
Karabiber

1.5 kg medium size loquats (underripe)
1 kg semi-fatty minced lamb meat
Salt
Black pepper

Yenidünyaların sap ve baş kısımları temizlenir ve çekirdekleri çıkartılıp
ikiye bölünür. Ayrı bir yerde tuz ve karabiber kıymaya ilave edilip,
iyice yoğrulduktan sonra yenidünyaların büyüklüğü kadar kıyma
elde edilir. İkiye bölünen yenidünyaların içine hazırlanan kıymalar
konulup şişe saplanır. Mangalın büyüklüğüne göre işlem tekrarlanır.
Daha sonra şişler mangalda pişirilir. Pişme süresi 6-7 dk. arasındadır.
Yenidünyaların yanmamasına özen gösterilir.

Pick the ends of the loquats, remove the stones and cut in two. In a
separate bowl, add the salt and black pepper to the minced meat, mix
well and separate into pieces as big as the loquats. Place the prepared
minced meat is within the separated loquats and skewer them. Repeat
the process depending on the size of the barbecue. Then, cook the skewered
meat on barbecue. Cooking duration is between 6-7 minutes. Be careful
of not burning the loquats.
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Serves 4-6

KEME KEBABI
4-6 kişilik

MALZEMELER
1.5 kg keme
1 kg orta yağlı kuzu kıyma
Tuz
karabiber
Öncelikle kemeler kumundan temizlenmesi için bir süre suda
bekletilerek dışı iyice yıkanır, daha sonra dış kabuğu soyulduktan
sonra ortası özel bir delecek ile çıkartılmalıdır, aksi halde keme
kesilmez, çatlar ve şişe saplanmaz. Eğer özel bir deleceğiniz yoksa şişi
aynı yönde kıvırarak ortadaki parçayı çıkarabilirsiniz. Ortası delinen,
kabuğu soyulmuş kemeler ceviz büyüklüğünde doğranır. Kuzu kıyması
bıçakla çekilmiş olup tuz ve hafif karabiber ile karıştırılır. Ceviz
büyüklüğündeki kıyma ve keme sırayla şişe saplanır. Mangalın harı
geçince şişler aynı yönde çevrilerek pişirilir. Pişen keme kebabı lavaş
ekmeği içine, taze soğan, sivri biber, kırmızı pul biber, nar pekmezi
(veya limon) ile hazırlanmış soğan piyazı ile harmanlanarak dürüm
yapılarak yenirse tadına doyum olmaz. Evde keme lezzetini tatmak
isteyenler keme sotesini yapabilirler.

TRUFFLE
MUSHROOM KEBAB
Serves 4-6

INGREDIENTS
1.5 kg truffles
1 kg semi-fatty minced lamb meat
Salt
Blackpepper
First the truffles are placed in water in order to get rid of the sand and
the outside is washed thoroughly, then the shell outside is peeled and
the middle should be removed with a special hole-puncher, otherwise
the truffle cannot be cut, it will crack and could not be skewered. If you
don’t have a special hole-puncher you can turn the skewer in the same
direction and remove the piece in the middle. The shelled truffles with
the holes are chopped into walnut sized pieces. The lamb meat should
be minced using a knife, salt and a dash of black pepper is added and
mixed. The walnut-sized minced meat and truffles are skewered in
order. When the fire has settled down, skewers are cooked while being
constantly turned. If the cooked truffle kebab is placed within a lavash
(thin pita) with an onion salad made of fresh onions, green pepper, red
pepper flakes, pomegranate molasses (or lemon) and then rolled, the taste
is unbelievable. Those who want to enjoy the taste of truffles at home can
cook sauteéd truffles.
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Kahvehaneler bir dönem berber, dişçi, cerrah, eczacı
olarak da hizmet verirdi.
Coffee houses also used to serve as a barber, dentist,
surgeon and pharmacist.
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İstanbullu
460 yıldır kafelerde
Siz bakmayın bugün İstanbul’un birbiri ardına açılan kimi kafelerindeki Roma’dan, Paris’ten aşırma
konseptlere. İstanbullu kafe kültürüyle 460 yıldır tanışıyor. Bu kültürün bize batıdan geçtiğini
sanıyorsanız yanılgınızı hemen sonlandıralım. Zira sanılanın aksine kafe kültürünü batı bizden öğrendi,
ilk modern kafeler İstanbul’da açıldı! SARO DADYAN

People of Istanbul enjoy
coffee houses for 460 years
Never mind all those concepts for ever-opening coffee houses of Istanbul plagiarized from Rome and Paris.
The people of Istanbul has been familiar with coffee for 460 years. Let’s correct what you think if you thought
coffee houses must have been inherited from the Western culture. Contrary to the popular belief, coffee
houses were originally introduced to the Western culture by Turks as the very early coffee houses had been
launched in Istanbul! SARO DADYAN
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HAKEM VE ŞEMS’İN
KAHVEHANELERİ
İstanbullular kahveyle ilk olarak Yavuz Sultan Selim’in 1514-1516
yılları arasındaki Mısır Seferi’nden sonra tanıştı. O yıllarda kahve
hakikaten deyişte olduğu gibi Yemen’den geliyordu. Fakat İstanbul’da ilk
kahvehanelerin açılması Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarında
oldu. 1554 yılında Halep’ten gelen Hakem isimli bir kimse ile Şam’dan
gelen Şems ismindeki asilzade tavırlı bir adam, Tahtakale’de İstanbul’daki
ilk kahvehaneleri açtı. İstanbullular kısa sürede bu yeniliğe ayak uydurdu.
Kahvehaneler özellikle okur yazar kimselerin devam ettiği hatta devlet
adamlarının, alimlerin, imamların ve müderrislerin toplandığı merkezler
haline geldi. Buralarda sadece kahve içilmiyor, aynı zamanda devlet
meseleleri, ilim ve sanat hakkında sohbetler düzenleniyor, yeni yazılan
eserler ilk buralarda okunuyor, 20-30 kişilik özel sanat ve ilim yemekleri
düzenleniyor, kimi zaman da tavla ve satranç oynanıyordu. Kahve ise
güzel vakit geçirmek isteyenlerin sadece bir bahanesiydi ve o yıllarda bir
fincan kahvenin bedeli iki akçeydi. Önde gelen kimselerin toplanıp devlet
meseleleri hakkında konuştukları ve fikir alışverişinde bulundukları bu
merkezler kısa sürede dikkatleri çekti. Bu toplantıların önüne geçmek
için de Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur Şeyhülislamı Ebussuud
Efendi, “Bir nesne kömür mertebesine gelene kadar kavrulursa onu
yemek ve içmek haramdır” diye fetva vererek suçu kahveye attı ve uzun
yıllar kahvehaneler yasaklandı. Fakat İstanbullular bir kere hoş vakit
geçirmenin tadını almışlardı. Her ne kadar kahvehane açmak yasak
da olsa evlerin arka kısımlarında ve gizli köşlerde kaçak kahvehaneler
kurularak sanatçılar ve edipler yine buralarda toplanmaya devam ettiler.

HAKEM’S AND ŞEMS’
COFFEE HOUSES
The people of Istanbul had originally become familiar with coffee
following the conquest of Egypt by Selim I between 1514 and 1516.
Back then, coffee was imported from Yemen as the famous idiom says so.
However, the very early coffee houses of Istanbul were launched under the
rule of Suleiman the Magnificent. In 1554, a guy named Hakem from
Aleppo, and a noble-mannered man named Şems from Damascus opened
the very first coffee houses in Tahtakale, Istanbul. The people of Istanbul
accommodated themselves to this novelty within a short period of time.
Coffee houses grew into hubs where literate people, statesmen, intellectuals,
Muslim religious leaders, and mudarrises used to gather. People not only
drank coffee at such coffee houses but also held conversations over state
matters, science and art, read newly-released books for the first time,
organized dinners of art and science for 20 to 30 attendees, and played
chest and backgammon every now and then. Coffee was an excuse for those
to have a good time, and worth two pennies back then. Such houses drew
a major attention as a center point where prominent figures would gather,
talk over state matters and exchange opinions. Having been determined to
call a halt to such gatherings, the well-known Ebussuud Efendi, a Qur’an
exegete for Suleiman the Magnificent, issued a fatwa that said “it is
ill-gotten to eat and drink an object in case it is roasted until it turns into
coal”, and blamed it on coffee, and put a ban on coffee houses for years. The
people of Istanbul, however, savored having a good time. Despite the fact
that coffee houses were banned, artists and intellectuals kept gathering in
backyards and hidden corners under the roof of unlicensed coffee houses.

nda,
vehaneler 1554 yılı
İstanbul’da ilk kah
ldı.
açı
Tahtakale’de
launched
ses of Istanbul were
Very early coffee hou
1554.
around Tahtakale in

28 taksim KIŞ WINTER

Sarafim Efendi Beyazıt’taki kahvehanesinde
kütüphane kurdurmuştu.
Sarafim Efendi established a library at his
coffee house located in Beyazıt.

SARAFİM
KIRAATHANESİ
İstanbul’un dört bir yanında bu kahvehaneler o kadar çoğaldı ki
devlet artık bunun önüne geçemeyerek kahvehaneyi serbest bırakmak
zorunda kaldı. Devrin din adamları “Kömür mertebesine gelene kadar
kavrulmazmış, o yüzden içmek caizdir” diye fetva vermek zorunda
kaldılar. Bu sırada Paris’e gönderilen Türk Elçisi Süleyman Ağa ve
Viyana’ya gönderilen Mehmet Ağa’nın vasıtasıyla Avrupalılar da kahve
ile tanıştı ve özellikle uyku kaçırıcı etkisi nedeniyle kısa sürede Avrupa’da
çok aranan bir meta haline dönüştü, tüm Avrupa başkentlerinde birbiri
ardına kafeler açılmaya başlandı. Avrupalılar, daha doğrusu İngilizler
de 1600 yılında İstanbullulara yeni bir şey öğrettiler, tütün. Artık
kahvehanelerde kahvenin yanı sıra tütün de içiliyordu. Fakat 1637’de
çıkan ve İstanbul’a büyük zarar veren Cibali yangınının tütün yüzünden
çıktığı söylendiğinde Sultan Dördüncü Murad, bunu fırsat bilerek,
aleyhinde toplantılar yapıldığına inandığı tüm kahvehaneleri yıktırdı.
Sultan Murad devrinde kahvehane yasağı o kadar sıkı uygulandı ki
bazı zamanlar padişah bizzat kendisi teftişe çıkıyor, tütün yahut kahve
içerken yakalananlar ya kemikleri kırılana kadar dayak yiyor ya da
öldürülüyordu. 1640 yılında Sultan Murad vefat edip yerine Sultan
İbrahim tahta çıkınca kahvehaneler de yine İstanbul’un başlıca toplantı
mekanlarından bir tanesi haline geldi. Beyazıt’ta bir kahvehane açan
Sarafim Efendi, kahvehaneye yeni bir kimlik kazandırdı. Sarafim Efendi,
kahvehanesinin içine bir kütüphane kurmuştu ve çeşitli eserleri okumak
isteyen ve çalışmak isteyen İstanbullular bu kahvehanelere gidiyorlardı.
Bu yüzden bu kahvehanelerin adı diğerlerinden farklı olarak okuma
merkezi anlamına gelen ‘kıraathane’ olarak anılmaya başlandı. Zamanla
kahvehaneler kitap okumanın ve ilmi sohbetlerin dışında da kimlikler
kazandılar. Hemen her kahvenin içerisinde bir berber bulunuyordu,
İstanbullular buralarda tıraş oluyor, dişlerini yine burada çektiriyor ve bir
yaraları olduğunda buradan merhem alıyorlardı. Yani kahvehaneler bir
anlamda berber, dişçi, cerrah ve eczacı olarak da hizmet veriyorlardı.

SARAFIM
COFFEE HOUSE
The number of coffee houses increased in each corner of Istanbul so much
that the rulers had to overturn the ban. Muslim religious officials were
obliged to issue a fatwa that said “turned out it would not be possible to
roast it until it turns into a coal, so drinking coffee is now licit.” Coffee was
introduced to the Europeans thanks to the Turkish Envoy Suleiman Aga
assigned for Paris, and Mehmet Aga assigned for Vienna, and morphed
into a sought-after meta in a little while across Europe as a result of its
effect to lose sleep in particular, and then led to the launch of many coffee
houses in all European capitals. The Europeans or rather the British
introduced something new to the people of Istanbul in 1600: Tobacco. From
that moment on, people began to smoke to the accompaniment of coffee.
When the rumor had it that the fire in Cibali, which broke out in 1637
and gave rise to a major destruction in Istanbul, resulted from smoking,
then the Sultan Murad IV took advantage of it, and had all the coffee
houses demolished as he had thought that people held meetings against him.
The Sultan Murad IV imposed such a strict ban on coffee houses that he
himself went on inspecting at times and had all smokers or coffee drinkers
killed or beaten till all bones were broken. After the Sultan Murad IV
passed away in 1640, and succeeded by the Sultan Ibrahim, coffee houses
re-emerged as major gathering venues of Istanbul. Having launched a
coffee house in Beyazit, Sarafim Efendi created a new identity for it.
Sarafim Efendi built a library within the coffee house where the people of
Istanbul with interest in reading and studying a variety of books would
stop by. That is why such coffee houses, unlike many others, were referred to
as “kiraathane” which means a reading center. In time, coffee houses took on
new identities in addition to reading and scientific conversations. Almost
any coffee house came with a barber shop where the people of Istanbul
would shave and have teeth pulled, and buy ointment when they were
injured. In other words, coffee houses rendered services as a barber shop, a
dentist’s or a surgeon’s office and pharmacy.
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LEBON
En üst sınıftan el alt sınıfa kadar tüm İstanbulların gittiği kahvehaneler
zamanla üst sınıf tarafından terk edildi. Zamanla her meslek grubu ve
her millet kendine ait bir kahvehane edinmeye başladı. Mesela Yeniçeri
Kahvesi, Kuşçular Kahvesi, Sülükçüler Kahvesi, Aşıklar Kahvesi gibi
mekanların yanı sıra, Boşnak Kahvesi, Arnavut Kahvesi, Ermeni Kahvesi
ve Rum Kahvesi gibi mekanlar da kurulmaya başladı. Osmanlı’nın
üst sınıfı ise terk ettikleri bu geleneksel kahvelerin yerine Beyoğlu’nda
açılmaya başlayan, yemek ve tatlı servislerinin de olduğu daha Avrupai
mekanlara yöneldiler. Bu yeni kafelerin öncülüğünü daha sonra Markiz
adını alan Lebon yaptı. Bu yeni kafenin sahibi mekana da adını veren
Mösyö Lebon’du. Kafeye yapılacak özel pasta fırınını inşa etmek üzere
Paris’te yaşayan Leumenier Usta özel olarak İstanbul’a getirilmişti. Sultan
Abdülhamid, Lebon’un yaptığı pasta ve çöreklere öylesine hayran kalmıştı
ki Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in İstanbul ziyareti için 1888 yılında
Leumenier Usta İstanbul’a bir kez daha davet edilerek bu fırının bir eşi
de Dolmabahçe Sarayı’na inşa olunmuştu. Bugün hala yerlerinde duran
ve Lebon’un duvarlarını süslemek üzere Paris’ten getirilen dört mevsim
isimli çini panolar ne yazık ki sadece üç adettir. Hiçbir zaman dördüncü
pano yerine asılamamış çünkü daha İstanbul’a gelmeden yolda kırılarak
yok olmuş. Uzun yıllar Lebon, tüm İstanbullulara, Osmanlı sarayına ve
Beyoğlu’nun dört bir yanında yer alan yabancı elçiliklere hizmet etti.
Eski İstanbullular Lebon’dan bahsederken, “Chez Lebon, tout est bon”
yani “Lebon’da her şey güzeldir” derlerdi. Birçok tarihi olaya sahne olan
Lebon, Sarah Bernhardt gibi dünyaca ünlü isimleri ağırladığı gibi devamlı
ziyaretçileri listesine Namık Kemal, Sadrazam Hakkı Paşa, Başmabeyinci
Ragıp Paşa ve Hariciye Nazırı Tevfik Paşa gibi Osmanlı’nın önde gelen
isimlerini de eklemeyi başarmıştı. Daha sonra Markiz adını alarak devam
eden Lebon’un yerinde bugün de bir restoran bulunuyor.
30 taksim KIŞ WINTER

LEBON
As a stamping ground for all kinds of people including both upper and
lower classes, coffee houses were disengaged by the upper class in time.
Each group of profession and any segment of the society began to launch
coffee houses for themselves as the time went by. Among newly-opened
coffee houses were the Janissary’s, Birdmen’s, Leech Men’s, Bards’ as
well as Bosnian’s, Albanian’s, Armenian’s and Greek’s. In lieu of coffee
houses, the upper class of the Ottoman Empire opted for more European
spots launched around Beyoglu serving meals and dessert. The
spearhead of such new types of coffee houses was Lebon named Markiz
later on. The coffee house was named after the owner Monsieur Lebon.
Having resided in Paris before, the Master Leumenier was brought to
Istanbul in an effort to build a custom-made pastry oven for the coffee
house. The Sultan Abdul Hamid II was so amazed by pastries and buns
of Lebon that Mr. Leumenier was once again invited to Istanbul in
1888 for a visit of the German Emperor Wilhelm II to build another
precedent of the oven at the Dolmabahce Palace. Having been brought
from Paris to decorate Lebon’s walls, only three of tiled boards named
four seasons survive. The fourth one was never put on the wall as it
had been broken on its way to Istanbul. For years, Lebon served for
all the people of Istanbul, the Ottoman palaces and foreign embassies
around Beyoglu. The people of Istanbul used to say “chez Lebon, tout est
bon” which means “everything is good at Lebon”. Having been home to
a great deal of historic events, Lebon hosted world-famous artists such
as Sarah Bernhardt as well as the Ottoman Empire’s leading figures
such as Namik Kemal, the Grand Vizier Hakki Pasha, Koca Mehmed
Ragip Pasha, and the Foreign Minister Tevfik Pasha. Having been
named after Markiz later on, Lebon is currently home to another
restaurant nowadays.
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ASIM KİBAR

DUAYEN İŞADAMINDAN
BAŞARI FORMÜLLERİ
Duayen işadamı Asım Kibar,
her zaman sanayici kimliğiyle ön
planda olan bir isim oldu. Kendi
deyimiyle ‘ticaretin zikzakları’
onu hiç çekmedi. Yatırım ve
istihdam yaratarak büyümeyi
tercih etti. Bugün şirketlerinin
geldiği konumdan memnun. Çok
iddialı olmadan, “Başarabildiğimiz
kadar ileriye gittik” diyor. Bundan
sonra da şirketlerinin insanlara
bağlı kalmadan yola devam
etmesine odaklanıyor. Bu nedenle
de gündeminde kurumsallaşma
var. Üç yıldır bu konuda
çalıştıklarını söyleyen Kibar,“Henüz
başaramadık. Mühim olan,
şirketlerin şahıslara bağlı olmadan
makine gibi kendi kendine çalışabilir
hale gelmesi. Onu yapmaya
çalışıyoruz” diye konuşuyor.
HANDE YAVUZ
FOTOĞRAFLAR: GÖKHAN ÇELEBİ
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950’li yıllarda iş hayatına manifaturacılıkla başladı. 60’larda
sanayiye adım attı. İmkansızlıkların Türkiye’sinde kurduğu
yurt dışı bağlantıları, başarılı ortaklıklarla işlerini hep büyüttü.
Çocukları Ali, Ahmet ve Aysun Kibar’ın da katılmasıyla
birlikte Türkiye’nin en başarılı holdinglerinden biri olan Kibar
Holding’i yarattı. Bugün 80 yaşının üzerinde ve hala işinin başında. Kibar,
bugünlerde en çok kurumsallaşmaya odaklanıyor. Şirkette herkesin önünü
açmak için üç yıldır kurumsallaşma çalışmaları yürüttüklerini açıklayan
Kibar, gelinen noktadan memnun değil. “Henüz başaramadık” diye
konuşuyor. Bu konudaki hedeflerini, “Mühim olan, şirketlerin şahıslara
bağlı olmadan makine gibi kendi kendine çalışabilir hale gelmesi” diye
özetliyor.
Şirketinizi 40 yıl önce Aslan Han’da kurdunuz. Onun da öncesinde
başlayan yöneticilik hikayeniz var. İş hayatına nasıl başladınız ve nasıl
devam etti?
Babamın manifaturacılık dükkanı vardı. Babamın vefatından sonra
ağabeyimle beraber 1950’lerde bu işi yapıyorduk. 1964 yılında
kuruluşundan beri ortağı olduğumuz Orta Anadolu Mensucat
Fabrikası’ndan sorumlu olarak yönetim kuruluna seçildim. O zamana
kadar fabrika üç üst düzey yönetici tarafından idare ediliyordu.
Gerek o üç üst düzey yönetici gerek beraber çalıştığım yaşça benden
büyük arkadaşlarım tarafından pek kabul görmedim. Şirketin genel
müdürlüğünü yapan insanlar, deneyim ve yaş itibarıyla benim
deneyimimden ve yaşımdan daha ilerideydi. Kendilerinden küçük
ve işe yabancı birisinin amir olarak işin başına geçmesi hoşlarına
gitmiyordu. Ancak işler de pek iyi gitmiyordu. Ben işe başladıktan
sonra sorunların kökenine inerek, yeni yatırımlar yaparak fabrikayı
üç yılda 2.5 kat büyüttük. İşi de tamamen bana bıraktılar.

Yani 32 yaşında çok önemli sorumluluklar aldınız...
Zaten Türkiye’de ve bilhassa Kayseri’de bir kişi bir işi başarıyla
yapıyorsa, ikinci işi verirler. İkinci işi yapabiliyorsa, üçüncü işi de
verirler. Dolayısıyla bütün iş üzerimde toplandı. Sanki fabrikanın
tek sahibi gibi hareket edebilen bir pozisyona geldim.

ASIM KİBAR

A RECIPE FOR SUCCESS BY THE
CONNOISSEUR BUSINESSMAN
Asım Kibar, a connoisseur
businessman, has
always stood out as an
industrialist. As he puts
it, ‘zigzags of trade’ have
never been attractive to
him. He has favored to
grow his business through
investment and creation
of employment. He is
satisfied with what his
companies have achieved
so far. ‘’We have gone
further as much as we
can’’ he says without
being too ambitious. He,
henceforward, focuses
on making sure his
companies would keep
going without having to
rely on individuals. That is
why his top agenda item
is institutionalization.
Stating that they are
working on it for the past
three years, Mr. Kibar
says: ‘’We are not quite
there yet. What matters is
to make sure companies
can operate on their
own without relying on
individuals. That is what
we have been trying to
accomplish.’’
HANDE YAVUZ PHOTOS: GÖKHAN ÇELEBİ
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“BAŞARILI İŞADAMI
İlk dönemler size güvenmediklerini söylemiştiniz. Sonra bu güven sorununu nasıl
aştınız?
İşlerin iyiye gittiğini görünce her türlü güveni sağladım. 3-4 yıl sonra Orta
Anadolu Mensucat, Türkiye’de öne çıkan 3-5 fabrikadan biri haline geldi.
Ürünleri, yönetimi, kârlılığı itibarıyla oldukça ses getirir oldu. Hatta o kadar
başarılı oldu ki İş Bankası’ndan gelen bir heyet, “Tekstil bu kadar kârlı değil,
nasıl kazanıyorsunuz? Sizi özel inceleyeceğiz” bile demişti.
İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?
Daha sonraki yıllarda artık çocuklarım büyümüştü. İyi eğitim almalarını
istiyordum. İstanbul’a taşınma kararı aldım. Fabrikadaki görevim itibarıyla
her şeyi derledim toparladım, bütçeyi yaptım, kredileri aldım, anahtarı teslim
edip İstanbul’a geldim. İstanbul’a geldiğimde ithalat yapmak istediğime karar
verdim ama tahsisler ve transferler zaman aldığı için boş kalacaktım. Boş kalacağıma demir işine bir başlayayım diyerek demir alıp satmaya başladım.
Bu işte fazla deneyimim yoktu. Yakınlarımdan aldığım bilgilerle inşaat
demiri işine girdim. Aslan Han’da bir oda tuttum. Orada işe başladık ve
piyasaya verdiğimiz güvenle iş kartopu gibi büyüdü. Orta Anadolu’da
çalışırken sadece bir müdür gibi oturmadım. Her şeyle meşgul oldum.
İşi öğrenmek için işçilerle, işin her yanıyla ilgilendim. Dolayısıyla
İstanbul’a bir bilgi birikimiyle geldim. O dönem piyasada kara borsa vardı,
ak borsa vardı. Biz buna itibar etmedik. Güvenle malı zamanında ve en
kaliteli şekilde verdik. 2-3 yıl sonra Türkiye’de önde gelen ilk 1-2 şirketten
biri olduk.
İşi büyütmeniz, farklı sektörlere girişiniz nasıl gerçekleşti?
Demir işinin ardından galvaniz fabrikası kurmaya karar verdim. 1980’de fabrikayı hayata
geçirdim. O zamanlar Türkiye’de ticaret
çok azdı. Döviz yoktu, dışarıyla ilişki
zayıftı, malzeme yoktu. Hatta denemek
için bir galvaniz fabrikasından mamul
fiyatına hammadde istedim, vermediler.
Yurt dışından eski dostluk ilişkim olan
başka bir şirketin genel müdüründen
hammadde istedim, o da “Peki para
ödemediğiniz zaman malı geri alabilir
miyim” diye sordu. Daha önce o şirkete
Almanca öğrenmesi için gönderdiğim
oğlum Ali de bu konuşmada yanımdaydı. Almanca olarak müdüre “Tabii”
dedi. Müdür onay verdi ve o yıllarda
büyük bir ithalat yapmış olduk. Yani
bir anlamda hem malın hem paranın
bulunmadığı bir dönemde dostluk
ve güvene dayalı ilişkimizle işimizi
büyüttük. İşe başladığımızda o kadar
mal getirdik ki, ambalajındaki mavi
renkten dolayı ürün piyasada mavili sac
diye aranmaya başlandı. Daha sonra dış
ticareti kurduk. 1985-1986’da alüminyum
fabrikasını kurmaya başladık, o da 1988’de
faaliyete geçti. 1990’lı yıllarda Hyundai’nin
Türkiye distribütörlüğünü aldık.
İş temponuzu yavaşlatmaya ne zaman karar
verdiniz?
Aynı şekilde devam etmek doğru değil. Çünkü,
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HAYALPEREST OLMAYACAKSINIZ
Fırsatları görme ve yakalama açısından çok
akıllı olmanıza gerek yok. Tabii hayalperest de
olmayacaksınız. Bir fırsat geldiğinde biraz alakadar
olacaksınız. Biraz eşiniz dostunuzla çalışın, uygunsa
durumunuz müsaitse yürüyün. Yani bu iş güven,
çalışma ve dikkate bağlı.
ÇALIŞKAN OLAN BAŞARILIDIR
Süper zeka insanlar vardır, bizim böyle iddiamız
yok, gerek de yok. Üniversitelerde konuşma
yaparken çocuklar başarılı işadamlarının
süper zekalı ve yetenekli olduğunu
zanneder. Yok öyle bir şey. Başarılı
işadamları süper zeki ya da çok
yetenekli değildir. İşine dikkat eden,
güven kazanan, çalışkan olan ve takım
çalışması yapabilen kişiler başarılıdır.
DELEGE EDEBİLMEK
Çünkü işin hepsini yapamazsın. İşini
delege edebilmelisin. Bunların içinde
bazen yanlışlar çıkabilir, çıktı
diye de işini bırakamazsın,
yılmayacaksın. Bugün
bizim bünyemizde
20’nin üzerinde
şirket var. Her
biri kendi başına
bir oluşum.
Her biri emek
ister. Hepsinin
başında değerli
arkadaşlar
var. Önerileri
paylaşıyoruz.
Bu şekilde
yürüyoruz.
Bu zor bir
şey değil,
ancak
kolay da
değil.

H

e embarked on business life as a draper in 1950s.
He ventured on industry in 1960s. He was always
able to expand his business, engaging in international
relations and successful partnerships at a time when
Turkey struggled. After his children Ali, Ahmet and
Aysun Kibar had joined the ranks, he created one of Turkey’s most successful
holdings in Kibar Holding. He is currently over 80 years old and still
actively in charge. Nowadays, Mr. Kibar focuses on institutionalization
most. Noting that he has been working on institutionalization for the past
three years to smooth the way for professionals of his companies, Mr. Kibar
is not satisfied with what has been achieved so far. ‘’We are not there yet’’
he says. ‘’What matters is to make sure companies can operate on their own
without relying on individuals’’ he sums up his objective.
You established the company in Aslan Han 40 years ago. Much earlier,
you had been an executive. How did you embark on business life and
what has it been like?
My father owned a drapery shop. After he had passed away, I ran this
business with my brother in 1950s. I was elected as a member of the board
to be in charge of Orta Anadolu Textile Factory that we have been a
partner of since the inception in 1964. The factory had been run by three
senior executives back then. I was not really embraced by neither those three
senior executives nor elder colleagues. General managers of the company
were more experienced and elder than I was. They did not like the fact that
someone younger and less experienced was in charge as a senior. However,
things did not go well. After I had started to work, the company grew by
2.5 fold as a result of getting to the root of the problems and making new
investments. And they vested me with the entire business.
So, you took on crucial responsibilities at the age of 32...
If you succeed in a business in Turkey and particularly in Kayseri, then

“A SUCCESSFUL
BUSINESSMAN
YOU CAN’T AFFORD TO BE A DAYDREAMER
You do not necessarily have to be super smart to seize opportunities.
And you can’t afford to be a daydreamer. You have to take an
interest when an opportunity presents itself. Work with your friends
and relatives for a while and keep going in case circumstances
are favorable. So, it depends on trust, working hard and paying
attention.
HE WHO WORKS HARD IS SUCCESSFUL
There are genius people. We are not that assertive and do not have
to be. When I address audience at colleges, undergraduates think
that successful businessmen are super smart and talented. That is not
the case. Successful businessmen are not super smart or extremely
talented. He who pays attention, gains trust, works hard and
engages in team work is successful.
BEING ABLE TO DELEGATE
You can’t simply do it all. You have to be able to delegate it. There
may be some mistakes but you can’t afford to quail just because of
a mistake. The holding has currently 20 companies within its own
body. Each of them is an organization on its own. Each requires
effort. Esteemed colleagues are in charge of them. We exchange
suggestions. This is how we do business. It is not difficult but not
that easy either.

you’ll get more business. If you succeed in that too, then you’ll get more and
more. So, I had to shoulder the whole business. I was in a position to act as
if I had been the sole owner of the factory.
You said that they did not put their trust in you early on. How did you
manage to overcome this trust issue?
They put all their trust in me when they saw that things were going
well. 3 or 4 years later, Orta Anadolu Textile Factory grew into one of
the few major factories in Turkey. It made a tremendous impression in
terms of products, management, and profitability. It was so successful that
a delegation of İş Bank said: ‘’Textile is not that profitable. How did you
manage to do that? We will take a particular look at your company.’’
How did you end up in Istanbul?
My children grew up later on. I wanted them to be well-educated. So, I
decided to move to Istanbul. I completed my duties at the factory, drew up
a budget, got all the loans, handed over my key, and left for Istanbul. When
I arrived in Istanbul, I decided to engage in imports, but I was going to
have a free time since allocations and transfers would take time. To exploit
the free time, I began to trade iron. I was not quite experienced in it. I
embarked on construction iron business thanks to drawing information out
of my relatives. I rented a room in Aslan Han. That is where I started the
business and things snowballed as the market put trust in us. I did not act
solely as a manager when I worked for Orta Anadolu. I engaged in any
kind of business. I took interest in each and every aspect of the business to
have a grasp of it. So, I had the know-how when I arrived in Istanbul.
There were black and white markets back then. We did not give any credit
to them. We provided products on time and with top quality. 2 or 3 years
later, we grew into one of the top companies in Turkey.
How did you expand the business into various sectors?
Following the iron business, I decided to establish a galvanizing plant.
I launched it in 1980. Trading was too little back then in Turkey. No
foreign currency, poor relations with foreign countries, no material. In fact,
I asked for raw material from a galvanizing plant to give it a try, but I
was rejected. I demanded raw material from a general manager of another
foreign company I had relations with and he asked whether he could get
his material back when we do not pay for it. My son Ali, whom I referred
to the company to learn about German, was by my side when I had this
conversation. ‘’Sure’’ he said to the manager in German. The manager
granted the approval, and we imported to a great extent back then. In
a sense, we were able to expand the business thanks to relations based on
amity and trust at a time when there was no material or money to be
found. We imported so many products that people always asked for that
blue sheet metal in the market as the package was in blue. After then, we
established a unit for international trade. Then, we launched an aluminum
factory in 1985-86, and put it into operation in 1988. We also acquired a
distributorship of Hyundai in 1990s.
When did you decide to ease your work load?
It was not right to keep it that way. It is because you need to furnish
people with opportunities. Professionals of companies just quit when
they feel that they would not be able to replace their seniors. They’ll seek
employment somewhere else for their future. So, you need to furnish them
with opportunities. We have been working on institutionalization for 2-3
years, but we are not there yet. Not exactly. What matters is to make sure
companies can operate on their own without relying on individuals. We
have been trying to do so. We have made progress to a certain extent. We
need to achieve the goal within a certain period of time.
When do you think the holding will be institutionalized?
I think it’ll be done by the end of next year. All major companies
institutionalize around the world. Everything is under control and
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insanların önünü açmak lazım. Şirketlerde
çalışan insanlar, üstündeki insanların yerine
geçemeyeceğini hissederse orada bırakırlar.
Kendi istikballeri için başka uygun yer
ararlar. Dolayısıyla herkesin önünü
açmak lazım. 2-3 yıldır kurumsallaşma
çalışmamız var ama henüz başaramadık.
Tam yapamadık. Mühim olan, şirketlerin
şahıslara bağlı olmadan makine gibi kendi
kendine çalışabilir hale gelmesi. Onu yapmaya çalışıyoruz. Belli bir noktaya kadar
geldik. Belli bir süre içinde bu söylenilen
hedefe varmamız lazım.

supervision. They have their own status and
procedures. They act accordingly and everyone has
a defined role to play. That is how you succeed. We
strive to eliminate shortcomings and attain the
goal.

Ne zaman tam olarak kurumsallaşırsınız?
Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna
kadar bitmiş olur. Dünyada bütün büyük
şirketler kurumsallaşmıştır. Her şey
denetim ve kontrol altındadır. Statüleri,
usulleri vardır. Bunlara göre hareket ederler
ve herkesin görevi vardır. Başarı buradan
geçiyor. Biz de eksiklerimizi tamamlayıp o
noktaya gelme çabasındayız.

What do you think about the management style
of your children? Do you interfere in what they
do?

Çocuklarınıza verdiğiniz en önemli öğütler neler?
Sadece çocuklarım değil, herkese söylerim. Dürüst olacaksın, güvenilir olacaksın, doğru olacaksın, inandırıcı olacaksın. Aldatmak bir hedef değil, aklınızdan
bile geçirmeyeceksiniz.

What is your number one advice for your
children?
I have one not only for my children but also for
everyone. You have to be honest, reliable, truthful,
and credible. Deceiving is not an option. Do not
even think about it.

Different strokes for different folks. I do not
interfere often but I’ll say it in an appropriate form
when I see something wrong. That is my advice
not only for my children but also for my employees.
I always share my knowledge to facilitate what
they do.
What is the difference between your and their perspective for management?
They are more entrepreneur in certain aspects. The companies would not be
this successful if they were not such entrepreneurs.

Çocuklarınızın yönetim anlayışını nasıl buluyorsunuz? Onlara karışıyor musunuz?
Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ben fazla karışmam ama gördüğüm bir şeyi
münasip şekilde söylerim. Sadece çocuklarıma değil, çalıştığım kişilere de söylerim. Onların işlerini kolaylaştırma anlamında bildiğim şeyler varsa paylaşırım.
Oğullarınızla yönetime bakışınız özellikle hangi açılardan farklılaşıyor?
Onların bana göre daha atılımcı olduğu yerler var. Zaten çocuklarım atılımcı
olmasaydı şirketler de bu konumda olmazdı.
Oğullarınızı yönetime nasıl hazırladınız?
Onlar kafi eğitimlerini aldı. Bugün 2-3 dil bilirler. Dünyadaki birçok şirketle
çok kolay iletişim kurabiliyorlar. Dünyanın her tarafında iş yapılabilirler.
Bugüne kadar size en çok gurur veren işiniz ne oldu?
Bir gün Kıbrıs’a gittim. Akşam oranın banka müdürüyle tanıştım. “Burada
galvaniz sac satan kimler var” dedim. ”Bir kahve içelim, sizi satış yapılan yere
götüreyim” dedi. Müdürle beraber çıktık, oradaki en büyük satıcıya gittik.
“Hangi marka galvaniz satıyorsunuz” dedik. Satıcı eğildi ve ürünü çıkardı. “Bu
Aslan marka. Daha evvel Belçika’dan getiriyorduk. Şimdi Türkiye’den alıyoruz.
Belçika malından daha iyi” dedi. O arada müdür bana sarılıp tebrik etti. Bunlar
gurur verici şeyler.
Bundan sonraki planınız nedir?
Birçok plan var. Herkes öneri getiriyor. Uygun olanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Durmak yok yola devam. İnsanlara iş vermek iyi bir şeydir. Şirketleri
gezdiğinizde
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How did you brace your children to run the business?
They are well-educated. They speak 2 or 3 languages. They can swimmingly
communicate with scores of companies across the world. They can run
business anywhere.
What is the business you have been most proud of?
I went to the Cyprus once upon a time. I met a bank manager in the
evening. I asked him about merchants of galvanized sheet. ‘’Let’s grab a
cup of coffee and I’ll take you where they are’’ he said.
We went to the top merchant. I asked him what brand of galvanized sheet
he sold for. He looked beneath the counter and took out the product. ‘’This
is a brand of Aslan. We used to import products from Belgium. We now
procure them within Turkey. It is better than the Belgian product’’ he said.
The manager gave me a hug and congratulated me. That was a moment
to be proud of.
What is your future plan?
I have a lot. Everyone comes up with a suggestion. We try to take
decent ones into consideration. No rest for the wicked. It is good to create
employment. I take great pleasure in observing the business setup and
modern business management when I pay a visit to the companies.
Did you ever imagine that you would be where you are right now?
I opened the floodgates as I did whatever it took when I was working for
Orta Anadolu. I broadened the company’s horizon. I have never been a
daydreamer for my whole life. I have managed to expand business, making
sure to hit the target in line with the sense of reality. I had a chat with a
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ÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ olan İzmir’deki Çeşme, deniz turizmi
açısından İzmir’in önemli merkezleri 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.

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.

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.

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.

38 taksim KIŞ WINTER

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

L

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

OTEL
Hotel

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

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…

t

ÜM 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.

•

•

•
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Otel’de, muhteşem
•birObaköy
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.

•
•

l

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.

•
•
•
•

•
•
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PSİKOLOJİ
Psychology

Terapistinize
evden
bağlanın
Evlerin ofise dönüşmeye
başladığı günümüzde yaşam
alanınıza bir de terapi odası
eklemeye ne dersiniz? Bunun
için tadilata ihtiyacınız
yok, koltuğunuza oturup
teknolojik cihazınızla
terapistinize bağlanmanız
yeterli… YAPRAK ÇETİNKAYA

Connect to your
psychologist online at home
How about morphing your living space into a therapy room in today’s world where homes are turned into
offices? No need for any modification. You just need to sit on a couch and connect to your therapist via a
technological device... YAPRAK ÇETİNKAYA
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PSİKOLOJİ
Psychology
ABD yapımı Web Therapy, adlı diziyi izleyenler bilir. Başarılı

komedyen Lisa Kudrow’un canlandırdığı psikoterapist insanları
dinlemekten sıkıldığı için internet üzeriden üç dakikalık terapi seansları
düzenliyor ve bu sayede insanların uzun uzun dertlerini anlatmak yerine
zamanı iyi değerlendirerek doğrudan konuya girmelerini sağlamayı
amaçlıyor. Tabii bu bir komedi ve seanslarda hiç olmadık gelişmeler
yaşanıyor.
Ama gerçek şu ki devir teknoloji devri… Alışveriş online, ilişkiler online,
diyetler online… Hatta farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftlerin
evlilikleri bile artık online…. O zaman online psikoterapi neden olmasın?
İşte bu soruyu soran ve eyleme geçen bir uzmanlardan biriyle, Psikolog Dr.
Meltem Kavcar Sırmalı ile görüştük ve bu yöntemin detaylarını sorduk.
Psikolog Dr. Sırmalı’nın çıkış noktası çok farklı... Eşinin işi nedeniyle
yurt dışına taşınmak zorunda kalan ve orada kimseye güvenemediği için
telefonla kendisinden seans almaya başlayan bir danışanına borçlu bu
fikri… Üstelik de bahsettiğimiz dizi yayınlanmaya başlamadan bir yıl önce,
2007’de başlamış çalışmaya.
Psikolog Dr. Sırmalı, “Online terapi o zamanlar yavaş yavaş dünyada
konuşulmaya başlanan, faydalı olup olmadığı tartışılan bir alandı.
Baktım ki talep var, neden olmasın dedim. Zaten kendi neslime göre
teknoloji ile fazlası ile ilgilenen bir insandım. Bir platform kurdum ve
sadece yurt dışında yaşayan kendi danışanlarım değil, yaşadığı ülkede
kültür farklılıkları nedeniyle iletişim güçlüğü çekip Türk bir psikolog ile
görüşmek isteyenler için de bir seçenek olduğunu gördüm” diyor.
Zamanla Türkiye’de yaşayan ancak utandıkları, görülmekten korktukları,
baskı altında oldukları, hastalık nedeniyle evden çıkamadıkları için ve daha
birçok nedenle bir psikoloğun kapısını çalamayanlara da bir seçenek olmuş
online terapi…
Psk. Dr. Sırmalı, kendisinin de beklemediği şekilde artan talep karşısında
önceleri telefonla yaptığı görüşmeleri, yeni uygulamalar çıktıkça danışanın
isteğine göre görüntülü görüşme şeklinde de yapmaya başladığını söylüyor.
“Online terapi, yüz yüze görüşme ile aynı yeri tutar mı?” sorusuna Psk.
Dr.Sırmalı şöyle yanıt veriyor: “O dönemlerde bu konuda tartışmalar
kongrelerde sürüyor ve yüz yüze terapiyle çok örtüşmediği düşünülüyordu.
Ancak zamanla özellikle görüntülü görüşmenin yüz yüze görüşmeyle
çok denk düştüğünü gördük. Tabii bunda online terapiyi yapan uzmanın
mesleki tecrübesi de önemli rol oynuyor.”

MALİYET DÜŞÜYOR
Ülkemizde online terapi yeni yeni konuşuluyor
olsa da dünyada bu akım hızla yükseliyor çünkü
insanlar artık birçok şeye oturdukları yerden
ulaşmayı istiyor. Özellikle teknolojiyi hayatında
daha yoğun kullanan insanlar için online
terapi daha iyi bir seçenek olmaya başladı.
Online terapi ayrıca maliyetleri de düşürüyor.
Psk. Dr. Sırmalı, “Online terapinin bizim
kültürümüzde özellikle şöyle bir avantajı var;
isterseniz tamamen anonim kalabilirsiniz.

ONLINE TERAPİYİ TERCİH EDENLER
Kültür şoku yaşayan kadın

Psk. Dr. Meltem Kavcar Sırmalı’nın ilk online danışanı eşinin işi
nedeniyle yeni doğmuş bebeği ile yurt dışına giden bir kadın…
Psk. Dr. Sırmalı bu deneyimi şöyle anlatıyor: “Gittiği ülkede büyük
bir kültür şokuna maruz kaldı ve arayıp benimle terapiye devam
etmek istediğini söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca özellikle eşiyle
ilgili sorunları nedeniyle benden telefonda terapi aldı. Bir yılın
sonunda yine işten dolayı daha da uzak bir ülkeye taşındılar. O
süreçte hep olumlu ve doğru psikolojik stratejiler izledik ve güzel
sonuçlar aldık. Şimdi ikinci çocukları da dünyaya geldi ve gayet
mutlular. Terapimiz bitmiş olsa bile zaman zaman haberleşiyoruz.”

Fransa’da yaşayan Türk

Psk. Dr. Sırmalı, deneyimlerini anlatmaya devam ediyor: “Beni
internetten bulan ilk danışanım ise Fransa’da yaşayan ve karısı
Fransız olan bir Türk’tü. 12-13 senedir orada yaşıyordu ama
hala ciddi uyum problemleri vardı. Eşiyle farklı kültürel yapılara
sahip oldukları için kendisini orada çok yalnız hissediyor, hatta iş
yaşantısında dalgalanmalar yaşıyordu. Orada da psikoloğa gitmiş
ama kültür farkı nedeniyle istediğini sonuçlara ulaşamamıştı.
Türkiye’de doğup büyümüştü, Fransa’da doğup büyümüş bir kadın
ile aile kurmuştu ve aile içerisinde kadın-erkek rolleri, beklentiler
ve daha pek çok şey farklılık gösterdiği için zorlanıyordu. Kendisi
gibi düşünen ama ona farklı pencereler açabilecek birini arıyordu.
Terapiye başladık.”

İntiharın eşiğinden dönen küçük anne

Türkiye’nin ücra köşelerinde de aslında psikoloğa gitmesi
gerektiğini bilecek kadar bilinçli ancak evden çıkarılmayacak kadar
baskı altında kadınlar var. İşte onlardan birinin hikayesi:
“Kendisinden 41 yaş büyük birisiyle evlendirilmiş 22 yaşında bir
kadındı, üç çocuğu vardı ve dördüncüye hamileydi. Hiçbir doğum
kontrol yöntemi kullanamıyordu. Öğrenim düzeyi çok yüksek
olmamasına rağmen çok bilinçli bir genç kadındı. Çok acı ki
bilinçli olunca şartlar insana çok daha ağır geliyor. Bu hayatlarda
çıkış imkânları maalesef çok az ve online terapi bile ancak bir
yere kadar çözüm üretebiliyor. ‘Oku, çalış, paranı kazan, kendi
ayaklarının üstünde dur, ayrıl, kendine ev tut gibi öneriler nasıl
verilebilir? Evden dışarı çıkmasına bile izin yoktu. Hiç olmasa
depresyonu önlemek, intiharı engellemek gibi güzel yollar kat ettik.
Halı dokuma kursuna gitmeye başladı. Giderken yanında sürekli
kayınbiraderi olsa da bu onun için büyük bir gelişmeydi. Beni ne
zamana arayabileceği belli olmadığı için ben onun için daha esnek
olmaya çalışıyordum.”

Büyük şehrin yalnız insanları

İstanbul’un online danışan portresini ise çoğunlukla ailesi İstanbul
dışında yaşayan, kendisi İstanbul’da okumuş ve profesyonel çalışma
hayatına girmiş olanlar oluşturuyor. “Ailedeki yaşam ile İstanbul
yaşamı arasındaki farklar bu insanların hayatında büyük ikilemler
yaratıyor” diyen Psk. Dr. Sırmalı devam ediyor: “Tuvaletin
dışarıda olduğu, bahçelerinde her şeyin yetiştiği bir evden lüks bir
apartman dairesine gelindiğinde uyum her zaman sanıldığı kadar
kolay olmuyor. Öte yandan ailenin onaylamayacağı düşünüldüğü
için gizli kapaklı bir şehir hayatı yaşanıyor. Şehirli danışanlarda,
aldatma, evliyken cinsel tercih değişikliği gibi konular da çok sık
başvuru nedeni oluyor.”
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THOSE WHO gO FOR ONLINE THERAPY
The woman who faced a cultural shock

Psy. Dr. Meltem Kavcar Sırmalı had her first online session with a woman
who had to move abroad along with her newborn daughter due to her
husband’s profession. Dr. Sırmali describes the first experience as
follows: “She had been exposed to a major cultural shock abroad, and
gave me a call to pick up where we left off for therapy. We held sessions
on the phone for almost a year. Three of all moved to another far
country after one year. We followed positive and accurate psychological
strategies and came to fruition. Their second child is born, and they
are extremely happy. We still keep in touch even though therapy is not
ongoing.”

A Turk Living in France

Psy. Dr. Sırmalı continues: “The first client to have found me online
was a Turk living in France with a French wife. He had lived for 12 to 13
years there and severely suffered from adaptation though. Since he
and his wife were born into different types of culture, he felt lonely and
had some ups and downs in his professional career. He went to see a
psychologist in France as well but the cultural difference prevented
him from coming through. He was born and raised in Turkey, and
started a family with a woman who was born and raised in France, and
he struggled due to differences in man-woman’s roles within a family,
expectations and a lot more. He was looking for someone that thinks
alike and opens new horizons for him. That is how we embarked upon
therapy.”

A young mother on the brink of suicide

Even the most remote locations of Turkey are home to women who have
awareness enough to see a psychologist but been exposed to pressure
to step out of home. Here is a story of such a woman:
“It was a woman who was forcibly married to someone 41 years older,
and she had three kids and was pregnant for the fourth one. She was
not allowed to follow any birth control method. She was a young woman
with a lot of awareness even though she was not highly educated. It is
heartbreaking that awareness makes it a lot more difficult for you to
take it. It is a slim chance to rid of such a life, and even online therapy
can offer a solution to a certain extent. “Recommendations such as
eating, working, making money, growing into a self-sustained person,
leaving him, and renting a house for herself are no option. She was
not even allowed to step out of her house. We made progress at least
to avoid depression and suicide. She began to join courses for carpet
weaving. It was such a radical development for her even though her
brother-in-law accompanied her on her way to courses. I was trying to
keep my schedule more flexible for her since you would not know when
she might have called.”

Lonely people of metropolis

The portfolio of online clients for Istanbul includes those with a family
living outside of İstanbul, and that studied and embarked on their
professional career in İstanbul. “The difference between a family life
and lifestyle in Istanbul creates a dilemma for such people” says Psy.
Dr. Sırmalı. “It is not easy to adapt as you think it is when you move
from a house with an outside restroom, and a garden with a little
bit of everything to a luxurious condo. On the other hand, they lead
a clandestine city life in fear of that their family would not approve
it. Cheating, and a change in sexual orientation for urban clients are
among the most common causes of requests for online therapy.”

Followers of the TV Show called Web Therapy know what

is about to be told about. Getting sick of listening to people, a
psychotherapist played by the successful comedian Lisa Kudrow
holds online sessions for three minutes, and thus makes efficient
use of time, and aspires to let people cut to the chase rather than
spinning it out for hours. It is a comedy show, and things get out
of hand during sessions.
However, the truth is that it is an age of technology... Online
shopping, online relationships, online diet... Even the marriage of
couples having to live in different cities is online... So why not online
therapy? We sat down with the Psychologist Dr. Meltem Kavcar
Sırmalı as one of the specialists who have raised the same question
and taken actions, and asked about the specifics of the method.
The psychologist Dr. Sırmalı offers a fairly different perspective...
She has a client to thank for the idea as it was someone who had
to move abroad due to professional reasons, and wanted to have
sessions with her on the phone as she could not trust in anyone
there... On top of that, they had begun to have sessions in 2007
before the TV show was aired.
The psychologist Dr. Sırmalı says: ‘’Online therapy was a matter
gradually coming into the picture and discussed for benefits.
And I thought why not as people demanded it. I have been a
person with more interest in technology than my generation. I
established a platform to offer an option not only for my clients
living abroad but also for those who would like to see a Turkish
psychologist as they have a hard time to communicate due to
cultural differences in countries they reside.
In time, online therapy has been an option for those unable to get
out and see a psychologist due to the embarrassment, fear of being
caught by a third party, the pressure, a disease or many other
reasons.
Psy. Dr. Sırmalı continues: “I used to have sessions with clients
on the phone whereas I have now begun to go for video conference
at the request of clients as new technological applications are
introduced.
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Gerçek isminizi vermek zorunda değilsiniz.
Sesinizden sizi kimse kolay kolay tanımaz hele
ki anlık iletiyle danışıyorsanız tanınmanız daha
zor. Özellikle taciz, tecavüz, aile içi şiddet gibi
konularda gizli kalmak danışan için daha önemli
olabiliyor. Online terapi hakkında bu noktada hala
destekleyen ve desteklemeyen tutumlar çarpışmaya
devam ediyor ama bunun artık bir gereklilik
olduğu hususundaki fikirler daha ağır basıyor.
Artık dünya değişiyor her alanda tedavi araçları
değişiyor, psikoterapide de değişip dönüşmeye
başladı” diyor
Ancak ilk başlarda online olarak başlasa da taciz,
tecavüz, ensest gibi konularda bir noktadan sonra
yüz yüze paylaşılması daha sağlıklı oluyor çünkü
danışan online görüşmelerde bazı konuların
üstünü örtmekten vazgeçemiyor ve yüzleşmekten
kaçabiliyor. Oysa tedavideki kilit nokta yüzleşmek
oluyor. Psk. Dr. Meltem Sırmalı, “Online terapinin
buralara geleceğini ben de düşünmemiştim.
Şimdi görüyorum ki önemli ihtiyaçları karşılıyor.
Bahsettiğim konularda önce online başlayıp sonra
beni bizzat ziyaret eden birçok danışanım var ve
bu çok sevindirici” diyor.

gÜVENİLİR İSİMLERE BAĞLANIN
Online terapinin dezavantajlarının ise terapiste
bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyleyen
Psk. Dr. Sırmalı, “Eğer ciddi bir mesleki
tecrübeniz yoksa, danışandaki en ufak bir tını
farklılaşmasını algılayamıyorsanız, teknolojik
araçlar odaklanmanız için yeterli ve destekleyici
kalmıyorsa online terapi sağlıklı olmayabilir.
Danışanın karşısındaki kişinin gerçekten bir
terapist olduğundan emin olamaması da söz
konusu olabilir. Bu işi yapanın kim olduğunun çok
iyi araştırılmasını öneriyorum” diyor.
Terapinin online olması danışanların her an
psikoloğuna ulaşabileceği anlamına gelmiyor. Yine
bir randevu sistemi işliyor ve taraflar anlaşılan
saatte bilgisayarlarının başında buluşuyor. E-posta
ile olan iletişimlerde de geri dönüş süresi önceden
belirtiliyor ve daha hızlı bir dönüş beklenmemesi
isteniyor. Danışanların aşırı beklentiye girip
sürekli görüşme talep etmeleri gibi durumların
da söz konusu olduğunu belirten Psk Dr. Sırmalı
bu durum uzman tarafından iyi yönetildiğinde
iki taraf için de uygun şekilde düzenlenebildiğini
söylüyor.

ONLINE SEANSTA NELER OLUYOR?
Psk. Dr. Sırmalı bir seansı şöyle anlatıyor: “Önce
merhabalaşırız. Neden aradığını sorarım ve oradan
başlarız. Bir seans genellikle 50 dakika sürer ancak
kısa bir şey danışmak isteyenlerle 15 veya 30
dakikalık seanslar da yapıyoruz.”
Bilirsiniz, psikologların odalarında mendil kutuları
başköşede durur çünkü bazı yüzleşmelerde
ağlamamak mümkün olmaz. Online bir seansta
bu çok rastlanan bir durum ancak Psk. Dr. Sırmalı
burada da profesyonelliğin ön plana çıktığını, o anı
yönetmeyi ve yönlendirmeyi bilen uzmanlar için
bu durumun sıkıntı yaratmadığını belirtiyor.
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“Terapinin online olması danışanların her an
psikoloğuna ulaşabileceği anlamına gelmiyor.
Yine bir randevu sistemi işliyor ve taraflar
anlaşılan saatte bilgisayarlarının başında
buluşuyor. E-posta ile olan iletişimlerde de geri
dönüş süresi önceden belirtiliyor ve daha hızlı
bir dönüş beklenmemesi isteniyor.”
“Online therapy does not mean that a client
can reach a psychologist at any moment. One
still has to get an appointment, and the parties
meet online at an hour agreed upon. E-mail
communication calls for predetermination of the
time to return an e-mail, and the parties are
requested not to return sooner.’’

Answering the question of whether online therapy can substitute for a
face-to-face meeting, Psy. Dr. Sırmalı suggests: “People held congresses
to discuss over online therapy back then and suggested that it would
not compensate a face-to-face meeting. People, however, have realized
in time that a face-to-face meeting can be replaced by video chat in
particular. Professional experience of a specialist to conduct online
therapy plays a major role in it.”

COST-EFFICIENT
While online therapy has just been discussed over recently in Turkey,
this trend has been on the rise around the world since people want to
reach everything online. Online therapy has been a better alternative
notably for those making use of technology more often. Online
therapy cuts down the costs as well. Psy. Dr. Sırmalı comments:
“Online therapy offers an advantage for the Turkish culture in
going completely anonymous. You do not have to state your real
name. Nobody can recognize you by your voice especially on instant
messaging. Remaining anonymous may be of more importance in
case of harassment, rape, domestic violence and so on. The pros and
cons keep going at each other about online therapy whereas opinions
to consider it as a requisite seem to outweigh. The world is changing.
So are therapy instruments. Psychotherapy has begun to change and
transform.
It is, however, more beneficial to have a face-to-face meeting for issues
such as harassment, rape and incest after a while even though you
could go online for it in the beginning. The key point for a therapy
is facing it.” Psy. Dr. Meltem Sırmalı says: “I never thought online
therapy would be as popular as it is. I can now safely say that it meets
a major need. I have scores of clients who went online for it to begin
with and then paid a visit to me in person, and this is a great news.”

CONNECT TO RELIABLE ONES
Pointing to disadvantages of online therapy depending on therapists,
Psy. Dr. Sırmalı continues: “Online therapy may not be functional
unless you are considerably experienced in your profession, and able
to spot any slight difference in your client, and enable technological
instruments to suffice and support you to focus. There may be a case
where a client is not certain of whether the person in front of him/her
is actually a therapist or not. I recommend people to thoroughly look
into the person who is supposed to conduct a session.”
Online therapy does not mean that a client can reach a psychologist
at any moment. One still has to get an appointment, and the parties
meet online at an hour agreed upon. E-mail communication calls
for predetermination of the time to return an e-mail, and the parties
are requested not to return sooner. Noting that some clients have
outrageous expectations and ask for constant meeting, Psy. Dr. Sırmalı
reminds that this could be duly arranged for both sides when it is well
managed by a specialist.

WHAT IS ONLINE THERAPY ABOUT?
Psy. Dr. Sırmali describes a typical session: “We exchange hellos to
begin with. I ask him/her about the reason to call, and move on from
there. A session takes about 50 minutes in general whereas I hold
sessions for 15 or 30 minutes for those with an interest to consult in a
jiffy.
As you know, a box of tissues is always an inventory stock in rooms
of any psychologist since it is impossible not to weep in some of the
meetings. It is pretty common for online therapy while Psy. Dr.
Sırmalı points out that this is where professionalism comes into play,
and it would not be a problem for a specialist with competence to
manage and steer such meetings.
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Hangi tarz seninki?
SİYAH & BEYAZ UYUMU
BLACK&WHITE HARMONY
Modacıların en sevdiği ikili siyah-beyaz, kış sezonunda yine vazgeçilmezimiz olacak.
Black&white; the favorite duo of fashion designer will again be indispensible in the winter season.
Gömlek YARGICI
a 149
Shirt YARGICI a 149
Bileklik
DEBENHAMS
a 49.90
Bracelet
DEBENHAMS
a 49.90

Triko
KOTON
a 79.99
Knitwear
KOTON
a 79.99

Saat AVON
a 36.90
Watch AVON
a 36.90

Yüzük
ATASAY
a 7.070
Ring ATASAY
a 7.070

Elbise
ROMAN a 199
Dress
ROMAN a 199
Palto YARGICI
a 649.90
Coat YARGICI
a 649.90

NEVİN YÖNTER

Portföy
VOVI.COM.TR
a 345
Portfolio Bag
VOVI.COM.TR a 345

Saat MOVADO 1.875 İsviçre Frangı
Watch MOVADO 1.875 CHF
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Etek ROMAN
a 159
Skirt ROMAN
a 159

Ayakkabı
CAMPER a 439
Shoes
CAMPER a 439

Kaban TWIST
a 399
Coat TWIST
a 399

Bot ALDO a 599
Boots ALDO a 599

Çanta DESA a 399
Purse DESA a 399

Which one is your style?
60’LAR ESİNTİSİ
A BREEZE FROM 60s

Militer parkalar 1960’ların devrimci ruhunu yansıtırdı. Şimdilerde ise artık moda ikonu haline geldi.
The military parka was a symbol of sixties’ revolutionary spirit. Nowadays, it has become a fashion icon.

Gömlek KOTON
a 29.99
Shirt KOTON
a 29.99

Bileklik
SO CHIC
a 292
Bracelet
SO CHIC
a 292

Parka KOTON
a 179.99
Parka KOTON
a 179.99

Triko TWIST
a 159
Knitwear TWIST
a 159

Etek KOTON
a 39.99
Skirt KOTON
a 39.99

Parka MUDO
a 359
Parka MUDO
a 359

Yüzük BATİK
a 29.99
Ring BATİK
a 29.99

Elbise MUDO
a 219
Dress MUDO
a 219

Çanta DIVARESE a 252
Purse DIVARESE a 252

Çanta AKER a 489
Purse AKER a 489
Sneaker ADIDAS a 267
Sneakers ADIDAS a 267

Çizme BROOKS
BROTHERS a 1.495
Boots BROOKS
BROTHERS a 1.495
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SICAK DOKULAR
WARM TEXTURES

Görüntüsü kaba olsa da kendisi sıcacık. Kalın trikolar ve örgüler bu sezonun en iddialı parçaları arasına girdi bile.
Nice and warm despite its rough outlook. Thick tricots and knitwear are already among the most dashy pieces of the season.
Yüzük PARK
BRAVO a 49
Ring PARK
BRAVO a 49

Gözlük ITALIA INDEPENDENT a 520
Glasses ITALIA INDEPENDENT a 520

Triko TWIST a 199
Knitwear TWIST a 199
Yelek TWIST
a 299
Waistcoat
TWIST a 299

Gözlük DSQUARED2 a 815
Glasses DSQUARED2 a 815

Bileklik
EVREN
KAYAR FOR
ROMAN a 129
Bracelet EVREN
KAYAR FOR
ROMAN a 129

Triko panço
STEFANEL a 519
Knitwear poncho
STEFANEL a 519

Gömlek
STEFANEL
a 399
Shirt
STEFANEL
a 399

Jean OLE BY
KOTON a 49.99
Jeans OLE BY
KOTON a 49.99

Bileklik
SWAROVSKI a 245
Bracelet
SWAROVSKI a 245

Oxford CLARKS a 369
Oxford Shoes CLARKS a 369
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Pantolon İPEKYOL
a 199
Trousers İPEKYOL a 199

Çanta
TOPSHOP
a 129.90
Purse
TOPSHOP
a 129.90

Bot AROW a 129.99
Boots AROW a 129.99

Çanta ALEXANDER
WANG/HARVEY
NICHOLS a 3245
Backpack ALEXANDER
WANG/HARVEY NICHOLS
a 3245

RENKLİ DOKUNUŞLAR
COLORFUL TOUCHES

Kışın kasvetine ve soğuğuna biraz renk katın. Soft veya neon tonlarla gardırobunuza renk katın.
Add some color to the gloom and cold winter. Revive your wardrobe with soft and neon tones.
Gözlük TOM FORD a 860
Glasses TOM FORD a 860

Yüzük DIAMOND BY
NACİ ŞENOCAKLI $ 5130
Ring DIAMOND BY NACİ
ŞENOCAKLI $ 5130

Gözlük BURBERRY a 528
Glasses BURBERRY a 528

Yüzük FOLLI FOLLIE a 325
Ring FOLLI FOLLIE a 325
Gömlek İPEKYOL
a 229
Shirt İPEKYOL a 229

Gömlek İPEKYOL
a 199
Shirt İPEKYOL
a 199
Triko TWIST
a 179
Knitwear
TWIST a 179

Küpe
KOTON
a 12.99
Earrings
KOTON
a 12.99

Saat ESCAPE
a 399
Watch ESCAPE
a 399

Manto
ROMAN
a 749
Cloak ROMAN
a 749

Etek TWIST
a 149
Skirt TWIST
a 149

Pantolon
MUDO a 179
Trousers
MUDO a 179

Clutch İNCİ a 239.40
Clutch İNCİ a 239.40
Bot ADL a 299.90
Boots ADL a 299.90

Bot DEICHMANN a 69.90
Boots DEICHMANN a 69.90

Çanta GUESS a 489
Purse GUESS a 489
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KONFORMİST
CONFORMIST

“Benim için rahatlık ve sıcaklık trendlerden daha önemli” diyenlere...
For those who say: “Comfort and warmth is more important than trends for me”
Gözlük TOM FORD a 835
Glasses TOM FORD a 835

Fular FAİK
SÖNMEZ a 59
Scarf FAİK
SÖNMEZ a 59

Yüzük KLIZIA
a 175
Ring KLIZIA
a 175

Gözlük HALLY&SON a 460
Glasses HALLY&SON a 460

Triko
YARGICI
a 269.90
Knitwear
YARGICI
a 269.90
Kaban
YARGICI
a 469.90
Coat
YARGICI
a 469.90

Gömlek MUDO a 109
Shirt MUDO a 109

Kazak
TWIST
a 149
Pullover
TWIST
a 149
Etek MUDO
a 99.95
Skirt MUDO
a 99.95

Pantolon
STEFANEL a 339
Trousers
STEFANEL a 339

Kaban
İPEKYOL
a 559
Coat
İPEKYOL
a 559

Bot ADL a 299.90
Boots ADL a 299.90

Çanta TOMMY
HILFIGER a 389
Case TOMMY
HILFIGER a 389
Ayakkabı UNDERGROUND/BILSTORE a 490
Shoes UNDERGROUND/BILSTORE a 490
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Çanta DEBENHAMS
a 159.90
Case DEBENHAMS
a 159.90

SAĞLIK
Health
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Enfeksiyonlara
geçit vermeyin
Sık sık havalandırılan
mekanlar, sık yıkanan
eller, sağlıklı bir beslenme
düzeni ve yeterli uyku
ile bu kışı enfeksiyonsuz
atlatabilirsiniz. YapraK ÇETİNKaYa

Don’t let
infections in

This winter, you can overcome infection
by constantly airing out rooms, frequently
washing hands, having a healthy diet and
getting sufficient sleep. YapraK ÇETİNKaYa
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SAĞLIK
Health
EN SIK RASTLANAN KIŞ ENFEKSİYONLARI
MOST COMMON WINTER INFECTIONS
Nezle/soğuk algınlığı: Burun akıntısı, hapşırık, çoğunlukla hafif
seyirli nadiren şiddetli öksürük ile belirti veriyor, kısa sürede
kendiliğinden geriliyor.
Grip: İnfluenza virüslerinin neden olduğu, 39-40 C’ye ulaşan ateş,
baş ağrısı, kas ağrıları, burun akıntısı, öksürük, halsizlik şikayetleri
görülüyor. İnfluenza virüsler çok kolay bulaşıyor ve soğuk ortamlarda
uzun süre canlı kalıyor. Zatürre, sinüzit, otit gibi komplikasyonlara
yol açması nedeniyle bu tablonun önemsenmesi gerekiyor.
Boğaz enfeksiyonları (tonsillit): Virüsler ve bakteriler neden
olabiliyor. Bakteriler arasında en sık ‘’A grubu beta hemolitik
streptokoklar’’ etken oluyor. Yüksek ateş, yutma güçlüğü, boğaz
ağrısı ile kendini gösteriyor. Çocuklarda boğaz enfeksiyonuna neden
olan etkenin beta enfeksiyonu olup olmadığının araştırılması için
boğaz kültürü ve kan testleri yapılıyor. Sonuç pozitif gelirse en az
10 gün süreyle antibiyotik tedavisi verilmesi gerekiyor. Antibiyotik
tedavisinin mutlaka hekim gözetiminde verilmesi gerektiğini belirten
Dr. Güler Delibalta, “Basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında
kullanılan gereksiz antibiyotikler mikroorganizmaların direnç
kazanmasına neden olur” diyor.
Orta kulak iltihabı (otitis media): Soğuk algınlığı/grip sonrası
özellikle çocuklarda sık görülen bu hastalık kulakta ağrı, yüksek ateş,
işitme kaybı şeklinde belirtiler veriyor.
Sinüzit: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, geniz akıntısı şikayetleri
görülüyor.
Zatürre: Çoğunlukla grip ya da boğaz enfeksiyonlarından sonra
yüksek ateş, öksürük, koyu kıvamlı balgam, nefes darlığı şikayetleri
görülür. Bakteri veya virüslerin neden olduğu bu tablo en sık çocuklar,
yaşlılar, diyabet hastaları, kronik kalp ve akciğer hastalığı olan kişiler,
kanser hastalarında risk oluşturuyor. Hastanın hekim tarafından
değerlendirilmesi ve gözetim altında tedavi alması gerekiyor.
Cold: Its symptoms are a runny nose, sneezing, usually mild rarely severe
coughing and it disappears in a short amount of time.
Flu: Caused by influenza viruses, fever reaching 39-40 C, headache, muscle
pain, runny nose, coughing and weakness are some of the complaints.
Influenza viruses are transmitted easily and stay alive for a long time in cold
environment. Because of the fact that it can lead to complications such as
pnuemonia, sinusitis, otitis; sickness table needs to paid attention to.
Tonsilitis: Can be caused by viruses and bacteria. Amongst bacteria the
most frequently factor is the “A group beta hemolytic streptococcus”. High
fever, difficulty in swallowing and a bad throat are the manifestations. Throat
culture and blood tests are done for children in order to research whether the
cause of the throat infection is a beta infection or not. If the result is positive,
a minimum of 10 days-antibiotic treatment must be administered. Indicating
that the antibiotic treatment must be administered only under physician’s
supervision, Dr. Güler Delibalta says: “Unnecessary antibiotics used in simple
upper respiratory tract infections cause micro-organisms to gain endurance.”
Otitis Media: It manifests itself with an earache, high fever, loss of hearing
after a cold/flu and is commonly seen in children.
Sinus Diseases: Complaints of nasal congestion, headache and post-nasal
drainage are observed.
Pneumonia: Usually observed after flu or throat infection with symptoms
such as a high fever, coughing, phlegm with a thick consistency and difficulty
in breathing. This sickness table caused by bacteria and viruses causes risks
mostly for children, the elderly, diabetic patients, people with chronic heart
and lung diseases and cancer patients. The patient must be evaluated by a
doctor and kept under supervision during treatment.
56 taksim KIŞ WINTER

Pencereler kapandı, kaloriferler yanmaya başladı, paltolar
dolapların arka köşelerinden çıktı. Şimdi kapalı mekanların,
alışveriş merkezlerinin, sinemaların, sıcacık çaylar eşliğinde
sohbetlerin, televizyon karşısında daha uzun saatlerin zamanı…
Ancak diğer yandan da enfeksiyonların… Şimdilik kapıyı hafif
hafif çalsalar da önlem almazsak kışın bizi yatağa düşürmeleri
mümkün... Bedenimizi korumak, hastalıkları tanımak ve gereksiz
ve yanlış ilaç seçiminden kaçınmak için Emsey Hospital’dan
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Delibalta’ya enfeksiyon
hastalıklarının detaylarını sorduk.
Dr. Güler Delibalta, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen
zamanın arttığını, bulunulan ortamların iyi havalandırılmaması
halinde ise özellikle virüslerin neden olduğu soğuk algınlığı, grip,
farenjit, larenjit, otit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının
bulaşmasına uygun ortam sağlandığını belirtiyor.
Soğuğa bağlı olarak vücut direncindeki düşüş de enfeksiyon
hastalıklarının gelişimini kolaylaştırıyor. Enfeksiyonlar kişiden
kişiye öksürük ve hapşırık ile ortama yayılarak bulaşabileceği gibi,
çevredeki cisimlere tutunma ve bu cisimlerin özellikle çocuklar
tarafından ağızlarına götürmeleri şeklinde de bulaşabiliyor.

EN SIK ÇOCUKLAR HASTALANIYOR
Kış aylarında en sık hastalanan grup çocuklar oluyor. Özellikle kreş/
ilkokul çağındaki çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı
sıra hepatit ve paraziter hastalıklar gibi uygunsuz hijyen ve yakın
temas ile geçebilecek hastalıklar açısından risk altında oluyorlar.
Ayrıca yaşlılar, hamileler, kronik kalp ve akciğer hastalığı bulunan
kişiler, şeker ve kanser hastaları da enfeksiyon bulaşıcılığı yönünden
dikkat edilmesi gereken hasta grupları oluyor.

ANTİbİYOTİK NE zAmAN ALINmALI?
WHEN TO TAKE ANTIBIOTICS?
Soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin neden olduğu hafif seyirli
enfeksiyonların erken dönemlerinde uygun yatak istirahati,
düzenli beslenme, bol sıvı alımı ve semptomlara yönelik ilaçlar
yeterli oluyor. Ancak öksürük-balgam, ateş yüksekliği, nefes
darlığı gibi şikayetlerin varlığında mutlaka doktor muayenesi
yapılması, gözetim altında uygun ilaçlar kullanılması
gerekiyor. Zamanında alınmayan önlemler, hastalığın daha
ağır geçirilmesine ve pnömoni (zatürre), otit (orta kulak
iltihabı), sinüzit, tonsillit(bademcik iltihabı) gibi hastalıkların
gelişimine zemin hazırlıyor.
Appropriate bed rest, proper nutrition, drinking plenty of fluids and
medication for the shown symptoms can be sufficient for short term
infections such as cold or flu, caused by viruses. However, in the event of
coughing-phlegm, high fever and difficulties in breathing, a doctor must
do a check-up and the patient must use appropriate medication under
the supervision of the doctor. Precautions not taken in time can cause
diseases such as pneumonia, otitis, sinus illnesses and tonsillitis and
diseases can become more severe.

The windows have been closed, heaters have come on and coats have
been taken out from the far corners of wardrobes. Now is the time
for indoor places, shopping centers, cinemas, chats with warm tea
and long hours in front of the TV... However, it is also the time for
infections... Even though they are only knocking lightly on our doors
for the time being, they can put us in bed during winter if we don’t
take precautions ... We asked Prof. Dr. Güler Delibalta, Expert on
Infectious Illnesses from the Emsey Hospital for details on how to
protect our bodies, how to recognise infection diseases and how to
avoid unnecessary and wrong medication.
Dr. Güler Delibalta states that the amount of time spent in closed
and crowded places is increasing and as these places not being aired
out properly, upper respiratory tract infections especially caused
by viruses such as flu, pharyngitis, laryngitis and otitis can find a
suitable environment to infect people.
Decrease in body resistance due to the cold weather can facilitate
the development of infection diseases. Infections can be spread from
people to people through coughing and sneezing, or transmitted by
touching objects and these objects, particularly when children put
them in their mouths can cause a spread too.

CHILdREN GET SICK mOST OFTEN
The group that gets sick the most in winter is children. Especially
nursery/primary school age children are under the risk of getting
hepatitis and parasitic diseases as well as upper respiratory tract
infections due to wrong hygiene and close contact. Also the elderly,
pregnant women, people with chronic heart or lung diseases, diabetic
and cancer patients are also a group that needs to be taken care of in
terms of infection contamination.

ENFEKSİYONLARdAN KORUNmAK İÇİN
FOR PROTECTION AGAINST INFECTIONS
• İyi havalandırılmayan ve kapalı-kalabalık ortamlarda uzun
süre vakit geçirmekten kaçının.
• Ellerinizi sık sık yıkayın.
• Dengeli ve düzenli beslenin, bol sıvı tüketin.
• Kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.
• Uyku düzenine dikkat edin.
• 65 yaş üstü, hamileler, diyabet hastası, kronik kalp-akciğer
hastası veya sağlık çalışanıysanız grip aşısı yaptırın.
• Kişisel hijyen kurallarına uyun.
• Avoid spending too much time in poorly ventilated, closed or crowded
places.
• Wash your hands often.
• Have a balanced diet and drink plenty of fluids.
• Avoid sharing personal items.
• Be careful of regular sleep patterns.
• Get a flu shot if you are over 65 years old, pregnant, have diabetes, are a
chronic heart - lung disease patient or work in the health sector.
• Follow the personal hygiene rules.
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TEKNOLOJİ
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BİRİ BİZİ
GÖZETLİYOR,
AMA KİM?
Çevrimiçi dünyada izlenip izlenmediğinizi
anlamanın ve meraklı gözlerden uzakta sörf
yapmanın yollarını sizin için derledik. EmRE ERgüN
Sİzİ Kİmİn TaKip ETTİğİnİ SapTayin
KEnDİnİzİ GOOGLE’Da aRaTin
Başkalarının sizin hakkınızda konuşup konuşmadığını anlamanın en
temel yolu kendi adınızı Google’da aratmaktır. Google kelime-kelime
aramadan daha tutarlı sonuçlar almak için adınızı tırnak işareti (“) içinde
yazmanız gerekiyor. Eğer sizinle aynı isme sahip bir ünlü varsa (örneğin
bir oyuncu), bu kişiyi sonuçlardan çıkarmak için eksi işaretinden sonra
mesleğini yazabilirsiniz (örneğin, »-oyuncu«), böylece arama sonuçlarından
ünlü oyuncuyu elemiş olursunuz. Ayrıca Google’ın “Arama araçları”
seçeneğini kullanarak ülke, dil ve zaman belirtebilir ve daha kesin arama
sonuçları elde edebilirsiniz.

GOOGLE Sİzİ UyaRSin
Google Alerts’i (https://www.google.com.tr/alerts?hl=tr) kullanarak
Google’ın herhangi bir servisinde isminiz belirdiğinde e-posta yoluyla
haber edinebilirsiniz. Fakat bu servis sıra dışı bir isminiz varsa işe
yarayacaktır, aksi halde e-posta kutunuz başkalarının sonuçlarıyla dolup
taşacak noktaya gelebilir. Hangi ülkelerden, ne tür ilgi alanlarının
aranacağını ve size ne sıklıkla haber edileceğini belirleyebilir ve gelen
alakasız sonuçları işaretleyebilirsiniz.

LİnKEDin ÜzERİnDEn Sİzİ TaKİp EDEnLERİ SapTayin
İş dünyasının sosyal ağı LinkedIn (linkedin.com) kimlerin sizin
profilinizi gezdiğini gösterebiliyor. Üst kısımdaki siyah menü
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çubuğundan “Profil”in üzerine gelin ve “Profilinizi Kimler
Görüntüledi”ye tıklayın. Karşınıza son 90 gün içerisinde profilinizin
kaç defa görüntülendiği, ne kadar beğenildiği vb. çok sayıda istatistik
çıkacak. Ayrıca sizi kimlerin, ne kadar süre önce aradığını da
görebilirsiniz.

ŞİRKETLERİn Sİzİ İnTERnETTEn
İzLEmELERİnİ EnGELLEyİn

ÇEREzLERİn Sİzİ TaKİp ETmELERİnİ ÖnLEyİn
Reklam verenler ve bazı internet siteleri, internette nerelere girdiğinizi
öğrenmek için çerezleri (gezinti yaptıkça sisteminize yerleştirilen ufak
veri parçacıkları) kullanıyor. Reklamcılar çevrimiçi reklamları yüzbinlerce
siteye yerleştirirler. Bu reklamları içeren sitelerden birini ziyaret
ettiğinizde reklamcıya ait bir çerez bilgisayarınıza yerleşir. Aynı reklam
verenin reklamının bulunduğu başka bir siteye girerseniz bilgisayarınız
sahip olduğunuz çerezi iade edip bir yenisini alır. Bu durum reklamcının
nereleri ziyaret ettiğinizle ilgili fikir sahibi olmasını sağlar.
Facebook ve Google+’ın sosyal medya butonlarının bulunduğu siteler
de aynı şekilde kullanılabilir. Hatta bu sitelerde takip edilmeniz için
butonlara tıklamanıza bile gerek yoktur. Çoğu tarayıcının girdiğiniz
sitelere takip edilmeyi istemediğinizi bildirme seçenekleri mevcuttur.
Aynı zamanda bu seçeneklerden daha etkili olan DoNotTrackMe (www.
abine.com) eklentisini edinebilirsiniz.

SOMEONE’S
WATCHING
US, BUT
WHO?
We have brought together
the ways to be able to
understand if you are
being watched online
and to be able to surf
the net away from
prying eyes. Emre Ergün

FIND OUT WHO IS
FOLLOWING YOU
GOOGLE YOURSELF

The most basic way of knowing if someone is talking about
you or not is to Google yourself. In order to get better results from
a word-to-word search from Google, place your name in
quotation marks (“). If there is a famous person with
the same name as yours (for example an actor), you
can remove this person from the results by putting
a minus sign, then writing the occupation (for
example,”-actor”), thus you will have removed
the famous person from your searches. Also you
can use Google’s “Search tools” and indicate a
country, language and time in order to receive
more definite search results.

LET GOOGLE NOTIFY YOU
Using Google Alerts, https://www.google.com.tr/alerts?hl=tr), you
can be notified via e-mail if your name has passed in any of Google’s
services. However, this service will work if you have an unusual
name, otherwise your inbox may be filled with results of other people.
You can determine in which countries and what types of searches
are made and how often you will be notified and you can mark the
unrelated results you receive.

DETERMINE YOUR FOLLOWERS ON LINKEDIN
The business world’s social network LinkedIn (linkedin.com) can show
you who has been to your profile. Bring your mouse over to “Profile” on
the top black menu bar and click on “Who has Viewed Your Profile”.
You will see statistics showing how many times your profile has been
viewed, liked etc. within the last 90 days. Also, you can see who has
searched for you and how long ago.
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DaVRaniŞSaL HEDEFLEmEDEn KaÇinin
Firmaların en başarılı sonuçları elde etmelerinin yolu doğru nüfus
kitlelerine, doğru reklamları yayınlamalarından geçer. Sonuçta yaşlı
erkekleri hedefleyen bir ürün genç kızlara hitap
etmeyecektir! Reklam firmaları profilinizi çıkardıktan
sonra size, tıklamanızın olası olduğu reklamları
göndereceklerdir. Eğer futbol sitelerini ziyaret
ettiyseniz veya erkek modasıyla ilgili yazıları
takip ettiyseniz reklamcılar erkek olduğunuz
varsayımında bulunacaklardır. Bu tarz hedefli
reklamlardan Network Advertising Initiative
(NAI) aracını kullanarak kaçınabilirsiniz.
(www.networkadvertising.org/choices)

“KanVaS paRmaK İzİ”
KOnUSUnDa DİKKaTLİ OLUn
Muhtemelen daha önce duymadınız
fakat “kanvas parmak izi” olarak
çevrilebilecek “canvas fingerprinting”
şirketlerin çerez kullanmadan
veya bilgisayarınızda herhangi bir
şey depolamadan sizi izlemesinin
yeni yollarından biri. Tüm bunların
yerine JavaScript kullanarak tarayıcınızın
HTML5’de bir görsel oluşturmasını sağlıyor.
Her bilgisayar-tarayıcı kombinasyonu bu
görseli ufak farklarla yarattığından internet
üzerinden takip edilebilecek sanal bir
“parmak izi” oluşturulabiliyor. Çoğu dijital
parmak izinin arkasında AddThis adlı bir
firma bulunuyor fakat şirketin iddiasına
göre artık bu tekniği kullanmıyorlar.
Kanvas parmak izi geniş ölçüde
kullandığında fazla keskin doğrulukta değil
yani kendinizi DoNotTrackMe (www.abine.
com) veya Adblock Plus (adblockplus.org)
gibi araçları yükleyerek koruyabilirsiniz.

LiGHTBEam KULLanaRaK KİmLERİn
Sİzİ İnTERnETTE TaKİp ETTİğİnİ GÖRÜn
Lightbeam (http://chip.tk/1tjTMtC) belirlenmiş
bir zaman periyodu içerisinde tarayıcınızın hangi
internet siteleriyle etkileşime geçtiğini görmenize
yarayan bir Firefox eklentisi. Gerçekleştirilen tüm
bağlantıları kaydediyor ve bağlandığınız tüm
sitelerin (direkt veya dolaylı olarak) bir modelini
çıkarıyor. Sonuçlar bir hayli aydınlatıcı olabiliyor.

KazaRa KİŞİSEL BİLGİLERİnİzİ
BaŞKaLaRina VERmİŞ OLaBİLİR
mİSİnİz?
Telefonlar: e-postalar, kişiler, fotoğraflar ve videolar
gibi pek çok detayı depoluyorlar. Yeni bir telefon
kullanılmaya başlandığında kullanıcılar genellikle
eski telefonlarını satıyor veya takas ediyorlar. Fakat
çok az insan satış işleminden önce kişisel bilgilerini
düzgünce silmekle uğraşıyor (fabrika ayarlarına
dönmek tam anlamıyla işe yaramıyor). Verilerinizin
yabancıların eline geçmesini önlemek için iShredder
3 ile Secure Erase gibi ücretsiz uygulamalarla (http://
chip.tk/1tjUiba) verilerinizi silmeniz gerekli. Ayrıca
satış öncesi SIM kartınızı çıkarttığınızdan da emin
olun.

İŞVEREnİnİz Sİzİ İnTERnETTE
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Firmaların en başarılı sonuçları
elde etmelerinin yolu doğru nüfus
kitlelerine, doğru reklamları
yayınlamalarından geçer.
The way for the firms to achieve the
most successful results is to broadcast
the correct adverts to the correct
population.

pREVEnT COmpaniES FROm
WaTCHinG yOU On THE inTERnET

pREVEnT COOKiES FROm FOLLOWinG yOU
Some internet websites and advertisers use cookies (small pieces of
data embedded into your system as you surf the net) to learn where
you visit on the Internet. Advertisers place thousands of online
adverts on the website. When you visit websites with one of these
adverts, a cookie from the advertiser is placed on your computer. If
you visit a website bearing an advert from the same advertiser’s,
your computer will return the cookie you have and take a new one.
This will allow the advertiser to get an idea about the websites you
visit.
Facebook and Google+’s websites with social media buttons can
be used in the same way. What’s more, you don’t even have to
click on these buttons in order to be followed on these websites.
Most browsers have the option to indicate that you do not want
to be followed on the websites you visit. At the same time, a more
effective option is to obtain the DoNotTrackMe (www.abine.com)
attachment.

DonotTrackme gibi eklentilerle takip edilmekten kurtulun
Save yourself from being followed with attachments like DoNotTrackMe

aVOiD BEHaViORaL TaRGETinG
The way for the firms to achieve the most successful results is to
broadcast the correct adverts to the correct population. A product
aimed at older men will not appeal to young girls, at the end of the
day! After observing your profile, advertising companies will send
you the adverts with the highest possibility to click. If you have
visited football websites or followed articles related to men’s fashion,
the advertisers will assume that you are male. You can avoid this
kind of style targeting adverts by using the Network Advertising
Initiative (NAI) tool. (www.networkadvertising.org/choices)

Lightbeam ile tarayıcınızın hangi sitelerle etkileşime geçtiğini görebilirsiniz
See which websites your browser has interacted with by using Lightbeam

BE CaREFUL OF CanVaS FinGERpRinTinG
You probably haven’t heard of this before, but canvas fingerprinting
is one of the new ways companies follow you without using cookies
or storing anything on your computer. Instead of all this, they enable
a HTML5 image on your browser by using JavaScript. AS every
combination of computer and browser creates this image with
small differences, a virtual “fingerprint” can be made to follow over
the Internet. Behind most digital fingerprints there is a company
called AddThis, but the company insists that they are not using
this technique anymore. When canvas fingerprinting is used on a
large scale, it becomes less accurate and you can protect yourself by
installing tools like DoNotTrackMe (www.abine.com) or Adblock
Plus (adblockplus.org).

SEE WHO iS FOLLOWinG yOU On THE
inTERnET By USinG LiGHTBEam

adblock plus gibi araçlarla internette parmak izinizi bırakmayın
Don’t leave any fingerprints online with Adblock Plus

Lightbeam (http://chip.tk/1tjTMtC) is a Firefox attachment which
allows you to see which websites your browser has been in connection
with, within a set period. It saves every connection made and creates
a model of every website you have been on (directly or indirectly).
The results are quite enlightening.

COULD yOU HaVE aCCiDEnTaLLy GiVEn yOUR
pERSOnaL inFORmaTiOn TO SOmEOnE ELSE?
They save many details like: telephone numbers, e-mails, people,
photos and videos. When starting to use a new phone, users usually
sell their old phones or exchange them. However, only a small
number of people spend time erasing their personal details properly
before selling their phones (going back to factory settings does not
completely work). In order to prevent strangers from getting your
data, you need to delete them using these free applications: iShredder
3 and Secure Erase (http://chip.tk/1tjUiba) Also make sure that you
removed your SIM card before you sell your phone.

nai aracıyla kimliğinizi daha iyi gizleyebilirsiniz
Hide your identity even better with the NAI tool
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aRaŞTiRiyOR mU?
Çoğu işveren potansiyel çalışanlara iş teklif etmeden önce onları
internette aratır. Müstakbel patronunuzun sahip olduğunuz LinkedIn
sayfanızı görmesinden çekinmeniz için bir sebep yok, peki ya
“tweet”leriniz? Çoğu insan amaçladığından daha fazla Facebook
paylaşımında bulunuyor. Ayrıca arkadaş listelerinde iş arkadaşları ve
patronlarının da bulunduğunu unutan insanların çalıştıkları yerler
hakkında olumsuz yorumlarda bulunduktan sonra kovulmaları gibi
durumlar söz konusu. O nedenle internette sadece bir işverenin
görmesini dert etmeyeceğiniz paylaşımlarda bulunun.

SOn OLaRaK... DEVLET Sİzİ İzLİyOR mU?
Evet, muhtemelen. Fakat ciddi anlamda uygunsuz bir şey yapmadığınız
sürece bunu dert etmenize gerek yok. İstihbarat teşkilatları sizi sayısız
şekillerde izleyebilirler. Edward Snowden’in bize devletlerin casusluk
teşkilatlarının yapabilecekleri konusunda sızdırdığı bilgilerin ışığında
bile neyi nasıl izlediklerini asla bilemeyeceğiz.

DOES yOUR EmpLOyER SEaRCH FOR yOU On
THE inTERnET?
Before offering a job to potential workers, most employers
search them on the Internet. There is no need to feel embarrassed
about your potential boss seeing your LinkedIn page, but
how about your “tweets”? Most people have more sharings on
Facebook than they anticipated. Also some people forget that
their colleagues and employer is on their website and they share
negative comments about their workplace which cause them
getting fired. For this reason, make sure you only share things
that won’t be a problem if your employer sees them.

FinaLLy... iS THE GOVERnmEnT WaTCHinG
yOU?
Yes, probably. However, if you don’t do anything that is seriously
inappropriate, you don’t have to worry about it. Information
organizations can watch you in numerous ways. Even after
the information Edward Snowden let slip about what the
government’s spy organizations could do, we will never know
how and what they are watching.
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KİmLERİn FaCEBOOK
SayFaniza BaKTiğini
GERÇEKTEn
BİLEBİLİR mİSİnİz?
CAN YOu REALLY KNOw
wHO HAS LOOKED AT YOuR
FACEBOOK PAGE?
Google’da yapılacak hızlı bir
arama kimlerin sizi Facebook’ta
aradığını gözler önüne serecek
yığınla sonuca ulaşıyor. Tek
bir problem var, bu yolların
hiçbiri çalışmıyor. Bu illüzyonu
yıktığımız için özür dileriz
ama kimin profilinizde
gezdiğini öğrenmenin hiçbir
yolu bulunmuyor. Kimileri
Facebook’un profilinizi gezen
kişileri “Tanıyor Olabileceğiniz
Kişiler” listesine dahil ettiğini
söylüyor fakat yapılan denemeler
bunun doğru olmadığını ortaya
çıkardı. Birinin sizin profilinizde
gezindiğini anlamanın
yegane yolu size mesaj veya
“arkadaşlık” daveti göndermeleri.
Facebook’unuzu, gönderilerinizi
sadece arkadaşlarınızın
görebileceği şekilde
kilitleyebilirsiniz. Bunu yapmak
için http://chip.tk/MUzW7g
adresine gidin.
A quick search on google will show
you tons of results about who has
searched for you on Facebook.
There’s only one problem - none of
these ways work. We are sorry for
shattering this illusion, but there is no
way of knowing who has been visiting
your profile. Some say Facebook adds
people who have searched your page
into the “People You may Know” list,
but the experiments have proved
that this is not true. The only way
of knowing if someone has been on
your profile is for them to send you
a message or a “friend request”. You
can set your Facebook so only your
friends can see your uploads. To do
this, visit this website http://chip.tk/
mUzW7g .
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KİTAP & CD
Book & CD

Kışın
ne okumalı
ne dinlemeli?
What to read
and listen to
during the
winter?
HAYAT KURTARAN
VİTAMİN VE
MİNERALLER
HAYY KİTAP

Endokrinoloji,
Metabolizma
ve Diyabet
Uzmanı Prof.
Dr. Metin
Özata yeni
kitabında
vitaminler,
mineraller ve
besin destekleri
konusunda
bilgiler veriyor.
Kitap, sağlığımız için önemli bu maddeleri
doğal kaynaklardan nasıl alabileceğimizi
anlatıyor.

LIFE-SAVING
VITAMINS AND
MINERALS

HAYY KİTAP
Endocrinology, Metabolism and Diabetes
Specialist Prof. Metin Özata gives insight into
vitamins, minerals and food supplements in his
new book. The book tells about how to ensure the
intake of such important supplements through
natural resources.
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HAZİNE AVCILARI
20th CENTURY FOX

Bir grup tarihçi ve
sanat uzmanı, Naziler
tarafından ele geçirilen
ve her an yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya
olan önemli sanat
eserlerini kurtarmaya
çalışır. Ancak ekibin
aradığı eserler, düşman
sınırlarında gizlidir ve
ortaya çıkarılmaları
için sanatsever ekip her türlü tehlikeyi göze
alır. Yönetmenliğini, aktör ve yapımcı George
Clooney’nin üstlendiği film, İkinci Dünya Savaşı
döneminde geçiyor. Bir romandan beyazperdeye
uyarlanan filmin başrollerini Matt Damon,
George Clooney, Cate Blanchett ve Bill Murray
paylaşıyor.

THE MONUMENTS MEN

20th CENTURY FOX
A group of historians and curators try to save major
works of art seized by the Nazis and at risk of
destruction. However, the works of art the group
is after are trapped behind enemy lines, and the
group of art aficionados take the plunge to recapture
them. Directed by the actor and the producer George
Clooney, the film focuses on the time of the World War
II. Adapted from a novel, the film stars Matt Damon,
George Clooney, Cate Blanchett and Bill Murray.

ELECTRIC
CD BABY ONLINE

Kargo, Ogün Sanlısoy, Teoman gibi birçok
ünlü isimle çalışmış gitarist ve prodüktör
Burhan Kulle, ilk solo albümünü bu ay tüm
dünyadaki dijital platformlar üzerinde satışa
sunuyor. Sekiz parçadan oluşan elektrogitar
albümündeki tüm eserler de Kulle’ye ait.
Having cooperated with many renowned figures
such as Kargo, Ogün Sanlısoy, and Teoman, the
guitarist and the producer Burhan Kulle releases
his first solo album this month on all global
digital networks. Consisting of 8 tracks, the
electric-guitar album features musical pieces all
produced by Mr. Kulle.

GECE KAYIĞI
KOTON KİTAP

İskoç yazar
Alan Spence’in
büyük Zen
ustası Hakuin’in
hayatından
esinlenerek
yazdığı “Gece
Kayığı”,
18. yüzyıl
Japonya’sında
geçiyor.
Korkunun,
adanmışlığın
ve bütün
zorluklara
karşı duran
ruhsal gücün hikayesi olan kitap, Japon
geleneklerinin canlı bir resmini sunarak, her
bölümde okuru beklenmedik derinliklerle
buluşturuyor.

NIGHT BOAT

KOTON KİTAP
Written by the Scottish writer Alan Spence
inspired by the life of the great Zen master
Hakuin, ‘’Night Boat’’ focuses on Japan in the
18th century. Telling about the story of fear,
dedication, and the spiritual power, the book
depicts a vivid picture of Japanese traditions,
and takes readers on a journey of unexpected
depths in each chapter.
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