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Sevgili dostlar
Dear friends
W

015 yaz sayımızla sizlere tekrar merhaba diyoruz. Bu sene uzun
süren soğuk kış aylarının ardından, dört mevsimin en güzel yaşandığı
ülkemizde güneşin sıcak yüzünü tekrar göstermesini beklemeye
başladık.

elcome back to the 2015 summer issue. After longlasting winter months, we are now waiting for the
sun to shine again across Turkey where four seasons are
second to none.

Her mevsim siz değerli misafirlerini, en iyi hizmeti vererek ağırlayan
Taksim International Group Hotels, yaz sezonuna merhaba dedi. Her
sene aynı heyecanla sizleri misafir etmekten mutluluk duyan işletme ve
yöneticilerimiz, sizlere bu sene de kaliteli bir tatili yaşatmak için bütün
hazırlıklarını tamamladılar.

Hosting distinguished guests in each season and providing them
with the finest service, Taksim International Group Hotels has said
hi to the summertime. Taking great pleasure in hosting you in line
with the same glow of enthusiasm every year, the management and
executives have brought all the preparations to completion in an
effort to help you enjoy a high-class vacation.

‘Dört Mevsim Tek İsim’ sloganıyla sizlere kaliteli hizmet vermeyi
amaçlayan Taksim International Group Hotels otellerinden; isterseniz
Alanya Obaköy Otelimizde Akdeniz Güneşinin tadını çıkarabilir, isterseniz
Çeşme’de bulunan Radisson Blu SPA&Wellness’da Ege’nin muhteşem
mavisine dalabilir, isterseniz de Abant Gölü’ne komşu olan Abant Palace ve
Köşk Otellerimizde serin ve sakin bir tatil geçirebilirsiniz.

Aspiring to render top-quality services in line with the motto
of ‘Four Seasons One Title’, Taksim International Group Hotels
provides you with a chance to stay in affiliated hotels such as Obaköy
Hotel in Alanya to enjoy the sun or the Radisson Blu SPA&Wellness
to blend in the gorgeous blue of the Aegean Sea, or Abant Palace and
Mansion Hotels neighboring the Lake Abant to enjoy a cool and
tranquil vacation.

Bu sene özellikle misafirlerimizin yoğun bir şekilde tercih ettiği Alanya
Obaköy Otelimizde, Gold Club Card sahibi misafirlerimiz, uygun fiyat
avantajlarından yararlanarak unutulmaz bir Akdeniz tatili yaşayabilecekler.

Attracting a spate of guests this year in particular, Obaköy
Hotel in Alanya enables the Gold Club Card holders to benefit from
affordable price offers and enjoy an unforgettable Mediterranean
vacation.

Dergimizi her zamanki gibi sizlere eğlenceli vakit geçirtecek şekilde ilgi
çekici konularla hazırladık. Unutulmaz bir yaz tatili geçirmeniz dileğiyle...
Saygılarımla,

This issue is, as usual, laden with interesting topics to make
sure you spend some joyous times. Wish you to have a vacation to
remember...
Yours sincerely,

Remzi Altınok
Genel Müdür

Remzi Altınok
General Manager
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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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Radisson
Blu Resort
&SPA Cesme
,
,

t

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.
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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.

TARİH
History

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii’nin diğer camilerden çok büyük bir farkı var.
Burası bir ibadet mekanı olmanın yanı sıra halk arasında dileklerin
gerçekleşmesine yardımcı bir kutsal mekan olarak da algılanıyor. Cami
ve külliye Fatih Sultan Mehmed’in sultanlığı zamanında 1458 yılında
yapılmış. Merkezi olarak kabul edilen eser ise Halid bin Zeyd Ebu
Eyyub el-Ensari için inşa ettirilen türbe. Halid bin Zeyd bir sahabe.
(Kelime anlamı olarak ‘arkadaş’ ya da ‘dost’ demek ancak daha geniş
anlamda Hz. Muhammed’in sohbet meclislerine katılan kişiler için
kullanılıyor) Hz. Muhammed evinde yedi ay misafir olarak kaldığı
için de ‘mihmandar-ı Resulullah’ lakabı ile anılıyor. Halk ise onu ‘Eyüp
Sultan’ olarak tanımış. Eyüp Sultan’ın Hz. Muhammed’le birlikte
Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldığı, peygamberin ölümünden
sonra da çeşitli savaşlarda görev aldığı söyleniyor. Hem uzmanlar hem
de belgeler ilk yapılan cami ile bugün gördüğünüz cami arasında çok
fark olduğunu söylüyor. Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı ilk cami
yıkılınca III. Selim büyük dedesinin mirasına sahip çıkmış ve camiyi
18. yüzyıl sonlarında bir kez daha inşa ettirmiş. Girişte parmaklıkların
üzerinde göreceğiniz Mevlevi sikkeleri III. Selim tarafından
yerleştirilmiş ve padişahın dünya görüşünü yansıtıyor. Caminin bir iç
bir de dış avlusu var. Açık türbe, mezarlar ve bir de şadırvan dış avluda
bulunuyor. Mermerden yapılmış şadırvanı sekiz mermer sütunun
üzerine oturtulmuş ahşap saçaklı bir kubbe örtüyor. Barok süslemeler
ve tavandaki kalem işleri ise o dönemin olmazsa olmazları.
8 taksim YAZ SUMMER

EYÜP SULTAN MOSQUE

Eyüp Sultan Mosque has a big difference than other mosques.
Besides being a prayer hall, it is recognized as a sacred place
among the populace, where wishes come true. The mosque and its
social complex were built in 1458 during the reign of Mehmed the
Conqueror. The artifact recognized as its center is the mausoleum built for Khalid
ibn Zayd Abu Ayyub al-Ansari. Khalid ibn Zayd was a “sahabe” (it literally
means “friend” or “companion”, but it is used in a broader sense for the people who
took part in prophet Muhammad’s religious conversation meetings) of prophet
Muhammad. He is also known as the “mihmandar-ı Resulullah” (“host of our
Master the Prophet”) as he stayed in prophet Muhammad’s house for seven months
as a guest. The people know him simply by the name “Eyüp Sultan”. It is said that
Eyüp Sultan participated in the battles of Badr, Uhud and Khandaq, and fought
in various battles after the death of the prophet as well. Experts and historical
documents state that there is a great difference between the first mosque built
and the mosque we see today. When the initially built mosque commissioned by
Mehmed the Conqueror was demolished, Selim III paid regard to his grandfather’s
legacy and has the mosque re-built in the late 18th century. The Mevlevi coins you
will see on the bars at the entrance were placed by Selim III himself to reflect the
worldview of the sultan. The mosque has an inner and an outer court. The open
mausoleum, tombs and an ablution fountain (“şadırvan”) are at the outer court.
The marble ablution fountain is covered by a canopy with wooden fringes held by
eight marble columns. The baroque ornamentations and hand-carved figures on
the ceiling are a must for the period.

İstanbul
camİlerİ
Dolmabahçe’den Süleymaniye’ye iistanbul’un en güzel camilerini mutlaka keşfedin. SAFFET EMRE TONGUÇ

Mosques of Istanbul

You must discover the most beautiful mosques of Istanbul from Dolmabahçe to Süleymaniye. SAFFET EMRE TONGUÇ

DolmabahçE Camii

Caminin asıl adı Bezm-i Alem Valide Sultan ama Dolmabahçe Sarayı’na yakın olduğundan hep
Dolmabahçe adıyla anılmış. Caminin inşaatı Bezm-i Alem Valide Sultan zamanında başlamış
ama Valide Sultan’ın vefatı üzerine, Dolmabahçe Sarayı’nı da yaptıran oğlu Sultan Abdülmecid
tarafından 1855’te tamamlanmış. Cami, yapıldığı dönemde artık yavaş yavaş terk edilmeye başlanan
ampir üslubunun son ama belki de en güzel örneklerinden. Yapının barok detayları da büyük bir
zarafetle taşıyor olması mimarının ustalığından kaynaklanıyor. Caminin inşaatında mermer ve taş
kullanılmış. İlk yapıldığında, saat kulesi tarafındaki kapının üzerinde yer alan kitabe celisülüs hatla
yazılmış. Yaprak desenleriyle süslenmiş kitabenin üzerindeki çelengin içinde gördüğünüz tuğra Sultan
Abdülmecid’e ait. Gelenekselden farklı renkleriyle dikkati çeken iç dekorasyon ziyaretçilerine tek bir şey
söyletiyor : “Büyüleyici bir güzellik, göz alıcı bir zarafet”. Osmanlı camilerinde alıştığımız kırmızı, mavi
ve lacivertin yerini ağırlıklı olarak kırmızının tonları ve pastel renkler almış.

DOLMABAHÇE MOSQUE

Although the real name of the mosque is Bezm-i Alem Valide Sultan, it has always been called as the
Dolmabahçe mosque as it is close to the Dolmabahçe Palace. The construction started during the time of
Bezm-i Alem Valide Sultan, but completed by Valide Sultan’s son Sultan Abdülmecid, who commissioned
the Palace in 1855 as Valide Sultan passed away. The mosque is one of the ultimate and most beautiful
examples of the Empire style, which had gradually been abandoned in that period. AS a result of the
ingenuity of its architect, the structure exhibits elegant baroque details. Marbles and stones were used
in the construction of the mosque. When it was built, the epigraph on the gate at the side of the clock
tower was written with Celi Sulus calligraphy. The tughra you see inside the wreath on the epigraph
embellished with leaf patterns belongs to Sultan Abdülmecid. The interior decoration attracting attention
with its colors rather different than the traditional makes its visitors say: “an enchanting beauty, a
spectacular elegance.” Mainly shades of red and pastel colors substitute red, blue and navy blue which we
are used to see in Ottoman mosques.
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TARİH
History

nuruoSmaniyE Camii

Kapalı Çarşı’ya gidenlerin avlusundan geçtiği ‘Osman’ın ışığı’ ilk günkü
azametinden hiçbir şey kaybetmemiş. Yedi tepeli İstanbul’un ikinci
tepesindeki, ilk barok camisi. Cami, Osmanlı’daki batılılaşma eğiliminin
güçlendiği dönemde Sultan I. Mahmud tarafından 1749 yılında yaptırılmaya
başlanmış. Osmanlı mimarisinde yeni bir çağı başlatan bu yapılar topluluğu,
ne yazık ki padişahın 1754 yılında vefat etmesiyle yarım kalır gibi olmuş.
Ancak I. Mahmud’dan sonra tahta geçen kardeşi III. Osman külliyeyi
tamamlamış. Barok üslubun etkilerini ise en çok kütüphane, türbe, çeşme
ve sebilde görüyoruz. Beş bölümlü bir son cemaat yeri yapılmış camiye.
Eklenen revak ile de Osmanlı mimarisinde türünün tek örneği olan ‘U’
şeklinde ve yarı açık bir son cemaat yeri kazanılmış. Klasik dikdörtgen
yerine yine barok üslupta sıkça
rastlanan, çokgen bir avlusu var.
Avluda gördüğünüz sütunlardan
bazıları Bergama’da bulunan eski
bir kiliseden getirtilmiş. Caminin
hemen yanına yerleştirilmiş
olan ikişer şerefeli iki minare
de kendi alanlarında Osmanlı
mimarisinde bir ilke imza atmış.
İlk taş külahlar bu minarelerde
kullanılmış. Osmanlı camileri
içinde en büyük kubbelerden
birine sahip, çapı 26 metre. Ana
kubbenin ayaklara oturduğu
yerde meydana gelen kuşakta
çepeçevre Fetih Suresi yazılmış.
Gerçekten ‘ışık saçan’ bir cami
Nuruosmaniye, tam 174 pencere
ile Osmanlı’nın aydınlık cami
anlayışının en güzel temsilcileri
arasında sayılıyor.
10 taksim YAZ SUMMER

nuruoSmaniyE moSquE

“The light of Osman”, where those who visit the Grand Bazaar pass
through, has not lost a bit of its grandness till the day it was built.
The first baroque mosque on the second hill of the seven-hilled city of
Istanbul, was initially commissioned by Sultan Mahmud I in 1749,
during the period when westernization gained pace in the Ottoman
Empire. The building complex that launched a new era in Ottoman
architecture had almost left half finished when the Sultan died in
1754. But when Osman II, Mahmud I’s brother ascended to the
throne, he had the complex completed. We observe the influence of the
baroque style most prominently in the library, the mausoleum, the
fountain and the public fountain (“sebil”). The mosque has a narthex
with five sections. A “U” shaped and half-open
narthex, which is one of a kind in Ottoman
architecture, was achieved with the inclusion
of a portico. Instead of classical rectangular
shape, the mosque has a polygonal courtyard,
also as the baroque style requires. Some of the
columns you see in the courtyard were brought
from an ancient church in Pergamon. The two
minarets with double balconies placed right
next to the mosque blazed a trail in Ottoman
architecture as well. The cones made of stone
were used in these minarets for the first time.
The mosque has one of the largest domes, with a
radius of 26 meters, among Ottoman mosques.
On the stringcourse, where the dome is placed
on columns, there is an inscription of the
Surah of Conquest all around. Nuruosmaniye
is literally a “radiating” mosque; with its 174
windows in total, it is acknowledged as one of
the most beautiful representatives of luminous
mosques of the Ottoman period.

nuSrEtiyE Camii

18. yüzyıl sonlarında, III. Selim’in talimatıyla, ‘Tophane-i
Âmire Arabacılar Kışlası Camii’ adıyla yaptırılmış.
1823’te çıkan Firuzağa yangınında kül olmuş. Aynı yıl
II. Mahmud’un inşaatını başlattığı cami, 1826’da açılmış.
Yapımı sırasında yangın mağdurlarına yapılan yardımlar
halkın yüzünü güldürmüş. Bu yüzden ‘Nusretiye Camii’
adı verilmiş. (Nusret: Yardım, Tanrı yardımı) Baroktan
ampir tarza geçişin öncüsü olan camilerden biriyle karşı
karşıyasınız. Yelpaze şeklinde dizilmiş pencerelerin
etrafında heykeli andıran kabartmalar, köşelerdeki
kuleler, saçak süslemeleri ve diğer tüm detaylar bir selatin
camisine yakışır şekilde yapılmış.
İstanbul’un tarihi eserleri yol çalışmalarından çektikleri
kadar başka hiçbir şeyden çekmemişler. Nusretiye
Camii’ni ilk yapıldığı yıllarda çevreleyen yüksek avlu
duvarı da modernleşmeye kurban edilenlerden. Camiye
iki taraftan çıkan merdivenler de mermer. Üç bölümlü
son cemaat yerine ulaşan merdivenlerde barok dokunuşlar
var. Kubbelerdeki bezemelere göz atmayı unutmayın.
Kapının üzerindeki hat levha Mustafa Râkım’ın elinden
çıkma. II. Abdülhamid’in 20. yüzyıl başlarında yaptırdığı
çeşme ise 1956 senesinde Maçka’ya nakledilmiş.
Çeşmenin mimarı İstanbul’a birçok eser armağan etmiş,
sanki bizden biri olmuş Raimondo D’Aronco.

nuSrEtiyE
MOSQUE

It was built in the late 18th century with the royal
decree of Selim III, under the name “Tophane-i
Âmire Charioteer Barracks Mosque”. It was
reduced to ashes in the Firuzağa fire of 1823.
Mahmud II ordered the re-building of the mosque
the same year, and it was opened for prayer in
1826. During its construction, it put a smile on
the faces of the people due to charities bestowed
on the victims of the fire. Hence, it was called as
the “Nusretiye Mosque” (“Nusret” means charity,
the help of God). In this mosque, you will see a
precursor of the transition from the baroque style
to the Empire style. The embossments reminding of
sculptures around the ledges of windows aligned as
a fan, the towers on the sides and all other details
are all built in a way worthily to a Selatin mosque.
The historical artifacts of Istanbul have not suffered
from anything more than road works. The tall
courtyard wall of Nusretiye Mosque, which used
to surround the mosque during the years it was
built, is yet another victim of modernization. The
stairs on both sides of the mosque are also made of
marble. You can see the baroque touches on the stairs
climbing to the three-section narthex. Don’t forget
to take a glance at the ornaments on the domes. The
calligraphy plate on the gate is a work of Mustafa
Râkım. The fountain commissioned by Abdulhamid
II in early 20th century was transferred to
Maçka in 1956. The architect of the fountain was
Raimondo D’Aronco, who presented many works to
Istanbul and became almost one of us.

FOTOĞRAF/PhOTO: SİNAN DOĞAN

FOTOĞRAF/PhOTO: SİNAN DOĞAN
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ORTAKÖY (BÜYÜK
mECiDiyE) moSquE
ORTAKÖY (BÜYÜK
mECiDiyE) Camii

Sultan Abdülmecid’in mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında yaptırdığı
caminin güzelliği ve zarafeti konusunda alçakgönüllü olmaya hiç
gerek yok. Osmanlı devleti çöküş içindeyken dünyaya bunun aksini
göstermek istemiş.“Devlet hazinesi daha akıllıca harcanmalıydı”
diyenlerin aksine yöneticiler bu yolu seçmiş. Sultanahmet Camii’nden
sonra İstanbul’un en çok fotoğraflanan bu camii, banisinin adı
nedeniyle ‘Büyük Mecidiye’ olarak da isimlendirilmiş. Hikayesi
bilinenden de eski; Ortaköy’de Boğaz’ı en güzel gören noktalardan
birine 1721 yılında devletin ileri gelenlerinden Mahmud Ağa bir mescit
yaptırmış. Tarihte Patrona Halil İsyanı olarak bilinen ayaklanmada
bina yıkılmış, ardından da onarılmış. Yaklaşık bir asır sonra Sultan
Abdülmecid aynı yere bir cami yaptırmaya karar vermiş ve bu
düşünceyi mimari tarihimize isimlerini altın harflerle yazdırmış Balyan
ailesinden Nigoğos Ağa ile paylaşmış. 19. ve 20. yüzyıllardaki deprem
ve yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçirmiş. Bugün
gördüğünüz yapıda kimi orijinal parçalar benzerleriyle değiştirilmiş.
En büyük onarımlardan biri 1960’lı yıllarda yapılmış. Denize doğru
kaydığı tespit edilince kazıklar ve beton enjeksiyonu ile desteklenmiş.
Ardından ciddi bir restorasyon daha gören caminin yakın zamanda
cepheleri temizlendi, gerekli onarımları yapıldı, kalem işleri de elden
geçirildi. Tüm bunlar yapılırken eski tekniğe sadık kalındı. Ortaköy
Camii’ni diğerlerinden ayıran özellik ise her iki bölümün birbirine eşit
olması. Ana ibadet mekanı olan harim, kare planlı tasarlanmış. Uzaktan
görüldüğünde bile inceliğine hayran bırakan caminin ana kapısına, bir
saraya girer gibi, merdivenlerden çıkarak ulaşıyorsunuz.
12 taksim YAZ SUMMER

“There is no need to be humble about the beauty and elegance of
the mosque commissioned by Sultan Abdulhamid II in 1853 to
architect Nigoğos Balyan. While the Ottoman Empire was in
decadence, the Sultan wanted to show to the world that the case
was to the contrary. Despite those who said that “the state treasury
should have been spent much more carefully”, the executives of the
day preferred to go down through such a path. The second most
photographed mosque of Istanbul after the Blue Mosque was
named as “Büyük Mecidiye” (Grand Mecidiye) after its constructor.
Its history goes even further back than known: in 1721, one of
the dignitaries of the period, Mahmud Aga, commissioned a small
mosque on one of the best spots with a view of the Bosporus. The
build was demolished in what came to be known as the Patrona
Halil Uprising, and then repaired. Almost a century later, Sultan
Abdulmecid decided to commission another mosque at the same
place, and shared this idea with Nigoğos Aga from the Balyan
family, who had their name written in our architectural history in
letters of gold. 19. Having affected from earthquakes and fires in
19th and 20th centuries, the mosque had undergone repairs many
times. Some of the original parts had been replaced with similar
ones in the structure you see today. One of the largest repairs was
done in 1960s. Since it was understood that the mosque was
sliding towards the sea, it was propped up with piles and cement
injection. In a subsequent extensive restoration of the mosque
carried out recently, the front facades were cleaned up, necessary
repairs were done and hand-carved figures were handled. These
were all done faithfully to the old techniques. Another distinctive
feature of Ortaköy Mosque is that, both of its sections are equal
to each other. The sanctuary, which is the main prayer hall, was
designed as a square. You climb through stairs, as if you are
entering a palace, to the main gate of the mosque, which fascinates
anyone who sees it even from afar with its elaborateness.

yEni Camii

Eminönü Meydanı’nda bulunan
Yeni Camii’nin kalabalık bir mimar
listesi var. Yapımına Mimar Sinan’ın
öğrencisi Davud Ağa başlamış,
bitirmekse Dalgıç Ahmed Ağa’ya
nasip olmuş. Yıllar sonra Mustafa
Ağa’nın da elinin değdiği külliye
Osmanlı mimari tarihinde en uzun
sürede tamamlanarak farklı bir
unvana sahip olmuş. İnşaatından
yüzyıllar sonra dahi günümüz
mimarları yapının tasarım detayları ve
yapıya kattığı dayanıklılığın önünde
şapka çıkartıyorlar. Kare avluya ana
girişi bulmanız çok kolay, son derece
görkemli bir yapıya geldiğinizi
hissettiren yüksek kemerleriyle
hemen fark edeceksiniz. Abdest,
caminin dış duvarındaki çeşmelerde alınıyor. Ortada göreceğiniz
çokgen şadırvan avluyu dekore etmek amacıyla yapılmış. O da zaten,
ince oymaları ve zarif işçiliği ile bu görevi layığı ile yerine getiriyor.
Avlu 21 kubbeli revak ile çevrilmiş. Pencerelerin altına kadar döşenmiş
çiniler göz kamaştırıyor. Beklenildiği gibi iki minaresi var caminin,
beklenmedik olansa her bir minarede üçer şerefe olması. Caminin inşa
edildiği dönemdeki müezzinlerin işi zor, hoparlör olmadığı için çıplak
sesle okumak zorundalar ezanı. Cami, Mısır Çarşısı, sıbyan mektebi,
darülkurra, türbe ve hünkar kasrından oluşan külliyenin bitirilmesinin
66 yıl gibi inanılmaz bir süreye yayılmasının nedeni saraydaki iç
çekişmeler ve güç gösterileri.

yEni (nEW) moSquE

The list of architects who contributed to the New Mosque at
Eminönü Square is a crowded one. Davud Agha, an apprentice
of Mimar Sinan, started the construction, but it was Dalgıç
Ahmed Agha who completed the construction. The social
complex started by Daud Agha was completed years later, and
earned a different title in Ottoman architectural history as the
complex completed in the longest time. Even today, centuries
after its construction, architects admire the design details and
the durability of the structure. It is quite easy to find the main
entrance to the square shaped courtyard; you will notice it
with its tall arches, which make you feel that you have come
to a grandiose structure. Ritual ablution is performed at
the fountains at the outer wall of the mosque. The polygonal
ablution fountain you will see there was made as a decoration
for the courtyard. It fulfills this mission quite well with its
delicate engravings and elegant craftsmanship. The courtyard is
surrounded with a portico with 21 domes. The tiles decorating
the façade up until the windows are enchanting. As expected,
the mosque has two minarets, but contrary to what is expected,
each of these minarets has three balconies. The task of muezzins
during the times when the mosque was built was hard; they
had to recite the azan with their bare voice, as there were not
any amplifiers back then. The reason why the social complex,
which consists of the mosque, the Spice Bazaar, an Ottoman
primary school, Darul Qurra, mausoleum and Sultan’s pavilion
took an incredibly long time of 66 years to complete was the
civil strife and power plays at the palace.
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SülEymaniyE moSquE

SülEymaniyE Camii

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışının otuzuncu yılı şerefine
yaptırılan Süleymaniye Camii yedi tepeli şehrin üçüncü tepesini
süslüyor. 1550’de başlayan inşaatı 1557 senesinde bitirilmiş. Camiyi,
kütüphane, hastane, hamam, imaret, tabhane, medrese, türbe, hazire
ve dükkanlardan oluşan külliyenin bir parçası diye tanımlamak
haksızlık olur. Çünkü Süleymaniye Camii külliyenin mücevher taşı.
Sadece görkemli bir cami değil. Kimi söylentilere göre inşaata Hz.
Muhammed’in Mimar Sinan’ın rüyasına girip böylesi muhteşem bir
eseri tarif etmesi ve de aynı rüyayı Kanuni Sultan Süleyman’ın da
gördüğünün ortaya çıkmasıyla başlanmış. Yapımı sırasında olağanüstü
bir çalışma temposu sergilenmiş. Kayıtlara göre külliyenin inşaatı
sırasında günde ortalama 2000-2500 işçi çalışmış. Caminin yapımı
uzayınca çok sinirlenen Kanuni, Sinan’a haber gönderip inşaat iki ay
içinde bitmediği takdirde kellesinin vurulacağını söylemiş. Elindeki
diğer işleri bir yana bırakıp hazır etmiş yapıyı Koca Sinan ve anahtarını
padişaha sunmuş. Çok süslü bir cami yapmamış Sinan, belki de
ihtişamını sadelikten almasını istemiş. Yaklaşık 3500 metrekareye
yayılmış olan caminin beş kapısı var. Ayasofya’ya girince bölünmüş
ve içine kapanmış bir mekanla yüz yüze gelirken Süleymaniye’de
tek parça halinde, aydınlık, ferah bir ortamla buluşuyorsunuz. Dört
minare Kanuni’nin İstanbul alındıktan sonra tahta geçen dördüncü
padişah olmasını anlatır. On şerefe ise Kanuni Sultan Süleyman’ın
onuncu padişah oluşunu temsil eder. Evliya Çelebi müezzin mahfilinin
güzelliğini anlatmak için “Sanki cennet mahfili” tanımını kullanmış.
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“Built in honor of the thirty-third anniversary of Süleyman
the Magnificent’s ascension to the throne, Süleymaniye
Mosque garnishes the third hill of the city with seven hills. Its
construction started in 1550 and completed in 1557. It would
be unfair to define the mosque as a part of the social complex
which includes a library, a hospital, public baths, a public
kitchen (imaret), a shelter for the poor (tabhane), Quran schools
(medrese), a mausoleum, a burial area (hazire) and shops, since
Süleymaniye Mosque is the jewel of the complex. The mosque
is not just magnificent. According to rumors, the construction
started as both Mimar Sinan and Süleyman the Magnificent
saw Prophet Muhammad in their dreams defining such a
magnificent artifact. Construction works were carried out at
an extraordinarily rapid pace. According to historical records,
2000 to 2500 workers had worked on average per day in the
construction of the complex. As Süleyman the Magnificent
got angry since the construction of the mosque took a long
time, he sent a message to Mimar Sinan saying that he would
decapitate him unless he completes the construction in two
months. Sinan the Great left every other work he had aside,
completed the structure and presented the keys to the Sultan.
Sinan did not built a fancy mosque; perhaps he wanted it to
create a sense of magnificence out of simplicity. The mosque,
which covers an area of around 3500 square meters, has five
gates. While you come across a divided and introverted space
when you enter Hagia Sofia, you come across a monolithic,
luminous and spacious setting when you enter Süleymaniye.
The four minarets is a symbol showing that Süleyman the
Magnificent was the fourth Sultan of the Empire after the
conquest of Istanbul. Ten balconies on these minarets represents
that Süleyman the Magnificent was the tenth Sultan. In order
to describe the beauty of the muezzins’ gathering-place, Evliya
Çelebi said “It seems as if it is the gathering-place for heaven”.
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Hazırlayın
bavulları,
yolculuk var!

Yaz son hızıyla devam ediyor. Hala ne yapacağınıza karar vermediyseniz
Langkawi Adası’ndan Karayip’lerde cruise turuna, şahane önerilerimiz var.
SAFFET EMRE TONGUÇ
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Pack your suitcase, it is
time to hit the road!
Summer is at full throttle. If you are still undecided, we have incredible
suggestions ranging from the Langkawi Island to a cruise in the Caribbean.
SAFFET EMRE TONGUÇ
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UzAKLArdAKİ cennet
BUNLARI YAPIN
n Mangrove turuna katılın. Dünyada 26 ülkede 90
geopark bulunuyor, UNESCO’nun Güney Doğu
Asya’da belirlediği ilk parkı da Langkawi’de. Adada 40
kilometrekarelik bir alanda mangrove ağaçları var ve
tekneyle geopark’taki bu bölgeye gidebiliyorsunuz. 118
ülkede, 80 değişik çeşit mangrove ağacı yetişiyor, en
ilginci de bu ağaçların deniz suyunda yaşamaları. Boyları
60 metreye çıkabiliyor. Dünyada 233 çeşit yırtıcı kuş var.
Malezya’da bunların 41 çeşidi yaşıyor. Mangrove turunda
bazı kuşları ve kartalları görmek mümkün. Üç saatlik bir
tur, doğayla bütünleşmenizi sağlıyor.
n Teleferikle Mat Cincang Dağı’na çıkıp 708 metreden
manzarayı seyredin. Aşağıdaki ormanlar ve Andaman
Denizi etkileyici. İsterseniz hem karada hem denizde
giden ördek turlarına da katılabilirsiniz.

n Adı kahverengi kartal anlamına gelen Langkawi’de
yapabileceklerinizden biri de üç saatlik bir bisiklet turu.
Pirinç tarlaları, yağmur ormanları, şelaleler, göller, plajlar
ve küçük köyler eşlik edecek turunuza. Bu aynı zamanda
yerel hayatı görmenin en iyi yolu.

18 taksim YAZ SUMMER

LAngKAwi

İtiraf edeyim ki “Bir de bu adaya bakalım, nasılmış?” diyerek
gittim Malezya’nın Langkawi Adası’na. Fazla bir beklentim yoktu.
Ruhumu cennette bıraktıktan sonra döndüm olağana. Önce başkente
gidiyorsunuz. Kuala Lumpur’dan adaya ulaşmak sadece bir saatlik bir
uçuş. Sonrasında yeşilin hakimiyeti başlıyor. Langkawi aslında 104
adadan oluşuyor ama gelgit zamanı ada sayısı 99’a düşüyor.
Adayı sevmemin en önemli sebebi kaldığım Four Seasons Hotel
(www.fourseasons.com/langkawi) oldu. Yağmur ormanlarının içinde,
sırtını 550 milyon yıllık kayalara dayamış bir yerde, 48 hektarlık bir
alana sadece 91 villa inşa etmişler. Plajı 1.5 kilometre uzunluğunda.
Ortada gereksiz kalabalıklar yok. İnşaat dokuz yıl sürmüş, ortaya
sıra dışı bir mimari çıkmış. Gördüğüm en güzel otellerden biri. Ama
bisiklet kiralamanız lazım, çünkü odadan restorana bisikletle gitmek
bile beş dakika sürüyor. Otelin SPA’sı ise hayatınızın kalan kısmını
geçirebileceğiniz bir yer.
Pavilion isimli restoranına yemeğe gittiğim Datai (www.thedatai.
com) da çok etkileyici bir otel ama odaları sıradan, bir de merkezden
bayağı uzak. Odalara maymunların girmesi de işin bir başka boyutu!
Bütçesi kısıtlı olanlara ise Bon Ton’u (www.bontonresort.com) tavsiye
ederim. Otantik Malay evlerini farklı bölgelerden getirip otel odalarını
oluşturmuşlar. Ambiyansı da keyifli, restoranı da. Langkawi’de dışarıda
yemek için ise Wonderland’i tavsiye ederim. Çok sıradan bir balık
lokantası ama yemekler çok leziz.

A fArAwAY pArAdise

LAngKAwi

I have to admit: I went to the Langkawi Island, Malaysia thinking “let’s see
what this island is like”. I had no high expectations. I was back to normal after
having left my soul in a paradise. The first destination is the capital town. It
takes only an hour to make it to the island from Kuala Lumpur. Then, a green
dominance surfaces. Langkawi actually consists of 104 islets the number of
which decreases to 99 in tidal seasons, though.
The most important factor for me to like the island was the Four Seasons Hotel
(www.fourseasons.com/langkawi). Only 91 villas were built on a 48 hectare
land situated in the midst of rain forests and leaned on rocks dating back to 550
million years. The beach is 1.5 km long. No uncalled-for crowd in sight. The
construction took nine years to uncover an extraordinary architectural style. It
is one of the most beautiful hotels I have ever seen. However, you need to rent a
bicycle since even making it to the restaurant from your room takes five minutes.
The facility’s SPA is a place where you can easily spend the rest of your life.
While the Datai (www.thedatai.com) was an impressive hotel where I had
been to the restaurant named Pavilion, its rooms were ordinary and the hotel
was located far away from the downtown. Seeing monkeys going into rooms is
a whole another story! I recommend those with a shoestring budget to stay in
Bon Ton (www.bontonresort.com). They put together authentic Malay houses
from various regions to serve as hotel rooms. The ambiance is delightful. So is
the restaurant. I would recommend you to visit the Wonderland to dine out
in Langkawi. It is a highly unexceptional seafood restaurant but the foods are
delicious.

MUST GO
n Join a mangrove tour. There are 90 geoparks in 26 countries
around the world. The first one certified by the UNESCO in
the Southeastern Asia is in Langkawi. The island is home
to mangrove trees on a 40 km-square area and you can
visit them in the geopark by a boat. 80 individual species of
mangrove trees grow in 118 countries, and the most interest
part is that they grow in sea water. They can go up to 60
meters in height. The world houses 233 predatory bird species.
Malaysia is home to 41 species. You can come across with some
birds and eagles during mangrove tours. The three-hour tour
helps you mingle with the nature.
n Go up to the Mountain Mat Cincang by a ropeway and
enjoy the view at an altitude of 708 meters. The forests and
the Andaman Sea down below are impressive. You can join
duck tours that go both on sea and land.

n Standing for brown eagle, Langkawi provides you
with a three-hour bicycle tour as well. On the tour, you are
accompanied by rice lands, rain forests, waterfalls, lakes,
beaches and small villages. This is the best way to see the local
life.
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crUise İLe

KArAYİpLer’e

YoLcULUK

Türk gezginlerin yeni yeni farkına vardığı turistik gemi
yolculuğu ya da bilinen adıyla cruise turizmi, gelişen
dünya turizmine paralel olarak artık eskisinden daha
da popüler. Önceden sadece üst düzey gelir grubuna ait
insanların yararlanabildiği yolcu gemilerinde tatil yapma
fırsatından, fiyatlarda yaşanan düşüşlerden sonra orta gelir
grubundan kişiler de yararlanır oldu. Gemi sayılarının
ve yolcu kapasitelerinin artması rekabete yansıyınca, bir
haftalık gemi seyahatinin fiyatı, beş yıldızlı otelde yapılan
bir tatille aynı rakama gelmeye başladı. Günümüzde altı
bin yolcu taşıyan ve yaklaşık iki yolcuya bir personelin
düştüğü Oasis of the Seas ve Allure of the Seas gibi dev
gemiler adeta yüzen küçük şehirler gibi. Bavul toplamadan,
havaalanlarında perişan olmadan seyahat edebilmek, hep
aynı kabinde kalmak, aynı yatakta uyumak ama her gün
ayrı bir coğrafyada uyanmak, indiğiniz liman kötü bile
olsa temiz bir kabine döneceğinizi, lezzetli yemekleri
yiyeceğinizi bilmek, gemi yolculuğunu cazip hale getiren
sebeplerden sadece bazıları.
Mart ayında Royal Caribbean International’a ait Quantum
of the Seas gemisi ile New York hareketli 12 günlük
bir Karayipler gezisi yaptım. Bu gezideki amacım ailem
ile birlikte keyifli bir tatil yapıp günlük koşturmadan
uzaklaşmaktı.
Quantum of the Seas ile yapacağımız seyahatin
başlangıcında teknolojinin nasıl kullanıldığını ve
hayatımızın nasıl kolaylaştığını fark ettim. Check-in
esnasında klasik havaalanı veya liman kuyrukları yerine
modern tabletler ile giriş işlemleri neredeyse bir dakikada
tamamlanıyor ve tüm misafirler anında gemiye giriyor.
Gemiye girişte ilk gözüme çarpan kafe ve dükkanlar
ile dolu, oldukça büyük bir alışveriş caddesi oldu. Royal
Esplanede ismindeki bu yerde gemi ortamının tamamen
dışına çıkarak kendinizi bir alışveriş merkezinde gibi
hissediyorsunuz. Merkezin tam ortasında yer alan ‘Bionic
Bar’da robot barmenler çalışıyor ve dilediğiniz içeceği
otomatik olarak hazırlıyor. Diğer katları dolaşmaya
çıktığımda 19 tane restoran ile karşılaştım. Gemide
yerçekimsiz ortamda uçuş deneyimi yaratan I-fly uçuş
parkuru, denizden yaklaşık 60 metre yükseğe çıkan seyir
terası olarak adlandırılan Kuzey Yıldızı ‘North Star’,
büyük küçük herkesin ilgi odağı ve adeta bir lunaparkta
geziyorsunuz hissi veren çarpışan arabalar alanı ile
karşılaştım. Gemi şirketinin adeta bir standart aktivitesi
olan FlowRider sörf havuzu, kaya tırmanma duvarları, çok
sayıda yüzme havuzu ve SPA ise çok etkileyici. Gemide
gece yapılan gösteriler Broadway ayarındaydı. Konserler
muhteşemdi.
Teknolojinin gelişmesiyle beraber konforun ön plana
çıktığı, gezginlerin ihtiyaçlarının en önemli unsur olduğu
daha büyük, daha güzel ve daha şaşırtıcı gemiler yapılıyor,
Royal Caribbean da bu konuda öncü şirketlerden biri.
Devir artık yüzer şehirlerde tatil devri ve 2015’e damgasını
yolcu gemileriyle yapılacak olan seyahatler vuracak.
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A crUise to tHe

cAriBBeAn

Recently discovered by Turkish globetrotters, the cruise
tourism is popular than ever as a result of the burgeoning
global tourism. Previously dominated only by high-paid
people, the opportunity to take a vacation on cruise ships
is now available for the middle class as well in line with
the decrease in rates. After the increasing number of ships
and passengers has made an impact on competition, a
week-long cruise now costs the same as a vacation in
a five-star hotel. Giant cruises such as the Oasis of the
Seas and the Allure of the Seas literally function as small
towns as they can accommodate six thousand passengers
including one personnel per two passengers. Traveling
without having to pack a suitcase or being miserable at
airports, staying in the same cabin, sleeping in the same
bed yet waking up somewhere new every day, knowing
that you will go back to a clean cabin and delicious foods
even if a port you land is not nice are just a few reasons
that make a cruise tour attractive.
Having departed from New York, I took a 12-day cruise
tour to the Caribbean in March on the ship named
Quantum of the Seas owned by the Royal Caribbean
International. My purpose for this cruise was to have a
joyous vacation with my family and get away from the
daily hassle.
In the beginning of the cruise on the Quantum of the
Seas, I realized how technology can be put into use and
make things easier for us. For check-ins, you do not
have to wait in a line just like you do at airports or
ports. Instead, it takes almost a minute to check in via
modern tablets and get on board in an instant. What
first caught my eye upon getting on board was a pretty
large shopping avenue laden with coffee shops and stores.
You completely get out of the cruise ambiance around
this place called the Royal Esplanede, and feel like you
are in a shopping mall. Situated right in the heart of
the avenue, the Bionic Bar is run by robot bartenders
to automatically serve you with any beverage you
wish to have. I came across with 19 restaurants when
I took a tour on other floors. I-fly flight track offering
an experience of flight in a gravity-free environment,
and the “North Star” serving as a viewing platform
going up to 60 meters in height are centers of attraction
for any age group. I also ran into bumper cars making
you feel like as if you wander in an amusement park.
As a standard activity provided by the cruise company,
the FlowRider surfing pool is quite impressive as it is
equipped with rocky climbing walls, plenty of swimming
pools and a SPA. Held at night on board, the shows were
Broadway-like. The concerts were amazing.
Larger, more beautiful and astounding cruise ships are
built as comfort takes the center stage and the needs of
travelers are now the most important components in line
with the technological advances. Royal Caribbean is one
of the leading companies in this respect. It is now time
to take vacations on floating towns, and 2015 will be
marked by travels on cruise ships.
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NİHAT ÖZDEMİR:

sEkTÖRlERİMİZDE

fıRsATlAR

ARıyoRuZ
NİlüFER GÖZüTOK üNAl

L

imak Holding, son 10 yılın en hızlı gruplarından.
2023 için koyduğu 5 milyar dolar ciro hedefine
2018’de ulaşacak. Limak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bulundukları
alanlarda büyüyerek bu hedefe ulaşacaklarını
söylüyor. Özellikle enerji, çimento ve havacılıkta yur tiçinde
ve yurt dışında çok sayıda fırsat olduğunu dile getiren işadamı,
bunları yakından izlediklerini anlatıyor. Özdemir, “Havacılık
ve enerjide özelleştirmeler devam edecek. Biz de hepsiyle
ilgileniyoruz” diye konuşuyor.
2014 sizin açınızdan nasıl geçti? Yılın kısa bir değerlendirmesini
yapar mısınız?
2014 yılını çalıştığımız sektörler açısından genellikle iyi
kapattık. Hedeflediğimiz noktalara ulaştık. Yılın başında
seçimler nedeniyle hedeflerimizi tutturabilir miyiz diye
düşünüyorduk, ancak hem enerji hem inşaat hem de turizmdeki
hedeflerimizi tutturduk.
Ne kadarlık bir büyüme yaşadınız?
Ortalama yüzde 20 civarında büyüdük.
Bu yıla hangi hedeflerle girdiniz?
Bu yıl için koyduğumuz hedefler, 2014 yılıyla benzer. Enerjide

22 taksim YAZ SUMMER

”

2014 sonunda Çeçen Grubu ile birlikte
bir alım yaptık. 2015’in ilk günlerinde
yeni enerji santralimiz devreye girdi.
Dolayısıyla enerjide hedeflerimizi
büyüttük. Rakamlarla konuşacak olursak
2015’te, enerjide üretim ve ticaret alanında
yüzde 30’un üzerinde artık hedefliyoruz.
Çimentoda iki yeni ve büyük fabrikanın
kurulumuna başladık. Bunlardan biri Ankara’da,
diğeri Kilis’te... Bunun yanında mevcut
fabrikalarımızın kapasite artırımlarını yaptık.
2015 yılında çimentoda aynen enerjide olduğu
gibi yüksek oranda büyüme hedeflerimiz bulunuyor.
Kapasite artışıyla satış cirolarında yüzde 30’luk
bir artış bekliyoruz. Ayrıca Afrika kıtasına açılmaya
karar vermiştik. Onun fabrika alım arazilerini hemen
hemen bitirdik. Oradaki projeleri de tamamladık. Şu anda
finansmanıyla beraber o işlere 2015 yılında başlayacağız. 2015
bizim için önemli bir yıl, hedeflerimize ulaşacağız.

Bu önemli yılda ajandanızda en öncelikli konular neler olacak?
Bizde en önemli konu, her dalında faaliyet gösterdiğimiz enerji. Enerjide
dikey entegrasyonu tamamlamış durumdayız. Enerjiyi üretiyoruz, bu
üretimlerimiz üç ana bölümde. Bunlardan biri hidrolik. 1.000 megavatlık

Nihat Özdemir:
“We are looking
for opportunities in
fields of interest.”
NİlüFER GÖZüTOK üNAl

L

imak Holding is one of the fastest-growing corporate
groups in the past decade. Having previously set a goal
to hit $ 5 billion for turnover by 2023, the group will
achieve it by 2018. Limak Holding’s Chairman of the
Board Mr. Nihat Özdemir says the corporate group will
keep growing and achieve the goal in fields of interest. Pointing to a spate
of opportunities both in Turkey and around the world for energy, cement
and aviation, the businessman points out the the group keeps tabs on them.
Mr. Özdemir explains: “Privatization for aviation and energy will be
ongoing. We are interested in all of them.
What was 2014 like for you? Can you make a brief analysis?
For 2014, we did a good job in general for industries we operate in. We
achieved the goals. We were hesitant about whether we could achieve the
goals due to the upcoming election whereas we actually did in energy,
construction and tourism.
What was your growth rate?
We grew by about 20 percent in average.
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Limak’ın yeni ajandası
1. 2015’te enerji üretiminde ve ticaretinde yüzde 30’un üzerinde
artış hedefliyoruz.
2. Çimentoda 2015’te yüzde 30 ciro artışı bekliyoruz.
3. Çimentoda 1-2 alım daha yaparak sektörde bir numaraya oturabiliriz.
4. Enerjide ilk 10 içinde kalmak iyidir, ilk 5 içine girebilirsek çok iyiyiz.
5. Mevcut sektörlerimizde fırsat arayışımız sürüyor.
6. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde daha çok fırsat olacağını görüyorum.
7. Türkiye’deki liman özelleştirmelerini izliyoruz.
8. Havacılık ve enerjideki özelleştirmelerin hepsiyle ilgileniyoruz.
9. 2018 gibi 5 milyar dolar ciroya ulaşmış olacağız.

The new agenda of Limak
1. We aim at growing by 30 percent in energy generation and trade for 2015.
2. We expect a 30 percent of increase in cement for 2015.
3. A couple of acquisitions can enable us to rank first in cement.
4. It is good to rank within top 10 in energy and it would be much better to rank within
5. We keep looking for opportunities in industries we currently operate .
6. I can see us getting more opportunities in industries we operate.
7. We keep tabs on privatization efforts for ports in Turkey.
8. We are interested in all privatization projects in aviation and energy.
9. We will have achieved the goal to have 5 billion dollar in turnover by 2018.

hidrolik kurulu gücümüz oldu. Çeçen Grubu
ile almış olduğumuz Yeniköy Kemerköy
Termik Santralleri, 1.050 megavat kapasiteli.
Bunun yanında bizim 1.250 megavat gücünde
olan Hamitabat Santrali yenileniyor. Onu
da hemen hemen tamamladık. Toplamda
baktığınızda 3 bin megavat civarında bir
kurulu güçle 2015 yılına girmiş bulunuyoruz.
Üretimlerimiz devam edecek. Bu üretilen
enerji önemli. Ancak Türkiye’de asıl önemli
olan enerji üretmekten çok bu enerjinin satışı.
Bunun için dikey entegrasyonu tamamladık.
Enerji ticaret şirketimiz, geçen yıl 5 milyar
kilovat/saate yakın bir enerji sattı. Bu yıl
bu hedefi yüzde 100 büyüttük. 10 milyar
kilovat/saatlik enerji satışı gerçekleştireceğiz.
Dağıtımımız da var. Türkiye’nin dört
bölgesinin dağıtımı ortaklarımızla birlikte
bizde. Biz çimentoda Türkiye’nin ikinci ya da
üçüncü büyük oyuncusuyuz.
Son dönemde kurlardaki hareketlilik birçok
yatırımcıyı ürküttü. Sizin gibi dev yatırım yapan
şirketler için önümüzdeki dönemde finansmanda
yeni bir döneme mi giriyoruz?
Kur artışları, projelerin fizibilitesini bozuyor.
3. havalimanı dahil almış ve yapmış
olduğumuz birçok finansman var. Bunların
hepsinin finansmanını tamamladık gibi.
Bunların büyük bir kısmı yabancı parayla
finanse edildi. Dolayısıyla finansmanın
geri ödenmesinde her zaman problemler
yaşanabilir. Şu anda çalıştığımız sektörler
açısından kurun bugünkü durumu, bizim
dayanabileceğimiz noktalar içerisinde ama
daha yüksek bir kur artışının olmaması gerekir.
Çimentoda ilk üçtesiniz. Orada ulaşmak
istediğiniz hedef nedir?
Birinci olmak isterim. Bunun için yatırım
yapıyoruz. Bu yatırımlarımızı bitirip 1-2 alım
daha yaparsak Türkiye’de çimento sektöründe
bir numaraya oturabiliriz.
Enerjide hangi hedeflerle ilerliyorsunuz?
Enerjide ilk 5 veya 10 içinde olmak bile bizim
için önemli bir hedefe varmış olmak anlamına
geliyor. İlk 10 içinde kalmak iyidir, ilk 5 içine
girebilirsek çok iyiyiz. Enerjide önemli olan
dikey entegre yapımızı tamamlamış olmak.
Bizim gibi enerjinin üretiminden dağıtım ve
ticaretine kadar her şeyi yapan çok az şirket
var.
Önümüzdeki süreçte farklı sektörlerde ortaklık
ya da satın alma söz konusu mu?
Her zaman mevcut sistemlerimizde, mevcut
gruplarımızda ve yatırımlarımızda ortaklığa
çok müsaitiz. Dağıtımda ve enerji üretiminde
ortaklık yapımız var. Havacılık sektöründe de
ortaklıklarımız bulunuyor. Bu yaklaşımımızı
devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Sizin her yıl 1 milyar dolarlık yatırım hedefiniz
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What is the goal for this year?
It is similar with the one for 2014. In the late 2014, we made an
acquisition with Group Çeçen in energy. In the early 2015, we put a new
power plant into operation. So, we shoot for the sky in energy. In terms
of figures, we aim at growing by 30 percent in energy generation and
trade for 2015. We have kicked off the construction of two new and major
cement factories. One of them is located in Ankara while the other one is
in Kilis... In addition, we have increased the capacity of the current ones.
For 2015, we aim at securing a high growth rate in cement just as we do
in energy. As the capacity increases, we expect a 30 percent increase in sales
turnover. In addition, we have previously decided to penetrate into Africa.
We have almost completed the process to purchase lands for factories to be
built. We have completed the projects in the continent. We will kick them
off in 2015 along with the financing. 2015 is an important year for us
and we will achieve the goals.

the bar higher this year and increased it by 100 percent. We are going to
sell 10 billion kilowatt/hours of energy. We also engage in distribution. In
cooperation with the partners, we distribute for four regions in Turkey. We
rank second in Turkey and third in the world for the cement industry.

What are the most important agenda items for this year?
The most important one is the energy industry that we operate in every
aspect. We have finalized the vertical integration in energy. We generate
energy and it is divided intothree main departments. One of them is
hydraulics. We currently own a 1 thousand megawatt hydraulic installed
power. Purchased in cooperation with the Group Çeçen, Yeniköy-Kemerköy
Thermal Power Plants are equipped with a 1.050 megawatt capacity.
In addition, Hamitabat Power Plant with a 1.250 megawatt capacity
is under renovation. It is almost complete. Overall, we have a total of 3
thousand megawatt installed power to start the year 2015. The generation
will go on. The energy we generate is of importance. However, what really
matters in Turkey is sale rather than generation. That is why we have
completed the vertical integration. The affiliated energy trade company
sold approximately 5 billion kilowatt/hours of energy last year. We put

You rank third in cement. What is the goal for the cement
industry?
I would like us to rank first. This is what we invest for. If we can complete
these investments and make a couple of acquisitions, we can rank first in
cement.

The recent volatility in foreign currency has scared many investors.
Are we stepping into a new era in financing for companies with huge
investments like you?
The increase in foreign currency disrupts the feasibility of projects. There are
many financing projects we have undertaken including the 3rd airport. We
have almost completed the financing of them all. The majority of them is
financed by foreign capital. So, some problems may always surface in terms
of the financing refund. In terms of industries we currently operate in, the
current status of the foreign currency is within the limits that we can deal
with but it should not go higher.

What is the goal in energy?
Even ranking within top 5 or 10 in energy means achieving the goal for
us. It is good to rank within top 10 and it would be better to rank within
top 5. What matters in energy is that we have completed the vertical
integration process. There are very few companies like us with engagement
in every aspect of energy ranging from distribution to trade.
In the forthcoming years, do you have any partnership or acquisition
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vardı... Bu hedef devam ediyor mu?
Her yıl bu hedefi geçiyoruz. 2015 yılında
da yatırımlar ağırlıklı olarak havacılık,
ulaşım, enerji, çimento ve turizm sektöründe
gerçekleşecek.
Yeni sektörlerle ilgileniyor musunuz?
Şu anda yeni bir sektörü düşünecek halimiz yok.
Var olduğumuz sektörlerle büyümeye devam
edersek bizim için bundan daha önemli bir
şey olamaz. Ama kendi sektörlerimizde fırsat
arayışımız var. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde
hem yurt içinde hem yurt dışında daha çok fırsat
olacağını görüyorum.
2023’te 5 milyar dolar ciro hedefiniz vardı. Bu
hedefi revize ettiniz mi?
2023’ten evvel 2018 gibi 5 milyar dolar ciroya
ulaşmış olacağız. Yani koyduğumuz hedefe 5-6
yıl önce ulaşacağız.
Hedefe daha erken ulaşmanızı sağlayan neler
olacak?
Özelleştirmeler ve 3. havalimanı bize bu
büyümeyi getiriyor.
3. havalimanı nasıl gidiyor?
Şu anda iyi gidiyor. Sondajlarımızı hemen
hemen tamamlamak üzereyiz. Projeler hızla
bitirildi. Master planı bitirdik. Hedefimiz, Ekim
2017’de 3. havalimanımızı açmak. Türkiye’nin
buna ihtiyacı var. THY’nin büyümesi belli,
Pegasus’un büyüme hedefleri belli... Atlas
ve Onur’un büyüme hedeflerini de ortaya
koyduğumuzda ne Sabiha Gökçen’in ne
Atatürk Havalimanı’nın bu büyümelere yetmesi
mümkün değil. Onun için biz ne yapıp edip
Ekim 2017’de 3. havalimanını açmalıyız.
Bugüne kadar konjonktürün hızlı büyümenize
imkan tanıdığı yönünde bir açıklamanız vardı.
Önümüzdeki dönemde konjonktür, bu kadar hızlı
büyümenize olanak tanıyacak mı?
2023 yılına kadar geleceği görebiliyorum.
2071’i hedefleyenler var ama benim o kadar çok
hedef koyacak halim de yok. Belki onu benim
torunlarım, üçüncü nesil hedeflemeli. 2023
yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin otaya
koyduğu hedefler var. Bunlar sağlanırsa
ve o yolda yatırımlar devam ederse Türkiye
ilk 10 ekonomi arasına girmeyi başarabilir. Bu
sadece özel sektör için değil herkes için çok
önemli bir hedef diye düşünüyorum. Biz çok
önemli günler gördük ve geçirdik. istikrarın çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Afrika ya da
Asya’da herhangi bir yabancı ülkeye gittiğimizde
ilk baktığımız ülkenin istikrarı, istikrarın gidişatı
oluyor. Ben istikrarın bozulmamasını istiyorum.
Eğer istikrarı kaybedersek 2023 yılı hedeflerine
ulaşılacağını sanmıyorum.
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“4 yıL sonra iş Temposunu
yavaşLaTacağım”
DENGEDE İYİYİM
Günde 10 saatin üzerinde çalışıyorum ama iş ve özel
yaşam dengesi kurma anlamında kendimi başarılı
görüyorum. Hafta sonları mümkün mertebe Ankara’da
ailemle olmaya çalışıyorum.
JİMNASTİK YAPIYORUM
Tenis oynuyorum. Her sabah yürüyor, jimnastik
yapıyorum. Kış ve yaz aylarında dönem dönem kısa
tatillere kaçıyorum. Kışın genellikle yurt dışında 3-4
günlük bir kayak tatili yaparım.
DETOKS KAMPLARI
Özel spor kaçamaklarım da var. Fırsat bulunca bir spor
okuluna ya da detoks yapılan kamplara gidiyorum.
İKİNCİ NESİL BAŞLADI
4 yıl sonra iş temposunu yavaşlatacağım. İkinci
nesil şirketler de çalışmaya başladı. İnşaatın haricinde
diğer bütün sektörlerde profesyonel arkadaşlar var.

in mind for various industries?
We are always open to partnership in each and every
system, group and investment of ours. We have
partnerships in distribution and energy generation. As
well as in aviation. We plan to keep it going.
You previously set a goal to invest 1 billion dollar on
an annual basis... Is it still on the table?
We put this goal into effect every year. In 2015, we will
invest more in aviation, transport, energy, cement and
tourism.
Are you interested in any new industry?
We can not currently afford that. If we keep growing in
industries we already operate in, then nothing can beat
that. But, we look for opportunities in the industries
we operate. I believe there are going to be more
opportunities both in Turkey and across the world in the
industries we currently operate.
You also set a goal to secure 5 billion dollar of
turnover for 2023. Have you revised this goal?
We will have achieved the goal of securing 5 billion
dollar by 2018, not 2023. So, this means that we will
have achieved the goal 5 to 6 years earlier.
What are the factor that enable you to achieve the
goal earlier?
Privatization and the 3rd airport help us grow.

“ı pLan To sLow down
my busıness pace ın 4 years.”
I AM GOOD AT STRIKING A BALANCE
I work for over 10 hours a day but I think I am doing a good job in
striking a balance between my business and private life. I try to gather
with my family in Ankara for weekends as much as possible.
I DO GYMNASTICS
I play tennis. I jog every morning and do gymnastics. I go on short-term
holidays every now and then in winter and summertime. I usually take
a skiing vacation for 3 to 4 days in winter.
DETOX CAMPS
I have some particular sports-related getaways. I take part in sports
schools or detox camps whenever I can.
THE SECOND GENERATION IS ON
I plan to slow down my business pace in 4 years. The second
generation has begun to take office in our companies. Apart from
construction, professionals are also in charge of other industries.

What is the current status of the 3rd airport?
It is going well. We have almost finalized the drilling
efforts. The projects have been completed at a short
notice. We completed the master plan. We aim at
launching the 3rd airport in October 2017. Turkey
needs this. The growth of Turkish Airlines and Pegasus
is well-chronicled. Given the growth goals of Atlas and
Onur, it is impossible for neither Sabiha Gökçen nor
Atatürk Airport to suffice for such a high growth rate.
We have to unveil the 3rd airport in October 2017 at
all costs.
You had said that the conjuncture allowed you to
secure such a rapid growth. Will the conjuncture
allow you to secure such a high growth rate in the
forthcoming years?
I can see it will until 2023. There are some people
shooting for 2071 but I am not in a position to set
such a goal. Perhaps my grandchildren and the third
generation should shoot for it. The Republic of Turkey
has set goals for 2023. If they are achieved and
investments are made, then Turkey can rank within top
10 economies in the world. I think this is a major goal
not only for the private industry but also for everyone.
We have been through a lot. I believe stability is very
important. When we decide to penetrate into Africa
or Asia, the first factor that we take into account is the
stability and the course of stability. I hope the stability
will not be disrupted. If it is disrupted, I do not think
we can achieve the goals for 2023.
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Çilek kokulu tarifler
Mis kokulu çileklerin tazeleyici tadı sofralarımızda. Aşçı, pastacı ve blogger Ayşem Öztaş, bizim için yaz
aylarının gözde meyvesi çilekle yapılabilecek birbirinden nefis, kolay tarifler hazırladı. Afiyet, vitamin olsun.
AytAç ÖzkArdAş Gozzi - FotoğrAFlAr: ozAn kutsAl - AksesuArlAr: CrAte And BArrel

Strawberry-flavored recipes

Refreshing savor of delicious strawberries is now at the table. Serving as a cook, pastry enthusiast and blogger,
Ayşem Öztaş offers delicious and easy-to-make recipes for strawberry, the favorite fruit of summertime. enjoy it!
AytAç ÖzkArdAş Gozzi - Photos: ozAn kutsAl - ACCessories: CrAte And BArrel
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ÇİLEKLİ MUS

4 kişilik

MALZEMELER

200 g çilek
125 g toz şeker
5 yemek kaşığı su
3 çay kaşığı toz jelatin
2 adet yumurta beyazı
200 ml krema
Süslemek için taze nane yaprağı ve çilek

HAZIRLANIŞI

Çilekleri ve 1 yemek kaşığı toz şekeri mutfak robotunda püre
haline getirin. 6 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı suyu
ocak üzerinde karıştırmadan kaynatın. 3 çay kaşığı toz jelatin
ve 2 yemek kaşığı suyu bir kapta birleştirin. 5 dakika sonra
mikser ile çırpın. Bu karışıma yumurta aklarını ve 1 yemek
kaşığı toz şeker ekleyip yüksek devirde çırpın. Sıcak olan
şurubu, karıştırma devam ederken, bu karışıma azar azar ilave
edin. Diğer tarafta kremayı çırpın. Çırpılmış kremayı diğer
krema ile birleştirin. En son çilek püresini ekleyerek, servis
kaplarına bölüştürün. Buzdolabında 1 saat bekleterek servise
hazır hale getirin.

BESİN DEĞERLERİ
Kalori 150
Yağ 7,5 g
Protein 2,1 g
Karbonhidrat 19,6 g
Lif 0,6 g

STRAWBERRY MOUSSE

4 kişilik

INGREDIENTS

200 g of strawberries
125 g of granulated sugar
5 tablespoons of water
3 teaspoons of powdered gelatin
2 egg whites
200 ml of cream
Fresh mint and strawberry for dressing

PREPARATION

Mash strawberries and 1 tablespoon of granulated sugar in a food
processor. Boil 6 tablespoons of granulated sugar and 3 tablespoons of
water on a stove without stirring. Put 3 tablespoons of powdered gelatin
together with 2 tablespoons of water in a pot. 5 minutes later, scramble
those with a mixer. Add egg whites and 1 tablespoon of granulated
sugar to this mix and scramble at high speed. Keep stirring and add the
warm syrup to the mix. Scramble the cream in a different pot. Add the
scrambled cream to the rest of cream. Finally, add the strawberry puree
and portion it out on serving cups. Keep it in a refrigerator for an hour
to serve.

NUTRITIONAL VALUES

Calories 150
Fat 7,5 g
Protein 2,1 g
Carbohydrate 19,6 g
Fiber 0,6 g
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Food

BAKLAVA YUFKASI
İLE KREMALI ÇİLEK
15 adet

MALZEMELER

15 adet çilek
3 adet baklava yufkası
50 g ceviz (ufalanmış)
50 g toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
100 g labne peynir
200 ml krema
50 g pudra şekeri
100 g tereyağı (eritilmiş)

HAZIRLANIŞI

Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın. İlk baklava
yufkasını düzgünce yerleştirin. Eritilmiş tereyağını her tarafa
sürün ve üzerine ceviz, toz şeker ve tarçın serpin. İkinci
yufkayı bu katı kapatacak şekilde üzerine yerleştirip, nazikçe
bastırın. Aynı işlemi tekrarlayın. 3. yufkanın üzerine sadece
eritilmiş tereyağı ve toz şeker serpin. Bıçak ile istediğiniz
büyüklükte parçalar kesin ve fırında üzeri kızarıncaya kadar
pişirin. Krema, peynir ve pudra şekerini çırpın. Hazırlanmış
dilimin üzerine çilek ve krema koyun. Diğer parça ile üzerini
kapatın. Servise hazırdır.

BESİN DEĞERLERİ
Kalori: 240
Yağ 11,8 g
Protein 7,1 g
Karbonhidrat 27,9 g
Lif 1,8 g
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BAKLAVA DOUGH WITH
CREAMY STRAWBERRY

15 pieces

INGREDIENTS

15 strawberries
3 thin sheets of baklava dough
50 g of walnut (crumbled)
50 g of granulated sugar
1 teaspoon of cinnamon
100 g of mild cream cheese
200 ml of cream
50 g of powdered sugar
100 g of butter (melted)

PREPARATION

Heat the oven to 200°C. Grease the baking tray. Place the first sheet
of baklava dough properly. Lay the melted butter on every inch of it,
and sprinkle walnut, granulated sugar and cinnamon. Place the second
sheet of dough in a way to cover it and press it gently. Repeat the same
procedure. Lay only the melted butter and granulated sugar on the 3rd
sheet of dough. Cut it up in sizes you wish and cook it in an oven until
its top is roasted. Scramble the cream, cheese and powdered sugar. Put
the strawberry and cream on the slice. Cap it with the other piece. It is
good to go.

NUTRITIONAL VALUES

Calories: 240
Fat 11,8 g
Protein 7.1 g
Carbohydrate 27,9 g
Fiber 1,8 g

YEMEK
Food

ÇİLEKLİ VE
PEYNİRLİ SALATA

1 porsiyon

MALZEMELER

3 adet iri boy çilek
5/6 yaprak kıvırcık marul
4/5 yaprak kırmızı kıvırcık marul
4/5 sap dereotu
50 g eski kaşar
50 g rokfor
Salata sosu için: Zeytinyağı, limon ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Yeşillikleri ince doğrayın. Bir kabın içinde salata sosu ile
birlikte karıştırın. Çilekleri ince ince kesip, yeşilliklerin
üzerine yerleştirin. Dereotu ve küp küp doğranmış peynirleri
salataya serpin. En son minik ceviz parçaları ile süsleyerek
servise hazır hale getirin.

BESİN DEĞERLERİ
Kalori: 333
Yağ 16,4 g
Protein 32 g
Karbonhidrat 14,8 g
Lif 3,5 g

SALAD WITH
STRAWBERRY AND
CHEESE

1 portion

INGREDIENTS

3 large-sized strawberries
5/6 leaves of lettuce
4/5 leaves of red lettuce
4/5 leaves of dill
50 g of aged kasseri cheese
50 g of Roquefort cheese
For salad sauce: Olive oil, lemon and black pepper

PREPARATION

Chop up the greens. Mix them with the salad sauce in a pot. Slice the
strawberries and place them on greens. Sprinkle the dill and cubed cheese
on the salad. Dress it with tiny walnut pieces to serve.

NUTRITIONAL VALUES

Calories: 333
Fat 16.4 g
Protein 32 g
Carbohydrate 14.8 g
Fiber 3.5 g
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Çarşı Pazar
Keşif rotamız Tarihi Yarımada’da bulunan Küçük Ayasofya. Semtin sokaklarında
ve çarşısında tura çıktık. Servet kavaSoğlu
Sultanahmet ve Ayasofya’nın görkemli yapılarının gölgesinde kalmış, birbirlerini kesen dar sokaklarından
geniş bir Marmara panoramasına sahip hüzünlü, aynı zamanda ahşap evleri ile bir o kadar da şirin bir
semt: Küçük Ayasofya. Hemen üst tarafında Sultanahmet Camii yer alıyor. Küçük Ayasofya’daki bütün dar
sokaklar, tren yolunun altındaki geçitlerle denize çıkıyor. Şimdilerde Küçük Ayasofya Camii ve çevresinin
tarihi önemi dolayısıyla gelen ziyaretçilerin yanı sıra hat, ebru ve minyatür gibi geleneksel sanatlarla
ilgilenenlerin de gözdesi olan bir keşif noktası. Ara sokaklarında keşfedilmeyi bekleyen sanatçı atölyeleri
ve yeme-içme noktalarıyla bir hafta sonunda buraya yapacağınız keşif gezisini hak ediyor. Gezimize
Sultanahmet Meydanı’nın paralelinde bulunan Yeşil Ev’in de olduğu Kabasakal Sokak’tan başlıyoruz. İlk
keşfimiz hemen Yeşil Ev’in yanı başında.
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Bazaars

the destination to explore is the little Hagia Sophia, located on
the Historical Peninsula. We took a tour around the streets and
the bazaar of the town. Servet kavaSoğlu
A cute little town overshadowed by the pompous structures such as the Blue Mosque and
Hagia Sophia, equipped with a wide Marmara panorama in crosscutting streets, and
wooden houses: Little Hagia Sophia. Right above is the Blue Mosque. All the narrow streets
around the Little Hagia Sophia open out to sea through alleys beneath the railroad. It is a
popular destination to explore due to visitors flocking as a result of the historical importance
of the Little Hagia Sophia Mosque and surroundings as well as art aficionados interested in
calligraphy, paper marbling and miniature. It is worth exploring for a weekend given all the
art workshops and restaurants waiting to be discovered in alleys.
We kick off the trip in Kabasakal Street where Yeşil Ev is located in parallel to the
Hippodrome. The first spot to explore is right near Yeşil Ev.
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İSTANBUL SANATLARI ÇARŞISI

Komşusu Yeşil Ev’in restorasyonu sırasında, oldukça kötü durumda
olan Cedid Mehmed Efendi Medresesi de restore edilmiş. İlk
yapılış amacına uygun olarak geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı
‘İstanbul Sanatları Çarşısı’na dönüştürülmüş. Çarşıya cadde
üzerine sıralanmış dükkanların arasında bulunan mermer başlıklı
bir kapıdan giriyorsunuz ve avlu ile karşılaşıyorsunuz. Dikdörtgen
planlı bu avlunun etrafında kapıları ve pencereleri avluya açılan 12 oda
bulunuyor. Hat, porselen, cam, mermer işleme ve minyatür sanatları
gibi ölmekte olan sanatları canlandırmak amacıyla çalışan bu çarşı,
misafirlerine ve özellikle yabancı turistlere bu sanatların nasıl yapıldığını
izleme olanağı veriyor. Çarşının dış tarafındaki kemerli dükkanlardan
bu sanatların örneklerini satın almak mümkün. Keşfedilmesi gereken
bir çarşı. İstanbul Sanatları Çarşısı’ndan çıktıktan sonra Kabasakal
Caddesi’ni Sultanahmet yönünde takip ederek Arasta Çarşısı’nın içinden
yürüyüşümüze devam ediyoruz. Eski Bizans kalıntılarının üzerinde yer
alan ve ciddi bir onarımdan geçirilen çarşıda sağlı sollu yetmişten fazla
dükkan var. Bu dükkanlarda İznik çinileri, Türk hamam aksesuarları,
halı, kilim ve diğer turistik eşyalar satılıyor. Osmanlı zamanında
sipahilerin malzemelerinin satılmasından dolayı Sipahi Çarşısı olarak
da anılmış. Çarşının içinde şehrin çok önemli müzelerinden biri de yer
alıyor: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi. Milattan sonra 450-500 yılları
ile tarihlenen ve sergilenen mozaikler muhteşem. Çarşının içinden
geçerken kaçırılmaması gereken bir keşif noktası. Çarşının Küçük
Ayasofya tarafındaki kapısından çıkarak Küçük Ayasofya Caddesi
boyunca yürüyerek Küçük Ayasofya Camii’ne ulaşıyoruz.

ISTANBUL ARTS BAZAAR

At the time when Yeşil Ev was renovated, Cedid Mehmed Efendi Madrasa
underwent some restoration efforts as well as it had been pretty damaged.
It is turned into “Istanbul Arts Bazaar” in line with the original purpose of
construction, offering traditional handicrafts. You go into the bazaar through
a marble-capped gate situated between shops lined on the avenue, and come
across with a courtyard. There are 12 rooms opening out to the rectangularshaped courtyard through gates and windows. Operating in an effort to keep
alive almost-extinct arts such as calligraphy, porcelain, glass, marble processing
and miniature, the bazaar provides guests and international tourists in
particular with a chance to see how they are brought to life. You can purchase
such artistic pieces in arched shops situated on the exterior side of the bazaar.
It is a bazaar to discover. After departing the Istanbul Arts Bazaar, you get to
pound the Kabasakal Avenue en route to the Hippodrome, and keep walking
through the Arasta Bazaar. On both sides, there are more than seventy shops
located on ancient Byzantine remains and renovated to a significant extent.
These shops are for Iznik tiles, Turkish bath accessories, carpets, rugs and other
touristic souvenirs. It is called the Cavalryman Bazaar since the shops around
here used to sell materials for cavalrymen under the Ottoman rule. In the
heart of the bazaar is one of the major museums in the town: The Great Palace
Mosaic Museum Dating back to 450 to 500 A.D., the mosaics are spectacular.
It is a must-see as you pass through the bazaar. After going out through the
gate overlooking the Little Hagia Sophia, you get to walk along the Little
Hagia Sophia Avenue to make it to the Little Hagia Sophia Mosque.
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KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

Kendisi küçük ama Ayasofya Müzesi’nden daha yaşlı. Bizans imparatoru
Justinyen tarafından 527-530 yılları arasında yaptırılmış. Ayasofya
Müzesi’nin minyatürü. Bizans döneminde Aya Sergios ve Bachos
Kilisesi adını taşıyan yapının temelinde 3 metreye 1.8 metre blok taşlar
kullanılmış. İstanbul’un fethinden sonra II. Beyazıt döneminde saray
ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye dönüştürülmüş. Bahçesinde
Hüseyin Ağa’nın türbesi ve 24 odalı, ortasında şadırvanı olan Hüseyin
Ağa Medresesi var. Bu yapı Hoca Ahmet Yesevi Vakfı tarafından restore
edilmiş ve günümüzde her odanın ayrı bir fonksiyonu var; Nakkaş, Rumi,
Somuncu Baba gibi isimlendirilen odalar Türk el sanatlarının çalışıldığı bir
mekan haline gelmiş. Neyin hüzünlü sesi eşliğinde, bol köpüklü bir kahve
içip, biraz soluklanabilirsiniz. Unutmadan, bahçesinde geçmişte birçok
yazarın, şairin yattığı, kapatılan Sultanahmet Hapishanesi’nin orijinal
bir hücre kapısı, ağaca yaslanmış şekilde keşfedilmeyi bekliyor. Küçük
Ayasofya’nın tarihi sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Sedefkarlar,
hat ustaları, ebru ustaları, minyatürcüler bu semti mesken tutmuşlar. Hatta
bir pasajı ‘Küçük Ayasofya Sanatçılar Çarşısı’na dönüştürmüşler. Çarşı
içinde ebrucular, hat ustaları ve eski cilt yapan ustalar yer alıyor. Biraz
soluklanmak için gözlerimiz bir yer ararken cephe dekorasyonunda irili,
ufaklı, renkli kovaların kullanıldığı ilginç bir mekanla karşılaşıyoruz.

LITTLE HAGIA SOPHIA MOSQUE

It is small in size yet older than the Hagia Sophia Museum. It was constructed
at the behest of the Byzantine Emperor Justinian I between 527 and 530. It is
a miniature of the Hagia Sophia Museum. Titled as Aya Sergios and Bachos
Church under the Byzantine rule, the building is made in block stones with a
size of 3 meters to 1.8 meters. Following the conquest of Istanbul, it was turned
into a mosque at the behest of Hüseyin Ağa who acted as a palace eunuch under
the rule of Beyazıd II. The garden houses the tomb of Hüseyin Ağa and his
Madras with 24 rooms and a fountain with a water tank. This building was
renovated by Hoca Ahmet Yesevi Foundation while each room currently serves
a function. Titled as Nakkaş, Rumi and Somuncu Baba, the rooms function
as workshops where artists work on Turkish handicrafts. In company with the
melancholic sound of Ney, you can have a cup of foamy coffee and take a break.
An original cell gate of the Sultanahmet Prison where many writers and poets
used to serve time is waiting to be discovered leaning on a tree in the garden.
The tour in historical streets of the Little Hagia Sophia is ongoing. Masters of
pearl inlaid, calligraphy, paper marbling and miniature have settled in the
town. In fact, they turned a bazaar into the “Little Hagia Sophia Arts Bazaar”.
The bazaar houses paper marbling and calligraphy masters and bookbinders. As
you look for a place to take a breath, you get to come across with an interesting
hangout made in multi-colored buckets in various sizes for facade decoration.

REGGAE CAFE
SHOTS&FOOD

Sahibi Zeki Turhan. Mekanın dışı kadar
içi de renkli. Mekanı; özgürlük, barış ve
rahatlık paydasında birleşen reggae severler,
öğrenciler, hayvan ve çevre duyarlılığına
sahip, parası çok olanın değil pozitif
enerjisi bol olanın el üstünde tutulduğu
mekan olarak tanımlıyorlar. Reggae Cafe
sanki Jamaika’nın sokak aralarından
Küçük Ayasofya’nın daracık sokaklarına
ışınlanmış salaş, rahat bir bar. Reggae ve oldies çalıyorlar. Caz ve etnik
müzik de repertuarları içerisinde. Yemekler Meksika ağırlıklı dünya
mutfağı. Gelincik suyu, nar özü ve elma kurusu ile yaptıkları Küba çayı,
demirhindi şerbeti, şeftali özü ve deniz lavantası ile yapılan Jamaika çayı
mekanın favori çay kokteylleri. İstanbul’da ender bulunan sokak arası
barlarından biri. Dinlenmek için ideal.
Küçük Ayasofya Mah. Kadırga Limanı Cad. No: 147/1 Sultanahmet
Tel: 0537 923 73 67

ÇARDAKLI HAMAMI VE
RÜSTEM PAŞA ÇEŞMESİ

Küçük Ayasofya Camii yakınlarındaki harap durumda bulunan
Çardaklı Hamamı, saray ağası Hüseyin Ağa tarafından 1503’te
yaptırılmış. Tek hamam olarak inşa edilen yapı daha sonra
kadınlar hamamı bölümü eklenerek çifte hamama dönüştürülmüş.
Hamamın yapılışında bir Bizans kalıntısından faydalanıldığını
gösteren Bizans levhaları bulunmuş ve Ayasofya Müzesi’ne verilmiş.
Hemen hamamın önündeki çeşme ise Kanuni’nin veziri ve damadı
Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. İstanbul’un ilgi çeken tarihi
çeşmelerinden bir tanesi. Hamam ve çeşmeyi keşfederken, bu tarihi
hamamın duvarına yaslanmış, bahçesinde Rüstem Paşa Çeşmesi’ni
misafir eden Tarihi Çeşme Restaurant da gözümüze çarpıyor.

REGGAE CAFE SHOTS&FOOD

It is owned by Zeki Turhan. It is colorful on the inside as much as it is on
the inside. Holding those with high positive energy, not a deep pocket in
high esteem, it is defined by reggae enthusiasts, students, environment and
animal activists finding the lowest common denominator in freedom, peace
and comfort. Reggae Cafe is a comfy bar as if it is teleported into narrow
streets of the Little Hagia Sophia from alleys of Jamaica. They play reggae
and oldies. The repertoire includes jazz and ethnical music as well. The food
relies on the Mexican cuisine. Among the favorite tea cocktails are Cuban
tea made in corn poppy water, pomegranate essence and dried apple, as well
as Jamaican tea made in tamarind syrup, peach essence and statis. It is a
rare type of bar for Istanbul located in an alley. It is a perfect spot to take
a rest.
Küçük Ayasofya Mah. Kadırga Limanı Cad. No: 147/1 Sultanahmet
Tel: 0537 923 73 67

ÇARDAKLI TURKISH BATH AND
RÜSTEM PASHA FOUNTAIN

Located as ruins near the Little Hagia Sophia Mosque, Çardaklı Turkish
Bath was built in 1503 at the behest of Hüseyin Ağa who served as
a palace eunuch. Built as a single bath, the building was morphed
into a double one upon the addition of a bath for ladies. At the time of
construction, some Byzantine plates pointing to a sign of benefit from
a Byzantine ruin were unearthed and delivered to the Hagia Sophia
Museum. Right in front of the bath is a fountain built at the behest of
Rüstem Pasha, the son-in-law and vizier to Suleiman the Magnificent.
It is one of the attractive historical fountains in Istanbul. As you explore
the bath and the fountain, the Ancient Çeşme Restaurant bursts into sight
as a home for Rüstem Pasha Fountain in a courtyard leaning on the wall
of the historical bath.
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TARİHİ ÇEŞME
RESTAURANT

Bu tarihi doku içerisinde
kendinize ziyafet çekmek
isterseniz uygun yerlerden bir
tanesi. Menü Türk mutfağı
ağırlıklı. Baharın geldiği şu
günlerde mutlaka bahçesinde
oturup kebaplarının tadına
bakın. Müşterileri genellikle
yabancı turistler. Sırtını tarihi
hamama dayamış tarih kokan bu
restoranda yediğiniz yemekten
zevk alacaksınız. Güler yüzlü,
samimi personel ve bütçeye
uygun hesap. Daha ne olsun!
Küçük Ayasofya Camii Sokak
No: 1
Tel: 0212 516 35 80

ANCIENT ÇEŞME RESTAURANT

LITTLE HAVANA

Leziz ev yemekleri yapan bir mekan. Ufuk Türkoğlu ve eşi
tarafından işletilen tipik bir aile lokantası. Bu ufak, samimi mekan
ismini unutulmaz ‘Scarface’ filminde Al Pacino’nun canlandırdığı
Tony Montana karakterinin Küba’dan Amerika’ya geldiğinde
bulaşıkçı olarak çalıştığı restorandan almış. Girişte ‘Hot Beer-Lousy
Food-Bad Service’ yazan tabelaya aldırış etmeden, içeri girin. İçeride
tabelada yazanların aksine, nefis ev yemekleri ve samimi, güler yüzlü
servis sizi bekliyor. Kuzu güveç bir harika. El emeği ile hazırlanan
mantının tadına doyamayacaksınız. Yaprak
sarmayı da atlamayın, mutlaka tadına bakın.
Bunların yanında Nezahat sultan kebabı ve meze
tabakları da çok başarılı.
Küçük Ayasofya Mah. Mustafapaşa Sokak
No: 26/A Sultanahmet Tel: 0538 429 94 50

LITTLE HAVANA

It is a hangout offering delicious homemade foods. It
is a family business operated by Ufuk Türkoğlu and
his wife. This little and cozy place is named after a
restaurant where Tony Montana played by Al Pacino
in “Scarface” worked as a dishwasher when he first
made it to the USA from Cuba. Get in without
minding the signboard that reads “Hot Beer-Lousy
Food-Bad Service”. Unlike what the signboard says,
delicious homemade foods and friendly service await
you inside. The lamb stew is fantastic. You can’t get
enough of handmade mantı (Turkish ravioli). Do
not miss out on having a taste of stuffed vine leaves.
In addition, Nezahat sultan kebab and appetizers
are must-haves.
Küçük Ayasofya Mah. Mustafapaşa Sokak No:
26/A Sultanahmet
Tel: 0538 429 94 50
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It is one of the perfect spots to feast in a historical ambiance. The menu
relies on the Turkish cuisine. You must take a seat in its garden and have
a taste of kebabs as the spring kicks in. The clientèle mainly consists of
international tourists. Leaning on the historical bath, this history-strewn
restaurant offers foods that you would enjoy for every bite. Friendly and
sincere staff and an affordable check. It doesn’t get better than that...
Küçük Ayasofya Camii Sokak No: 1 Tel: 0212 516 35 80

OTEL
Hotel

Abant
..
Kosk
,
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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A

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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Abant
Palace
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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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KURBAN
değİl
lİder
olun
İşaret parmağımız havada sürekli dışarıyı azarlamak
yerine hayatımızın sorumluluğunu alıp yolculuğun keyfini
çıkarma vakti geldi. Yaprak ÇETİNkaYa

Ç

oğumuzun hayalinde, bir Ege
kasabasına gidip yaşamak var ama
bunu gerçekleştirenler az sayıda
insan da kısa zamanda sıkılıp geri
dönüyor. Çünkü kişisel liderlik
konusunda eksiğiz, kendimizi
yeterince tanımıyoruz ve “Her şey mümkün olsa
nasıl bir hayat yaşamak isterdin?” sorusuna hızlıca
vereceğimiz net bir cevabımız yok. “Hayatın
Direksiyonuna Geç” kitabının yazarı Kemal
İslamoğlu anlatıyor: Eğer direksiyona geçebilirseniz
ateşin üzerinde bile yürüyebilirsiniz.
Hayatımızı kim yönetiyor? Direksiyonlarımızda kim
var?
Kendimiz yokuz. Otomatik pilot var. Otomatik
pilot ise korkularımız, endişelerimiz, bugüne kadar
işe yaramayan kısıtlayıcı inançlarımızdır. Gerçekte
olduğunu zannettikleri, inanmayı tercih ettikleri
ama o her ne ise gerçek potansiyelin çok altında olan
bir kaynak var.
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Be a leader,
not a victim
It is time to assume responsibility for your life and enjoy
the ride rather than shaking your finger at others and
scolding them. Yaprak ÇETİNkaYa

M

ost of you dream of settling in
a small Aegean town whereas
the ones who manage to do so
get bored and return in a short
period of time. It is because we
are devoid of personal leadership, not familiar enough
with ourselves and we have no clear answer when it
comes to the question of “what kind of a life we would
like to live if anything was possible”. Let’s hear what
Mr. Kemal İslamoğlu, the author of the book “Hayatın
Direksiyonuna Geç (Get Behind the Wheel of Life)”,
has to say: If you can get behind the wheel, then you can
even walk on fire.
Who steers our life? Who sits in the driver’s seat?
Certainly not us. An auto pilot does. And the auto pilot
stands for our fears, concerns and restrictive beliefs that
have yet to work. It is a source we think real, opt to
believe in yet way below its true potential.
Does everyone feel the same?
In my opinion, yes. I work along with white-collar
professionals in major companies for five days a
week. I have just come here from a project of a major
company for team coaching. The people I’m talking
about are equipped with an above-the-average
educational background and income whereas I sense
the same in them, too. 95 percent of the people shake
their fingers at someone and keep complaining. What
I discuss with them is whether their concerns are
related to their interests or sphere of influence. People
usually feel concerned about their interests and spend
their energy on them. Like they wish the government
was like this and the prime minister was like that...
95 percent of the people can not rid of the victim
mode. However, they will be able to get behind
the wheel of their lives when they are
concerned about what they can control.
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Herkes mi bu durumda?
Şahsi gözlemime göre evet. Haftanın beş günü büyük
şirketlerin beyaz yaka çalışanlarıyla bir aradayım. Bugün buraya
büyük bir şirketin takım koçluğu çalışmasından geliyorum. Bu
insanlar Türkiye ortalamasının üstünde bir eğitime ve gelire
sahip olmalarına rağmen onlarda da aynı şeyleri görüyorum.
İnsanların yüzde 95’i parmak dışarıda konuşuyor, şikayet ediyor.
Benim onlarla tartıştığım konu şu; dert ettikleriniz ilgi alanınız
mı, etki alanınız mı? İnsanlar genelde ilgi alanını dert ediyor,
enerjisini buraya harcıyor. Yönetim şöyle olsaydı, başbakan
böyle davransaydı… İnsanlar yüzde 95 kurban modunun dışına
çıkamıyor. Halbuki etki alanı dert edilse kişi kendi hayatının
direksiyonuna geçecek.
Etki alanı derken neyi kastediyorsunuz?
Mesela şu an siyaset hakkında akşama kadar karşılıklı
konuşabiliriz, ne olacak bu memleketin hali diye… Konuşur
konuşur sonra da ayrılırız. Ama sadece konuşmak yerine
gidip bir sivil toplum kuruluşuna ya da bir siyasi partiye
üye olmaya çalışıyorsam, ilgili mercilere gidip şikayetim
şu, şunun yapılmasını istiyorsam kendi etki alanım içinde
bir şeyler yapıyorsam, bıdı bıdı yapmıyorsam artık boş
konuşmuyorumdur.
Kendi hayatımızda bu etki alanı neler olabilir?
Rahatsız eden konunun sizi niye rahatsız ettiğini düşünmek
örneğin… Ben öğretmenlerle çalışıyorum. Onlar istediğinde
fırsatım oldukça ücretsiz eğitim veriyorum çünkü benim ilkokul
öğretmenim dünyada sahip olunacak en kötü öğretmendi.
Tabii diğer bakış açısı ile iyi ki öyleydi, şu an burada olmamda
çok büyük bir katkısı var. Bütün öğretmenlere yardım etme
sebebim de bu yüzden. Meselenin bizi neden rahatsız ettiğini
bilirsek belki de rahatsız etmesini engelleyeceğiz. Yani ilk adım
derdimizin neden dert olduğunu bilmeliyiz, ikinci adım ise bu
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derdin çözümü araştırmalıyız. Hayatın direksiyonunda olmak
probleme değil, çözüme odaklanmak demek.
Yani probleme odaklandığımızda kurban konumunda oluyoruz
öyle mi?
Aynen öyle... Her zaman dört zehirden bahsediyorum; suçlama,
eleştiri, aşağılama ve duvar örme. Bu dört zehrin olduğu yerde
kurban da vardır. Bu bölümü kitaba sığdıramadım ama eğitim
videolarımda var. Çocuğunuzla, eşinizle, öğretmeninizle,
doktorunuzla ilişkinizde bu dört zehirden herhangi biri varsa
burada kurbanlık hali vardır. En basit örnekle, ben size “Bu
kotun üzerine de bu gömlek mi giyilir?” dediğimde suçlama,
eleştiri vardır. Oysa “Bu kotun üzerine şunu giyseydin daha iyi
olurdu” deseydim geribildirim yapmış olurdum. Ben suçlayınca
siz ne yaparsınız? Savunmaya geçersiniz. Savunma da aynı
suçlama gibi kurbana düşmeye neden oluyor. “Ben aslında
bunu demek istedim” gibi savunmalar kurbanlık hali… Bu
ikisi devrede kaldıkça bir süre sonra üçüncü zehir devreye
giriyor: aşağılama, hor görme… “Sen bu raporu nerenle yazdın

ya, okumamı mı bekliyorsun” gibi bir tarz. Oysa karşınızda
bir insan var. Bu arada bu zehir sadece ilişkilerimize değil
kendimize zarar veriyor. Kendinize yaptığınız ağır eleştirileri
düşünün. “Yine mi beceremedin? Sen adam olmazsın. Daha
çabuk olsana... Bak yine unuttun” gibi kendi kendimize
söylenmelerimiz…. Ben 20 sene böyle yaşadım biliyor
musunuz, böyle bir adamı onca yıl yanımda farkında
olarak taşıdım. Otomobilde giderken sağ
tarafınızda böyle biri otursa 100’üncü
kilometrede indirirsiniz onu aşağı…
Ama bu halimizle yıllarca yaşıyoruz.
Dördüncü ve son olarak bu zehirler
arasında bizi uçuruma en çabuk
götüren, kronik rahatsızlıklara sebep
olan ise duvar örme… Aynı evde günaydınları olmayan, tek
ortak noktaları çocuk olan çiftler mesela… Birbirlerine duvar
örmüşler, ilişki yok. İşyerinizdeki insanlarla, komşularınızla
duvar örebiliyorsunuz. Duvar ören kişi kurban olduğunun
farkında olmuyor. Kurban olmak her zaman “ezilen” olmak
değil. Ezik olmaya neden olan da kurban aslında…
Kurbandan nasıl çıkacağız?
Yaşamın dört ana süreci var. Kurban, güçlenme, teslimiyet ve
ilham ile aksiyon… Önce fark edip acısını çekmeliyiz. Birçok
insan kurban durumunda olmaktan bilinçaltında keyif alıyor.
Kurtarıcısı, işkenceci, ezilen; hangisindeysek bu davranışımıza
acı yüklememiz lazım. Yani “Bir dakika ya, ben ne yapıyorum?
Ben buna layık değilim. Karşımdaki buna layık değil” gibi…
Sonra kendimizi yakalamak. Değişim bugünden yarına olmuyor
tabii, adım adım oluyor. Sıklıkla yaptıktan sonra yakalamaya
başlıyoruz. Yakalamak acıyı şiddetleniyor biraz. Sonra tam
yapmak üzereyken yakalıyoruz kendimizi ve durup bir
davranış değişikliği yaratıyoruz. Sonraki adımda bu bir seçenek
olduğunda yakalıyor ve bu yolu seçmiyoruz. Sonra düşünce
aşamasında yakalıyoruz ve bir süre sonra yapmıyoruz. Artık
seçenek olarak aklımıza dahi gelmiyor.
Eğitimlerde cam veya ateş üstünde yürüme, boğazla ok kırma,
elle tahta kırma gibi çalışmalar yaptırıyorsunuz. Bunların kurban
rolünden çıkmakla bağlantısını anlatır mısınız?
Kitapta yazanlar, bu röportajın satırları hep entelektüel
unsurlar. Okumakla olsaydı kütüphaneciler dünyanın en
akıllı en zengin insanları olurlardı. Sadece okumakla değil,
uygulamakla da oluyor. İnsanların halilazırda potansiyellerinin
ötesine geçmelerine engel olan ne? Kişi önce kendine şunu
sormalı: “Zaman, mekan, para, aile sıkıntım olmasa nerede
olurdum, nasıl yaşardım?” Bu soruyu herkes kendine sormalı.
Bu soru insanın çırılçıplak kalmasını sağlıyor. Kurbanlar bahane
üretir. Ama ilham ile aksiyona geçenler kafaya ve gönüle aynı
şeyi koyup aksiyona geçerler. “Ben bunu yapabilirim ama ne
engel oluyor?” diye sormak gerekiyor. Aslında bu oklar, camlar
birer metafor. Kimisi ateşle yürüyüşten hiç etkilenmez, oktan
etkilenir. Hayatta da herkesin ateşi, oku farklıdır.
O metafor anda insanın çekirdek inancında etki yaratıyor mu?
Kişiyi değiştiriyor mu?
Eğitimlerimden birinde dört senedir aynı işte olan kişi tahta

What do we mean by what they can control?
For instance, we can talk about politics all day long... We can and
then we would leave it there. If you go and join a non-governmental
organization or a political party to voice your complaints and do
something that you can control within your sphere of influence rather
than just talking about it, then it means you are not flapping your
gums.
What can be your spheres of influence?
Thinking over why things that bother you bother you, for instance... I
work along with teachers. I provide them with free training whenever
I can, as my elementary school teacher was the worst of all. On the
other hand, I am glad that was the case. That teacher has a lot to do
with where I stand today. That is why I try to help all the teachers.
When you are knowledgeable with what bothers you, then you can
prevent it from bothering you. The first step is to know what you are
concerned about and then look for ways to offer a solution for it. To
get behind the wheels of life requires to focus on the solution, not the
problem.
So, are you a victim when you focus on the problem?
You absolutely are... I always talk about four poisons: blaming,
criticism, scorning and putting up a wall. Where there are these four
poisons, there are victims, too. I could not cram this part into the book
but it is included in my training videos. There is certainly a victim
when these four poisons come into play in your relations with your
kids, wife, teacher or doctor. For instance, when I ask you “how come
you wear these jeans with that shirt”, it stands for blaming and
criticism. However, it would be a feedback if I said “it would be better
if you wore this with those jeans”. What would you do when I blame
you? You get defensive. Getting defensive causes to be a victim just like
blaming does. Self-defenses such as “I actually meant this or that” are
cases of victimization... The third poison comes into play after a while
unless the first two ones are out of the picture: scorning and despising...
Like “did you write this report out of your arse or something, and
expect me to read it?” However, the person you talk like this has
a dignity, too. Such a poison damages not only your relations but
also yourself. Think about harsh self-criticisms. Things we mutter to
ourselves such as “I can’t believe I failed at it again. You are a lost
cause. Act faster... You forgot it again”. You know, I had lived like this
for 20 years and carried a man like this with me for all those years.
If someone like this sits next to you while you drive, you would drop
him/her before too long... But we live with this version of ourselves for
years. The fourth and the last poison to lead us to an abyss and chronic
disorders is putting up a wall... Couples who do not even say good
morning to each other and the only thing they have in common is their
kids...They put up a wall against each other with no relation going on.
You may put up a wall against your colleagues or neighbors. The person
who puts up the wall does not realize he/she is the victim. Being a
victim does not always translate into being a “downtrodden.” What
leads to being a downtrodden is being a victim in the first place...
How are we supposed to cease to be a victim?
Life comes with four main stages: Victimization, empowerment,
surrender and inspiration with action... First of all, we have to suffer.
Most people subconsciously enjoy being a victim. Savior, torturer,
downtrodden...We feel the urge to inject whichever we are into our
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kırdı, altı gün sonra mail attı
ve teşekkür etti. Senelerdir
yüzüne bakmayan yöneticisi
ondan özel toplantı istemiş,
maaşı artmış ve beş farklı
yerden iş teklifi almış. Bütün
bu süreç ona bir kapı olmuş.
Çekirdek inancı değişmese
bunlar olmazdı. Herkesi
dağı farklı, yolculuğu farklı
tabii... Yıllardır geleceğiz
deyip gelmeyenler olduğu
gibi daha kitabı bitirmeden
eğitime başlayan da var.
Kimin ne zaman nasıl
faydalanacağı belli olmuyor.
Kendimizle yüzleştik, acı
çektik. Peki bundan sonraki
aşamalar neler?
Klasik söylem: farkındalık
çok önemli. Ama o
farkındalığı aksiyona
dökmezsek hiçbir işe
yaramıyor. Mesela kitabı
okumak tek başına bir
işe yaramaz. “Kitabı
her açtığımda bir şey
öğreniyorum” diyen
okuyucularım da var.
Eğitim esnasında tahta veya
cam kırmak bir aksiyon
hayatta da olmalı. Aksiyona
dökülmemiş farkındalık
pişmanlıktır. Kilo vermemiz
gerektiğini biliyoruzdur ama
hiçbir şey yapmamışızdır,
pişman oluruz. Hayatımızda
pişmanlık dediğimiz her şeye
dönüp tekrardan bakmak
gerekiyor.
Teslimiyet neden üçüncü
aşama da ikinci değil?
Çünkü farkına varmadan
kabullenemeyiz. Güçlenip,
farkına varıp kabullenebiliriz. Kabullenmekle teslimiyet, tevekkül aynı
şey aslında... Burada çok ince bir çizgi var yalnız. Kaderi kast etmiyoruz.
Her şeyi kadere bağlayanlar da kurban durumuna düşüyorlar. Kaderde
pişmanlık, güçsüzlük vardır; bütün gücünü teslim ediyorsun. Kişinin
başına her ne geliyorsa onun sorumlusu kendisidir ama suçlusu değildir.
Üçüncü aşamada pasif kabullenme oluyor. Dördüncü aşama ilhamla
aksiyon almaktır. Yani her şeyde mana aramaktır. Biz hep “ne ve nasıl”
diye soruyoruz. Bu soruları cevaplamak çok kolay... Asıl sorulması
gereken soru “niçin”dir. İnsanlar genellikle kurban ile güçlenme arasında
gidip geliyorlar. Bazen pasif kabul ediyor ve direnç geliştiriyorlar ve son
aşamada korku ile aksiyon alıyorlar. Ama pozitiften hareket ettiğinizde
korku değil ilham ile aksiyon alırsınız. “Şunu yaparsam şu kadar para
kazanacağım” değil de, “O kadar para kazanan ben ne olacağım? İşadamı
kimliğime, eş kimliğime, evlat kimliğime ne sağlayacak” diye bakarsınız.
Niçin’i bilince “ne” ve “nasıl” o kadar önemsiz kalıyor ki… Nasıl kilo
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vereyim, hangi doktorla çalışayım dünyanın en kolay soruları. Sen
yeterince istersen mutlaka yolunu bulursun. Yeterince istiyor musun?
Niçin istiyorsun? Onun cevabını bulursan yaparsın zaten. Kişi 4-6
seanstan sonra bana hala ihtiyaç duyuyorsa ben işimi iyi yapmıyorum
demektir. Kurbandadır hala, iş sohbete döner. Biz dost arkadaş olalım
tamam ama bunu profesyonel yapmam ki ben. İlerlemesi gerekiyor. Bana
bağımlı olmamalı. Kendi kaynaklarıyla temas edip aksiyona geçmeli.
Siz artık her konuda direksiyonun başında mısınız?
Değilim. Mesela artık çok azalmakla birlikte çocuklarımla ders çalışırken
öfke kabarması yaşayabiliyorum. Çocuğun o an aklı orda olmayabilir
ve benim onlara verdiğim tepkiler, ben o yaşta aynı durumdayken
ailemin bana gösterdiği davranış şekliyle aynı. Maç izlediğimde de
öfkelenebiliyorum. Aslında öfke de kurbanlık göstergesidir. Demek ki

What the book says and the
lines of this interview are
all intellectual components.
Librarians would be the
smartest and richest men
in the world if all it takes
was reading. Reading does
not suffice. You have to
put it into practice. What
stops people from going
beyond their potential?
First of all, you have to
ask yourself this: “Where
would I live if I had all the
money and time with no
family trouble?” Everyone
needs to ask this question.
This question makes you
bare-naked. Victims make
up excuses. But those who
act with inspiration do so
by setting their minds and
hearts on the same thing.
“I can do this but what is
stopping me?” That is the
question. Arrows and glasses
are all metaphors. Some
people walk on fire just fine
yet get affected by arrows.
Everyone has their own
arrows and fire in life.

behaviors. Like “wait a minute, what am I doing? I do not deserve
this. This person is not worthy, either”... This is about self-awareness.
A change does not happen overnight. It does step by step. We strive
for it after doing it on a frequent basis. Being awaken to oneself
exacerbates pain at times. Then, we find ourselves in such a state,
think it over and go for a change in behavior. For the next step, we
do not go for it when it is presented as an option. Then, we are selfaware in thought and we cease to be so after a while. We no longer
consider it as an option.
During training sessions, you have some practices done such
as walking on glasses or fire, breaking an arrow by throat and
breaking a board by hand. Can you tell us about their relation with
getting rid of victimization?

Does that metaphor create
an impact on your core belief? Does it change you?
During one of the training
sessions, a guy who was
doing the same job for four
years broke a board and he
sent an e-mail to me six
days later to thank. His
manager, who kept ignoring
him for years, asked for a
meeting, raised his salary
and he was offered jobs by
five companies. All this
process represents a gate for him. If it was not for his core belief, this
would never happen. Everyone has their own path to follow... There
are some people who kept telling me about they would like to attend
training sessions yet have not done so whereas there are some others
who immediately join the training even before they are done with the
book. It is impossible to predict whom would benefit from them.
You have faced yourself and suffered. So, what is the next step?
It is a classic: Awareness matters. Yet, it means nothing unless we
turn that awareness into action. For instance, reading the book does
not do the trick on its own. There are some readers who say that they
learn something new every time they open the book. Breaking a board
or a glass during a training session stands for an action. This is how
it is supposed to be in life, too. Awareness you do not turn into action
can only mean regret. You know you need to lose weight but you have
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not done anything about it. So you’ll feel regretful. You need to take a
second look at things you call regret in life.
Why is surrender for the third stage but not the second?
It is because we can not possibly come to terms with something unless
we are awaken to it. You can only come to terms with something
when you are empowered and aware. Coming to terms and
surrendering actually correspond to resignation... There is a thin
line at this point. It is not about fate. Those who associate everything
with fate turn into a victim, too. Fate comes with regret and
helplessness. You give in everything you have. You are responsible for
whatever happens to you but you are not guilty of it. At the third
stage, passive resignation comes into play. The fourth stage offers
action with inspiration. It is about trying to decipher everything.
The question always happens to be “what and how”. It is quite easy
to answer them... The question is”why”. People usually alternate
between victimization and empowerment. Sometimes, they act in
passive resignation and display resistance, and take action due to
fear at the last gasp. However, you take action with inspiration,
not fear when you act in line with positivity. Rather than “I would
make this much money if I do that”, you should go like “so what if I
make that much money? What’s the benefit for me as a businessman,
a spouse or a son/daughter?” When you know “why”, then “what”
and “how” do not matter... In that case, how to lose weight and what
doctor to see are the easiest issues to deal with. You’ll definitely find a
way out when you set your mind on it. The question is whether you
want it enough? Why do you want it? You’ll succeed when you find
the answer. If someone still needs me even after 4 to 6 sessions, then
it means I am not good enough at what I do. In that case, it turns
into a conversation. It is okay to be friends but this is not what I do
professionally. It has to make a progress. It should not depend on me.
Such people need to go with their own sources and take action.
Are you now behind the wheels of your life in every aspect?
No. For instance, I may burst with anger when I study with my kids
even if the number of such cases decreases. Their heart may not be in
there. My reactions to them are the same reactions that I had been
exposed to by my family when I was a kid. I may also get furious
when I watch a game. In fact, anger is a testament to victimization.
This means that I need that feeling at that particular moment. I get
to be in need of crying sometimes and I do cry without trying to hold
it back at such times.
o an da benim o duyguya ihtiyacım var. Bazen de ağlamaya ihtiyacım
oluyor ve o zamanlarda kendimi hiç sıkmadan ağlıyorum.
Hayatımızda bizi çok öfkelendiren, alanımıza girmeye çalışan kişiler
olduğunda kurbana düşmemek için ne yapabiliriz?
O konu her neyse, bizde ne yarattığının farkında olacağız. Duygusal
okur-yazar olacağız, duygumuzun farkında olacağız. Nice insan
tanıyorum, duygusunu tarif edemiyor. Sonrasında gücümüzü kontrollü
kullanacağız, karşımızdakinin bir insan olduğunu unutmayacağız.
Sorumluluk alacağız ve kullanacağız. “Seni anlıyorum ve sana şu kadar
tolerans gösteriyorum ama… “ diye düşündüğümüzü nazik ve cesurca
söyleyeceğiz. Cesur değilsek karşı taraf kırılır vs diye düşündüğümüzü
söyleyemeyiz. Korkarız… Oysa ne olur ki söylerseniz? Cesaret’in c’si
yoksa geriye kalan esarettir. Bu aksiyon bizim korkularımızın eseri
olmamızı engeller. Eğitimde tahtayı kırarken var olan enerji, cesaret
sizde her zaman var ama onu kullanmıyorsunuz. Bunu fark etmelisiniz.
Ve son soru… Hayatımızın direksiyonuna geçtiğimizi nasıl anlarız?
Üç soru sorun. Yaşadım mı? Sevdim mi? Fark yarattım mı? Bunları
cevaplarken kendinizi huzurlu ve keyifli hissediyorsanız tamamdır.
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What can you do to avoid being a victim when people infuriate
you and violate your boundaries?
You need to be awaken to the impact they create on you. You need
to be knowledgeable with your own feelings. I have known many
people unable to express their feelings. Then, you need to keep your
power under control and remember to respect the other party, as
well. You have to assume responsibility and put it into use. You have
to be gentle and courageous when you need to the tell the other party
that you understand him/her and show tolerance. You can’t say that
the other party would be offended unless we are courageous. You feel
scared... What is the worst that could happen when you say it? If you
do not have even a tad of courage, then all there’s left is captivity.
This action prevents you from being enslaved by your fears. You have
the courage but you can’t put it into effect. You have to awaken to it.
And the final question... How can you tell you are behind the
wheels of your life?
Ask yourself three questions: Have I lived to the fullest? Have I ever
loved? Have I ever made a difference? The job is done in case you feel
peaceful and joyous when you answer these questions.
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TableTİnİz
İle her şeyİ
yapın

Tabletiniz ile internette sörf yapmak veya oyun
oynamaktan çok daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.
Sizin için 394 farklı iOS ve Android uygulamasını test
ederek, tabletinizi farklı işlevsel cihazlardan oluşan
şaşırtıcı bir birleşime nasıl dönüştürebileceğinizi
açıkladık. EMRE ERGÜN

Do it all on
your tablet

You can do much more than surfing online or playing games
on a tablet. We tested 394 iOS and Android applications and
broke them down for you to turn your tablet into a surprising
combination with various functional devices. EMRE ERGÜN
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Yumurta
zamanlayıcı

Tabletiniz, istediğiniz tarife
ulaşmanızı sağlayarak size mutfakta
yardımcı oluyor olabilir. Fakat aynı
zamanda bazı mutfak gereçlerinizin
yerini de alabilme kapasitesine
sahiptir. Egg Timer; hem Android
(http://chip.tk/1K9RLXY) hem
de iOS (http://chip.tk/1K9RQuR)
platformları için bulunabilecek
harika bir uygulama. İsminden de
anlaşılabileceği üzere yumurtaların
pişmesi için gerekli süre konusunda
(çırpma, sahanda yumurta ve
haşlanmış yumurta gibi seçenekler
ile) size yardımcı oluyor ve
yumurtaların boylarına ve istediğiniz
pişme seviyesine göre alarm kurmanıza izin veriyor. Ek olarak
uygulamada pek çok yumurtalı yemek tarifi, öneriler ve bilgiler
bulunuyor. Üstelik ücretsiz.

Egg-timer

Your tablet enables you to have any recipe you want and help you in the kitchen.
However, it comes with an ability to substitute for some kitchen tools, as well. Egg
Timer is an excellent application available for both Android ( HYPERLINK
“http://chip.tk/1K9RLXY” http://chip.tk/1K9RLXY) and iOS (
HYPERLINK “http://chip.tk/1K9RQuR” http://chip.tk/1K9RQuR). As the
name suggests, it helps you about the time required to cook eggs (with options
such as scrambled, fried and boiled eggs), and allows you to set an alarm
depending on sizes and cooking extents of eggs. In addition, the application
offers many egg-related recipes, suggestions and information. Plus, it is free.

Televizyon için uzaktan kumanda

Günümüzde çoğu televizyon üreticisi uzaktan kumanda uygulamaları
da yayınlıyor. Yani yeni model bir LG, Panasonic, Samsung,
Sony veya Toshiba televizyon sahibiyseniz, tabletinizin uygulama
mağazasına giderek uyumlu bir uzaktan kumanda uygulaması var
mı diye kontrol edebilirsiniz. Tabletinizi tüm eğlence cihazlarınız
için tek bir universal kumanda haline bile getirebilirsiniz. Android
için Galaxy Universal Remote (8.70 lira, http://chip.tk/1K9SAA4)
gibi uygulamalar ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz fakat cihazınızın
dahili kızılötesi özelliğine sahip olması gerekiyor. Eğer cihazınızda
kızılötesi yok ise (maalesef artık çoğu iPad ve Android tabletlerde
bu özellik bulunmuyor) ek bir donanım ile kızıl ötesi özelliği
kazanabilirsiniz ama bu sefer de cihazınız fazla hantallaşacaktır.
Ayrıca bu eklentiler pek de ucuz değiller.

A remote control for television

In today’s world, most television manufacturers release remote control
applications, as well. When you purchase a new model of LG, Panasonic,
Samsung, Sony or Toshiba televisions, then you can go to a store of your tablet
and check whether there is a remote control application compatible with your
tablet. You can turn your tablet into one single universal remote control for
all your entertainment devices. You can do so through apps such as Galaxy
Universal Remote (TL 8.70, HYPERLINK “http://chip.tk/1K9SAA4”
http://chip.tk/1K9SAA4) for Android but your device has to be equipped
with built-in infrared technology. If not (as most iPad and Android tablets are not
equipped with it), you can make it infrared with an additional hardware but this
would make your device run slow. In addition, such add-ons are not cheap at all.
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Güvenlik kamerası

Pahalı bir ev izleme sistemi kurmak yerine tabletinizi ücretsiz
bir kablolu güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz.
Öncelikle ücretsiz AtHome Video Streamer uygulamasını
Android (http://chip.tk/1K9RVhZ) veya iOS (http://
chip.tk/1K9S0SY) tabletinize indirin. Yükleme işlemini
başlattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresi oluşturup CID
güvenlik kodunu bir yere not edin. Ardından tabletinizi,
cihazın kamerası gözlemek istediğiniz konuma hakim olacak
şekilde yerleştirin. Son olarak, ücretsiz AtHome Camera Free
uygulamasını iPhone (http://chip.tk/1K9S6db) veya Android
(http://chip.tk/1K9SdoZ) telefonunuza veya bilgisayarınıza
(www.ichano.com) indirin. Belirlediğiniz kullanıcı adı, şifre
ve not ettiğiniz CID kodu ile giriş yapın. Bu sistem Wi-Fi ve
mobil veri ağları üzerinden çalışıyor, yani evinizi dışarıdayken
de izleyebileceksiniz. Ayrıca hareket algılama özelliği de
destekleniyor.

Security camera

Rather than having to build
an expensive home monitoring
system, you can make use of
your tablet as a free and wired
security camera. First of all,
download the free AtHome
Video Streamer application for
your Android ( HYPERLINK
“http://chip.tk/1K9RVhZ”
http://chip.tk/1K9RVhZ) or
iOS supporting ( HYPERLINK
“http://chip.tk/1K9S0SY” http://
chip.tk/1K9S0SY) tablet. After
initiating the download, create
a username and password and
note the CID security code down.
Then, place your tablet in a way
to oversee the location you want
your device to monitor. Finally,
download the free AtHome
Camera Free application on
your iPhone ( HYPERLINK
“http://chip.tk/1K9S6db” http://
chip.tk/1K9S6db) or Android
( HYPERLINK “http://chip.
tk/1K9SdoZ” http://chip.
tk/1K9SdoZ) mobile phone or PC
(www.ichano.com). Log in with
your username, password and
the CID code. The system works
on Wi-Fi and mobile data networks. So, it allows you to
monitor home while you are outside. In addition, the system is
supported by a motion detection feature.

Kablosuz müzik çalar

Tabletleriniz bazı cihazların yerine geçmek gibi, o cihazları geliştirmek
için de kullanılabilirler. Mutfak veya oturma odanızdaki eski müzik
çaları ele alalım. Eğer cihazın üretim tarihi Spotify, internet üzerinden
yayıncılık ve hatta iPod’ların da öncesinde ise tabletinizi müzik çalara
bağlayıp hoparlörler yardımıyla kolayca güncel bir müzik çalar elde
edebilirsiniz. Müzik çaların aux girişi olduğunu varsayarsak basit ve
oldukça ucuz bir erkek-erkek 3.5 mm minijack ile müzik çalarınız ile
tabletinizin kulaklık girişini bağlayabilirsiniz. Artık eski müzik çalarınız
Spotify üzerinden müzik yayını yapma, iTunes veya Google Play’den
müzik indirip oynatma, Tunein uygulaması ile
(ücretsiz, http://chip.tk/1K9UwbD veya http://
chip.tk/1K9UEbi) herhangi bir dijital radyo
istasyonuna erişebilme ve Android tabletler
için BubbleUPnP UPnP/DLNA (ücretsiz,
http://chip.tk/1K9ULn6) veya Android/Apple
tabletler için harika Plex (11.16 TL, http://chip.
tk/1K9UQXW veya http://chip.tk/1K9V1CL)
uygulamalarının yardımıyla bilgisayarınızdaki
müzikleri kablosuz çalabilme gibi özelliklere
sahip olacak.

Uydu navigasyon sistemi

Tabletiniz, önceden yüklenmiş Android
için Google haritalar veya iPad için Apple
haritalar ile birlikte gelir. Fakat tam bir araç
içi navigasyon sistemi arzuluyorsanız önceden
göz önünde bulundurulması gereken belli
şeyler var. Öncelikle, dönüşleri bildirebilecek
bir uygulamaya ihtiyacınız var. Ayrıca (eğer
cihazınızın dahili 3G/4G mobil internet erişimi
yoksa) bu uygulama, çevrimdışı haritalara da
sahip olmalı ki Wi-Fi menzilinden çıktığınız
anda yolculuğunuz bilinmezliğe dönüşmesin.
TomTom ve CoPilot gibi ünlü navigasyon
firmalarının sunduğu pek çok uygulama mevcut.
Fakat bu uygulamalar 70-90 lira civarında.
Onun yerine harika ve ücretsiz Navfree (Türkiye haritası 6.49 lira
veya http://chip.tk/1I0HHBk) uygulamasını kullanabilirsiniz. Ücretli
araçların özelliklerine kıyasla daha basit kalsa da, adından da anlaşılacağı
üzere uygulamaya tek kuruş bile harcamıyorsunuz.

Wireless music player

While your tablet replace some devices, it can be put into use to improve them,
as well. Let’s take a look at the old music player in your kitchen or living
room. If its date of manufacture is earlier than Spotify, online broadcasting
and even iPods, then you can connect your tablet to the music player and
have yourself a modern music player powered by speakers. If the music player
is equipped with an aux input, you can connect your tablet to the speaker
input through a simple, cheap and a male-to-male 3.5 mm minijack. Your
old music player is now equipped to play music on Spotify, download and
play tracks on iTunes or Google Play, have access to any digital radio station
thanks to Tunein (free, http://chip.tk/1K9UwbD
or HYPERLINK “http://chip.tk/1K9UEbi” http://
chip.tk/1K9UEbi) and through BubbleUPnP
UPnP/DLNA (free, HYPERLINK “http://
chip.tk/1K9ULn6” http://chip.tk/1K9ULn6) for
Android tablets or the great Plex (11.16 TL, http://
chip.tk/1K9UQXW or HYPERLINK “http://
chip.tk/1K9V1CL” http://chip.tk/1K9V1CL) for
Android/Apple tablets to play tracks stored on your
computer thanks to the wireless technology.

Satellite navigation
system

Your tablet comes with the built-in Google maps for
Android or Apple maps for iPad. However, there
are things to consider if you want a full in-vehicle
navigation system. To begin with, you need an
application to inform you of turns. In addition (in
case your device is not equipped with a built-in
3G/4G mobile internet access), this application
better offer an offline map so that your ride does
not turn into uncertainty when the Wi-Fi is out of
range. Well-known navigation companies such as
TomTom and CoPilot offer plenty of applications.
But, they cost TL 70 to 90. Instead, you can
benefit from the excellent and free Navfree (TL 6.49 for the map of Turkey
or HYPERLINK “http://chip.tk/1I0HHBk” http://chip.tk/1I0HHBk)
application. While it looks simpler than paid ones, it is completely free of
charge as the name suggests.
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Teleskop

Star Chart (http://chip.tk/1rdBjyJ veya http://chip.tk/1I0HUV6)
uygulamasını kullanarak uzayı keşfedebilirsiniz. Normal modda
parmaklarınızı kullanmanıza bile gerek yok, sadece tabletinizi
gökyüzüne tutun ve uygulamanın konumunuzu bulup size baktığınız
gökyüzü bölümünün 3 boyutlu bir sanal gerçeklik modelini çıkartmasını
bekleyin. Bunu yapmak için dahili pusulaya
sahip bir cihaza ihtiyacınız var. Aksi
halde yıldız haritalarınızı parmağınızla
kaydırabilirsiniz. Uygulama içi satın
almalar ile meteor yağmurları, kuyruklu
yıldızlar ve genişletilmiş bir yıldız kataloğu
gibi eklentiler elde edilebiliyor. Fakat
uygulamanın yalın hali de gezegenlerin
detayları, uzaklıklar ve karakteristikleri
hakkında yüklü miktarda bilgi barındırıyor.

Telescope

You can explore the space via the Star Chart (
HYPERLINK “http://chip.tk/1rdBjyJ” http://
chip.tk/1rdBjyJ or HYPERLINK “http://
chip.tk/1I0HUV6” http://chip.tk/1I0HUV6)
application. In normal mode, you do not even
have to use your fingers. Just put your tablet
up in the sky and wait for the application to
identify your location and provide you with
a 3D virtual reality model for the part of
sky you are looking at. To do so, you need a
device with a built-in compass. Otherwise,
you can slide your star maps with your finger.
In-app purchases enable to have add-ons such
as meteor showers, comets and an expanded
star catalogue. However, the simple version of
the application includes plenty of information
about details of planets, distances and their
characteristics, as well.
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Beyin antrenörü

Sağlıklı tutmakla yükümlü olduğunuz sadece
vücudunuz değil, beyninizin gri maddesine de egzersiz
yaptırmalısınız. Uygulama mağazalarında problem
çözmenizi, hafızanızı ve dikkatinizi geliştirme
konusundaki seçeneklerde herhangi bir eksiklik
yok. Fakat Lumosity (http://chip.tk/1I0MTFl veya
http://chip.tk/1I0N3MW) uygulaması en iyilerden
biri. Lumosity, nörolojik araştırmalar doğrultusunda
hazırlanmış kişisel bir alıştırma programı ile kağıt
üzerinde sıkıcı gibi dursa da, gerçekte oldukça keyifli bir
15 dakika geçirmenizi sağlayacak mini oyunlar sağlayan
bir uygulama. Ücretsiz sürüm kullanıcılarının günlük
egzersiz sayıları belli bir limitle sınırlı, fakat aylık 10
Euro ödemeyi göze alanlar daha geniş bulmacalar ile
beyin güçlerini daha da etkileyici kılacak oyunlara
erişim hakkına kavuşuyorlar.

A brain trainer

It is not only your body that you are obliged to keep healthy. You
have to make the grey matter of your brain do exercise, as well.
The application stores are not short of options to solve problems
and improve your memory and attention. However, Lumosity
( HYPERLINK “http://chip.tk/1I0MTFl” http://chip.
tk/1I0MTFl or HYPERLINK “http://chip.tk/1I0N3MW”
http://chip.tk/1I0N3MW) is one of the best ones. While Lumosity
sounds boring on paper as a personal exercise program developed
in line with neurological studies, it is an application offering mini
games to help you spend joyful 15 minutes. The free version offers
a limited number of daily exercises but you’ll have access to games
that would make brain powers more impressive thanks to a larger
spectrum of puzzles for those willing to pay € 10 per month for it.

SAĞLIK
Health

DAİMA

GENÇ
Kimse tabii ki daima genç kalamaz ama
daima iyi görünebilir. Eğer cildinizin
ışıltısı giderek azalıyorsa ve aynaya
baktığınızda kendinizi yorgun bir ifadeyle
buluyorsanız bazı şeyleri yanlış yapıyor
olabilirsiniz. Başta cilt temizliği olmak
üzere daima genç ve bakımlı bir cilde
giden pek çok yol bulunuyor. Var olanı
korumak ve onu en iyi hale getirmek için
beslenme zincirinden bakım önerilerine
işte genç bir cildin olmazsa olmazları.
DERAN ÇETINSARAÇ
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ALWAYS
YOUNG
Of course no one could stay young forever,
but anyone can look good. If the glitter of
your skin is fading away day by day, and
you keep finding yourself with a weary
expression when you look at the mirror,
you may be doing something wrong. There
are many ways, including the cleaning of
the skin first and foremost, to achieve an
always young and well-cared skin. From
nourishment to care recommendations in
order to protect and improve what you have
to the best possible outcome, here are the
prerequisites for a young skin.
DERAN ÇETINSARAÇ
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Ne yemeli, ne yememeli?
n Şeker ve şekerli yiyecek, içecekten uzak durmak gerekiyor. Şeker
cildin dostu değil düşmanıdır!
n Balkabağı günümüzde en çok önerilen ve medikal kozmetik
ürünlerin formülasyonuna da giren iyi bir cilt dostudur. Havuç ile
birlikte alındığında beta karotenin de varlığıyla iyi bir antiaging kokteyli
oluşturulabilir.
n C vitamini cildin dostu ve olmazsa olmazı. Turunçgiller zengin bir C
vitamini kaynağı olduğu gibi kabuklarındaki d-limonene de antiaging
etkili ve cilt kanserine karşı koruma özelliğine sahip bir etken madde.
n Ceviz, badem ve fındık E vitamini, kalsiyum, Omega-3 yağ asitleri
içeriyorlar ve cilt dostu olarak biliniyorlar.
n Yoğurt ilk bilinen biyoteknolojik bir ürün ve hem vücuda hem de
cilde yararlı.
n Günde en az 2.5 litre su içilmesi öneriliyor. Su içmek, hem nem
kaybını karşılıyor hem de erken yaşlanmayı engelliyor.
n En az ayda bir kez profesyonel cilt bakımı yaptırmalı.
n Keten tohumu Omega-6 açısından zengin; bol bol tüketin.
n Yumurta bilinenin aksine çok yararlı bir besin; protein, mineral ve
vitamin kaynağı.
n Yeşil çay içeriğindeki polifenoller ve kateşinlerden dolayı antioksidan
ve antiaging etkili bir içecek.
n Sigara, oksijenin yeterli düzeyde vücutta gezmesine engel olduğu gibi
toksin etkisi ile gözenekleri kapatıyor ve cildin kırışmasına neden oluyor.
n Alkolden uzak durmalısınız. Çok alkol vücutta iltihaplanmayı
arttırdığı gibi, toksik etki yaratıyor. Bahsedilen haftada bir-iki kez alkol
almak değil, her gün ve çok miktarda alkol kullanmak.
n Makyajınızı temizlemeden yatmamalısınız. Makyajınızı eve
gelince temizlemelisiniz. Yüzde kalan makyaj cildin nefes almasını
zorlaştırırken, sivilce ve kırışıklıklara neden olur.
n Düzenli ve sağlıklı uyku uyumanın faydaları saymakla bitmez.
Cildinizin ve vücudunuzun dengesi için sağlıklı uyku çok önemli.
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Cildin yaşla birlikte ve dış etkenler nedeniyle yıpranması kaçınılmaz. Ancak
yılların izini en aza indirmek ve her zaman sağlıklı bir cilde sahip olmak
elimizde. Prof. Dr. Dilek Demir Erol, daima genç, daima bakımlı bir cilt için
olmazsa olmaz bakım önerilerinde bulundu.

Güzel bir cildin ilk adımı ‘temizlik’
Kadınlar, ister çalışsın ister çalışmasın cildinin temizliğine fazla vakit
ayırmıyor ne yazık ki. Çünkü günümüzde herkesin zaman problemi var.
Bundan da önemlisi ev yapımı sabun kullanarak, çoğunlukla da sadece suyla
yıkayarak doğal bir temizlik yaptığını zannediyorlar. Prof. Dr. Dilek Demir
Erol, “Oysa cildimiz bütün gün oluşan kir, yağ, mikrop ve ölü hücrelerden
arındırılması gereken bakıma muhtaç görselimizdir” diye uyarıyor ve ekliyor:
“Genellikle kadınlar, kendi doğru bildikleri yöntemlere göre yaptıkları
temizlikten sonra ciltlerini kuru ve gergin hissederlerse temiz olduğuna
inanır. Temizlik konusuna bilimsel açıdan baktığımızda ise cilt tiplerine göre
kullanılacak ürünler ve uygulanan yöntemler de farklı olur. Bu konuda en iyi
desteği konusunda uzman eczacılardan alabilirsiniz.” Prof. Dr. Erol, yüzünüzü
günde iki kez temizlemenizi ve haftada bir kez peeling uygulamanızı
öneriyor. Böylece yüzdeki ölü deri hücrelerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca kan
dolaşımını artırarak yeni hücre oluşumunu desteklersiniz. Yüzünüze sabun
kullanmayın, damarlarınızın çatlamasına yol açıyor! Temizlik sonrası mutlaka
tonik kullanmanız öneriliyor. Tonik cildin pH değerini dengeliyor böylece dış
etkenlere ve kuruluğa karşı önlem
almış olunuyor. Cilt
bakımında
ikinci

Damaging of the skin due to age and external factors is inevitable.
However, it is in our hands to reduce the effects of years to minimum
and have an ever-healthy skin. Prof. Dr. Dilek Demir Erol made
suggestions for care, which are prerequisite to have a well-cared, always
healthy skin.

First step to a beautiful skin: ‘cleaning’
Either working or not, women unfortunately do not spend much
time to cleaning their skin, for everybody has a time problem today.
Even more importantly, women believe that they clean their skin
in a natural way using home-made soap or even, more often, just
water. Professor Dilek Demir Erol warns “In fact, the skin is our
image, which must be cleaned off from dirt, oil, germs and dead cells
that accumulate all day long,” and continues, “Usually women believe
that their skin is clean if they feel it dry and tight after cleaning it
up with methods they assume to be right. If we consider the issue of
cleaning in a scientific way, the products and methods to be applied
should be different according to the type of skin. You may get the
necessary support from expert pharmacists on this issue.” Professor
Erol recommends that you clean your face twice every day and apply
peeling once a week. In this way, you can get rid of the dead skin cells
accumulating on your face. Moreover, you can support the formation
of new cells by boosting blood circulation. Do not use soap on your face,
it causes your capillaries to crack! It is recommended that you definitely
use tonic after cleaning. The tonic balances the pH value of your skin,
thus protecting your skin from external factors and dryness. The second
important point in skin-care is to moisturize the skin. You cannot
imagine that the adverse environmental effects your skin is exposed
to all day long are friendly to your skin. Using a moisturizer with
natural ingredients appropriate for your skin type, you can eliminate
the undesired appearance of your skin as well as protecting what
you have. Professor Erol highlights that you should pay attention to
choose the moisturizer with the most natural ingredients as possible.
Ceramide, glycerol, AHA, niacin, peptide and glycerol are the primary
ingredients that it should contain.

You should keep away from the sun
It is important to use a sunblock for a
proper skin care. As opposed to popular
belief, these products should not only
be used during summer, but also
during winter months. The UV
light coming from the sun causes
photo-ageing, sunburns and skin
cancer 24 hours a day and 12
months a year. Hence, you should
use a sunblock with at least 35
factors in summer and in winter.
There are three types of radiation
within the ultraviolet spectrum of
the sun: UVA, UVB and UVC.
UVA: It constitutes 95 percent of

What to eat and what not to eat
n You should keep away from sugar and sugary beverages. Sugar is not a
friend, but rather an enemy of the skin!
n Pumpkins are one of the most highly recommended skin-friendly food
nowadays, which have also entered in the formulae of medical cosmetic
products. Consuming it with carrots, which will provide the necessary
amount of beta-carotene, can be a good anti-ageing cocktail.
n Vitamin C is a must for the skin. While citrus fruits are rich in vitamin
C, the d-limonene in their peels is an active ingredient that has an antiageing effect and also protecting the skin from cancer.
n Walnuts, almonds and hazelnuts contain vitamin E, calcium and
omega-3 fatty acids, and they are thus known as skin-friendly.
n Yoghurt is the first known biotechnological product, and is both good for
your body and your skin.
n It is recommended that you drink at least 2.5 liters of water every day.
Drinking water both compensates for loss of moisture and prevents early
ageing.
n You should have professional skin care for at least once a month.
n Flax seeds are rich in omega-6; consume them abundantly.
n Contrary to the popular belief, eggs are very good for your health; they are
a source of proteins, minerals and vitamins.
n Due to polyphenols and catechins it contains, green tea is a beverage with
antioxidant and anti-ageing effects.
n Cigarettes not only prevents the circulation of oxygen throughout your
body, but also clog skin pores as a result of their toxic effect and cause
wrinkling of the skin.
n You should keep away from alcohol. Too much alcohol not only increases
inflammation in the body, but also has a toxic effect. It is not having
alcoholic beverages once or twice a week what we are talking about; it is
drinking every day and in large quantities.
n You should not go to bed without cleaning your make-up. You should
clean your make-up as soon as you get home. The longer make-up remains
on your face, the less your skin can breathe, which in turn causes acnes and
wrinkling.
n The benefits of regular and healthy sleep are innumerous. Having healthy
sleeps is quite important for your skin and the balance of your body.
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önemli nokta cildi
nemlendirmek.
Gün boyu
muhatap
olduğunuz
olumsuz çevre
şartlarının cildinize
dost olacağı
düşünülemez.
Cilt tipine uygun
doğal içerikli bir
nemlendirici ile
cildinizde oluşan
istenmeyen görüntüyü
yok edeceğiniz gibi gelecek
için de var olanı korumayı
sağlayabilirsiniz. Prof. Dr.
Erol, nemlendiricinizi seçerken
içeriğinin mümkün olduğu kadar
doğal olmasına dikkat etmeniz
gerektiğini belirtiyor. Seramid, gliserol,
AHA, Niyasin, peptid ve gliserol başlıca
bulunması gereken maddeler.

Güneşten korunmalısınız
İyi bir cilt bakımı için güneş koruyucu kullanılması önem taşıyor.
Sanılanın aksine bu ürün grubu sadece yaz aylarında değil kış aylarında
da mutlaka kullanılmalı. Güneşin UV ışınları 24 saat 12 ay foto yaşlanmaya,
güneş yanıklarına cilt kanserinin oluşmasına neden oluyor. O nedenle yaz kış
en az 35 faktörlü koruyucu krem sürülmeli. Güneşin ultraviyole yelpazesinde
üç tür radyasyon bulunuyor: UVA, UVB, UVC.
UVA: Güneş ışınlarının yüzde 95’ini oluşturuyor. Uzun dalga boylu ışın;
derinin en alt tabakasına kadar etki gösteriyor. Yaşlanmayı ve alerjiyi ifade
ediyor. UVB: Orta boyda dalga boylu ışın. Cildin hızla kızarmasını ve geçici
süre ile kararmasını sağlıyorlar. Güneşe maruz kaldıktan sonraki 24 ile 48
saat içerisinde pigment hücrelerini uyararak cilt rengimizin koyulaşmasına
neden oluyorlar. Ve cilt üzerinde oluşan güneş yanığı zararlarının temel
faktörü ultraviyole B ışınlarıdır.
UVC: Ultraviyole C ışınlarının ise normal koşullar altında çok zarar teşkil
etmemesi gerekirken ozon tabakasının delinmesi sebebi ile yeryüzüne daha
yakın açılarda yansıyarak kanserojen riskini ve zararını yüksek derecede
arttırıyor. Bu güneş ışınları hücre DNA’sına zarar veriyor ve hücrenin yapısını
bozarak cilt kanserine neden olabiliyor.

Var olanı korumak yaşam felsefemiz olmalı
Cildin yıpranmaması ve yaşlanmaması doğaya aykırıdır. Prof. Dr. Erol,
yılların izini cildinizde daha az ve daha geç görmek için var olanı korumanız
gerektiğini söylüyor. Bunun için de beslenmenize dikkat etmelisiniz. B, C,
E, A ve K vitaminleri cildimizin temel taşları arasında yer alıyor. Vitamin
açısından zengin besinler tercih edilmeli. Omega-3 yağ asitlerinden EPA
güneş ışınlarının neden olduğu cilt yaşlanmasını ve var olan yaşlanma izlerini
azaltıyor. En zengin Omega-3 kaynakları ise uskumru, hamsi, levrek ve
somon. Beslenmenizde antioksidan gücü yüksek meyvelerden yararlanmak
gerekiyor. Nar, kiraz, yabanmersini, erik, üzüm, elma, çilek gibi yüksek
antioksidan içerikli, cilt dostu meyveler yenilmesi öneriliyor. Her gün en az
bir tane elma ara öğün olarak yediğiniz takdirde cilt için çok yararlı olan
kuversetin almış oluyorsunuz. Aynı şekilde üzümden resveratrol, erikten de
proantosiyanidin alınabiliyor.
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sun beams. The long wave beam has impact even on the lowest layer
of the skin. It causes ageing and allergies. UVB: This is a medium
wave length beam. It causes rapid skin rash and tanning temporarily.
Stimulating the pigment cells within 24 to 48 hours after being
exposed to sun, the UVB causes the color of our skin to darken. And the
main factor causing sunburns on the skin is the ultraviolet B ray.
UVC: Although ultraviolet C rays should not cause much damage
under normal conditions, they considerably increase carcinogenic risks
and damages highly by being reflected at closer angles to the earth due
to the depletion of the ozone layer. These sun beams damage the DNA
in cells and may cause skin cancer by destroying the cell structure.

Protecting what we have should be our philosophy of life
The skin naturally wears and ages. Professor Erol underlines that you
should protect what you have in order to observe the effects of years on
your skin less and later. And to this end, you should take care of how
you eat. Vitamins B, C, E, A, and K are among the building blocks of
our skin. You should prefer the food rich in vitamins. EPA, one of the
omega-3 fatty acids, reduces the aging of the skin caused by sun beams
and the traces of aging already on your skin. Mackerel, anchovy, sea
bass, and salmon are the richest sources of omega-3. You should benefit
from highly antioxidant fruits in your diet. It is recommended to eat
fruits such as pomegranates, cherries, cranberries, plums, grapes, apples,
and strawberries, which are rich in antioxidants and friendly to your
skin. If you eat at least one apple as a snack every day, you will have
the necessary amount of quercetin, which is very good for your skin.
Likewise, you get resveratrol from grapes and proantocynadin from
plums.
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KİTAP & CD
Book & CD

Yazın
ne okumalı
ne dinlemeli?
What to read
and listen to
during the
summer?
BüyüK KoleSTerol
yalanları
HAYY KİTAP

Prof. Ahmet
Rasim Küçükusta,
“Büyük Kolesterol
Yalanları” adlı
yeni kitabında
insanlar üzerinde
oluşturulan
kolesterol
korkusuna
değiniyor.
Kolesterole
dair doğru
bilinen yanlışları, mitleri bilimsel kaynaklara
dayandırarak ortadan kaldırmayı amaçlayan
Küçükusta, halkın sağlık üzerinden
korkutularak bazı kesimlerin fayda görmesine
kesin bir dille karşı çıkıyor.

Bıg lıeS aBouT
choleSTerol

HAYY KİTAP
Professor Ahmet Rasim Küçükusta addresses the
fear of cholesterol created among people in his
new book “Big Lies about Cholesterol”. Aiming
to debunk the myths and fallacies assumed to be
true about cholesterol based on scientific references,
Küçükusta challenges those who cash on from the
fear created over an issue of public health.
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ayaKKaBıcının KarıSı
KoTon KİTAP

Ödüllü oyun
yazarı, dizi
senaristi ve belgesel
film yapımcısı
olan Adriana
Trigiani’nin kendi
aile hikayesinden
esinlenerek yazdığı
“Ayakkabıcının
Karısı”, sürükleyici
tarihi bir destan
niteliği taşıyor. Kitap
İtalyan Alpleri’nde, birbirinden çok uzak olmayan
köylerde büyüyen ve talihsiz bir olay sonucunda
tanışan Enza ve Ciro’nun aşk hikayesini konu
ediyor. İki gencin aşkı, bir yüzyılın dönümünde
hayatın karşılarına çıkardığı sürprizlerle inişli
çıkışlı bir yol izliyor.

The coBBler’S Wıfe

KoTon KİTAP
“The Cobbler’s Wife”, written by award-winner
playwright, scriptwriter and documentary producer
Adriana Trigiani, who was inspired from the story
of her own family, is sort of a saga. The book is about
the love story of Enza and Ciro, who grew up in two
villages on Italian Alps not too far away from each
other and met as a result of an unfortunate event. The
love of two teenagers takes twists and turns as a result
of the surprises of life at the turn of a century.

Siyahlı Kadın 2:
Ölüm meleği

Terkedilmiş, tuhaf olduğu kadar güvenli de
gözüken Eel Marsh evinde bir şeyler olur. Eve,
himayesi altındaki yetim çocukların birbiri ardına
kaybolmasıyla, evin aslında göründüğü gibi bir
yer olmadığını anlamaya başlar. Güvendikleri
bu ev, yaşamlarını tehdit etmeye başlayınca, Eve
aslında neler olduğunu araştırması için bir pilotu
işe alır. Eve, Siyahlı Kadın’ın etkisi altındaki bu
eve hiç de rastlantı eseri gelmediğini anlayacaktır.
Siyahlı Kadın filminin devamı olan Ölüm
Meleği’nin yönetmenliğini Tom Harper yapıyor.
Başrollerini Phoebe Fox, Jeremy Irvine ve Helen
Mccrory paylaşıyor.

The Woman ın BlacK
2: angel of deaTh

Something happened in the abandoned house of
Eel Marsh, looking strange yet safe. Having the
orphans under her custody got missing one by one,
Eve starts to realize that the house is not actually
the place it seems to be. When this house, which
they trust, starts to threaten their lives, Eve hires
a pilot to investigate what is actually happening.
Eve will soon realize that she has not come to this
house under the influence of the Woman in Black
as a coincidence. Angel of Death, the second part of
the thriller The Woman in Black, is directed by Tom
Harper. Starring Phoebe Fox, Jeremy Irvine and
Helen McCrory.

The alan ParSonS
ProjecT The
comPleTe alBum
SonY MuSIc

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.

The alan ParSonS
ProjecT, The
comPleTe alBum

SonY MuSIc
The Complete Album of the legendary band The
Alan Parsons Project, which created memorable
works from 70s and 80s onwards, hits the
shelves. The Complete Album not only contains
all studio albums of the legendary band, but
also “The Sicilian Defence”. The album presents
groundbreaking ballads, lively dance pieces and
instrumental pieces of the band, which laid
the ground for electronic music while utilizing
symphonic elements in its music, all in one.
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