
taksim
i n t e r n a t i o n a l

SAYI ISSUE 10      KIŞ WINTER 2017      ALABİLİRSİNİZ YOUR COMPLIMENTARY COPY

WINTER
kış

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ KLASİĞİ: KESTANE
Indispensable classic of winter: CHESTNUT

İKLİMLERİN KESİŞTİĞİ YER: 
BOLU DAĞLARI 

Intersection point of climates:
BOLU MOUNTAINS





taksim
i n te r n a t i o n a l

YAYINCI Publisher
Taksim Otelcilik A.Ş.
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
On behalf of Taksim Otelcilik A.Ş. (INC.)
Remzi Altınok
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Managing  Editor
Mesut Serim
YAYIN DİREKTÖRÜ Publishing Director
Ayşen Kızılkaya
PROJE KOORDİNATÖRÜ Project Coordinator
Sevgi Macit, Ahmet Melik Şen
KATKIDA BULUNANLAR Contributors
Fırat Yılmaz, Sami Uzunoğlu

YAYIN HAZIRLIK Production
Tetra Medya İletişim
www.tetrailetisim.com

İNGİLİZCE ÇEVİRİ English Translation
Kartaca Tercüme Hizmetleri
REKLAM KOORDİNATÖRÜ Advertisement Coordinator
Ilyas Akca
Tel: 0212 232 16 06 (108) l  Fax: 0212 231 13 42
E-mail: ilyasakca@taksimotelcilik.com.tr
YÖNETİM YERİ Management Office
Taksim Otelcilik A.Ş.
19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No: 3 Kat: 3 Şişli İstanbul 
Tel: 0212 232 16 06

BASKI Printing
Şan Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Ayazağa Mh, Kemerburgaz Cd. No:13, 34396 Şişli İstanbul
Tel: 0 212 289 24 24
Yayın Türü: Yerel, süreli, 6 aylık

Taksim International dergisi, Taksim Otelcilik A.Ş. tarafından 
T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Taksim Inter-
national dergisinin isim ve yayın hakkı Taksim Otelcilik A.Ş.’ye 
aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve 
konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı 
yapılamaz.
Taksim International Magazine is published by Taksim Hotel Man-
agement Incorporated according with the Turkish Republic regulations. 
Taksim International Magazine name and publication rights belong 
to Taksim Hotel Management Incorporated. All rights are reserved for 
any articles, pictures, maps, illustrations and topics published in the 
magazine. Citations are not allowed without permission.

aha biçilemez bir duygu olan mutluluk, her zaman 
sizinle olsun. Biz turizmciler, mutluluk ve huzur 
duygusunun dünya üzerindeki emekçileri olarak, siz

değerli misafirlerimize hizmet sunmaktan mutluluk duymaktayız. 

Taksim Otelcilik ailesi, sizlerle birlikte sürekli büyümekte 
ve gelişmektedir. 2017 yılını geride bırakarak yepyeni bir yılı 
kucakladığımız bu günlerde, kış sezonuna hazırlanmış olan 
otellerimizde, sizleri ağırlamanın sevinçli telaşını yaşıyoruz. Kış 
mevsimine yepyeni anlamlar kazandıran, doğa harikası Abant, 
bembeyaz örtüsüyle ruhlarımızı temizlemeye devam ediyor. Soğuk 
havadan hoşlanmayanlar içinse, ılıman havası ve sımsıcak hamam 
ve Spa ile Çeşme, sizleri bekliyor.

Temizliği ve saflığı temsil eden beyaz rengin hiçbir vakit 
hakim olamadığı büyük şehirler, bizleri doğaya ve sakinliğe 
hızlıca iterken, Abant ve Çeşme en güzel alternatifler arasında 
yer buluyor. Bu fırsatı kaçırmamanız adına, kaliteli hizmetimizle 
bizler, her zaman yanınızdayız.

Hayallerinizi ertelemeyin, gerisini bize bırakın. 

Saygılarımla,
Remzi Altınok
Genel Müdür
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Degerli dostlar
Dear friends

˘

M
ay the happiness, one of the priceless feelings, be with 
you. We, as tourism professionals who are the laborers 
of happiness and peace around the world, are 

glad to offer services to you, our valuable guests.

Tourism and hotel management family is continuously 
developing and extending with you. In these days when we are 
welcoming the brand-new year upon leaving 2017 behind, we are 
in an entertaining hurry to host you at our hotels we have prepared 
elaborately for the winter season. Arising as a natural wonder 
adding new meanings to the winter season each day, Abant keeps 
purifying our souls with its snow-white cover. For the ones who 
don’t like cold weathers, Cesme is waiting for you with not only its 
mild climate but also its warm Turkish bath and Spa sessions.

While the metropolitans that cannot be dominated by the 
color of white, which represents cleaning and pureness, push us 
rapidly to nature and calmness, Abant and Cesme shine out among 
the most beautiful alternatives. We always stand by you with our 
high-quality services to enable you to enjoy this opportunity.

Don’t let your dreams be dreams, and leave the rest to us.

Best regards,
Remzi Altınok
General Manager
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Y
enilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamaya devam eden 
Abant Palace Oteli’nin dağ ve orman manzaralı odalarının 
yanı sıra çoğunlukla göl manzarasına hakim odalarından 
görülen eşsiz güzellikteki görüntüler huzur veriyor. Güne 
keyifle başladığınız bu manzaralı odalarda uluslararası di-

rekt telefon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, LCD televizyon, uydu 
ve digiturk, internet bağlantısı, merkezi ısıtma, emniyet kasası, yangın 
güvenlik sistemi, 24 saat oda servisi; suit ve king suit odalarda ise jakuzi, 
çay-kahve kiti var. 

Her mevsimi ayrı güzel Abant’ın keyfini çıkarın
Her mevsim ayrı güzellikteki Abant Gölü’nün keyfini yaşatan otel, de-
neyimli personeliyle misafirlerine en kaliteli hizmeti sunuyor. 500 kişilik 
kapalı alan kapasitesi olan restoranda aşçılar diyarı Bolu’nun en deneyim-
li aşçıları Türk mutfağının ve uluslararası mutfakların en leziz örneklerini 
sunuyor. Açık büfe restoranda mükemmel bir kahvaltının tadını çıkara-
bilir, Dünya mutfağı ve Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin buluştuğu 
alakart restoranda keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Otelde ayrıca 
pastane, lobi bar, havuz bar, gece kulubü-disko bar, kış bahçesi ve Köroğlu 
Bar hizmet veriyor. 70 araç kapasiteli açık otoparkı, 110 araçlık da kapalı 
otoparkı bulunan otelde ayrıca sağlık odası, uyandırma servisi, bebek 
bakıcısı, internet, market, çamaşır ve ütü servisi, resepsiyonda emanet 
kasası, jeneratör de mevcut.

Abant Palace
Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı tatlar yaşatan muhteşem Abant Gölü manzarasına hakim 
Abant Palace, huzurlu atmosferiyle gerçek anlamda bir cennet. Otel, şehrin yoğun temposu ve 
kirliliğinden uzak, keyifli bir tatil seçeneği sunuyor.

OTELHotel

Kendinizi tamamen yenilenmiş ve arınmış hissedin
Otelin SPA bölümünde, VIP bölümü, kadınlara ve erkeklere özel bölüm, 
her iki cinse uygun bölüm, kapalı yüzme havuzu ve çocuk bölümü, çocuk 
havuzu, çocuklar için su kaydırağı, Türk hamamı, sauna, masaj ve kürler, 
jakuzi, fitness center, kar çeşmesi, yağmur duşu var. Abant Palace’da 
ayrıca kuaför, mini kulüp, televizyon odası, disco-gece kulubü, oyun 
alanı bulunuyor. Yarı olimpik havuzu ve fitness salonuyla da sağlıklı 
yaşam aktivitelerinden uzak kalmayacaksınız. Abant Palace kapsamlı 
iç ve dış oyun alanlarıyla çocukların da mutlu ve oyun dolu bir zaman 
geçirebilmesi için tüm detayları düşündüğünden bütün aile tatilin 
tadına varacaksınız. 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 tasarlandı. Abant 
Palace Oteli’nde, oyun salonu, bowling, voleybol, basketbol ve dağ bisik-
leti olanakları mevcut. Abant’ta yapılabilecek diğer aktiviteler arasında ise 
trekking ve binicilik yer alıyor. Ayrıca otelde kış mevsiminde bembeyaz 
kar örtüsü eşliğinde gölü seyrederken sucuk ekmek partilerine katılabilir, 
Abant Gölü’nün muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.



Abant Palace
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C ontinuing to host its valuable guests with its renovated ap-
pearance, Abant Palace Hotel has rooms with mountain, forest 
view and lake view, filling you with peace thanks to the unique 
views. Letting you to start the day with happiness, these rooms 
with different views are equipped with a direct line, shower, 

hair dryer, minibar, LCD television, broadcast satellite and Digiturk, Internet 
connection, central heating system, safe box, fire safety system, and round-the-
clock room service while suit and king suit rooms have Jacuzzi and tea-coffee 
kit additionally. 

Enjoy Abant offering different beauties each season
The hotel enables you to enjoy the views of Abant Lake offering different 
beauties each season, and provides you with services of highest quality with 
its experiences staff. The built-in restaurant, having an indoor area of 500 
people, employs the most experienced chefs of Bolu, known for being the land of 
chefs, offering you the most delicious meals of the Turkish cuisine and the world 
cuisine. You can make the most of an excellent breakfast served at the buffet 
restaurant, and have a pleasant dinner at the à la carte restaurant gathering 
the most preferred meals of the world cuisine and the Turkish cuisine. The hotel 
is also equipped with a pastry, lobby bar, pool bar, night club-disco bar, winter 
garden and Koroglu Bar. Encompassing a parking lot of 70 vehicles and a car 
park of 110 vehicles, the hotel also provides a medical room, wake-up service, 

Abant Palace with a magnificent view of Abant Lake, filling us with various feelings each 
season with its natural beauties, is what paradise means in real terms thanks to its peaceful 
atmosphere. The hotel offers you an option to enjoy a blissful holiday away from the bustle and 
pollution dominating the city.

babysitting service, Internet, market, laundry and ironing service, as well as a 
safe box at reception and generators.

Feel yourself completely renewed and purified
SPA section of the hotel has a VIP section, separate areas dedicated for women 
and men, mixed areas, indoor swimming pool and children’s area, children’s 
pool waterslides for children, Turkish bath, sauna, massages and cures, Jacuzzi, 
fitness center, snow fountain, and rain shower. Abant Palace is also equipped 
with such facilities as hairdresser, mini club, TV room, disco-night club, and 
playground. Semi-olympic pool and fitness center will not allow you to keep 
away from healthy living activities. Since Abant Palace considered all details 
to let your children have pleasant time full of different plays on extensive 
indoor and outdoor playgrounds, each member of your family will enjoy the 
holiday to the most. A total of 6 areas including meeting and organization 
halls, and a ball room with a capacity of 950 people that can be divided into 
three separate halls, have been designed well enough to meet all needs for 
any and all kinds of seminars, conferences and organizations thanks to its 
fully-equipped technological infrastructure. Abant Palace Hotel offers you with 
options of a playground, bowling, volleyball, basketball and mountain bike. 
The other activities you can enjoy in Abant are trekking and horse-riding. You 
can also join the sujuk sandwich parties while enjoying the splendid view of 
Abant Lake with a white snow cover in winter season.



Çarşaf Kartı kullanımı
İstisnasız her odada bulunan yeşil renkteki çarşaf kartı, deterjan kullanı-
mının azaltılması ve doğanın korunumuna katkı sağlamak adına Abant 
Palace’ın misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı bir seçenek. Odaların temizliği 
konusunda son derece titiz ve özenli olan Abant Palace’ın temizlik perso-
neli, yatak çarşaflarının temizliği konusunda da misafirlerin hassasiyetine 
son derece duyarlı. Her yeni gelen misafir için yataklara temiz ve ütülü 
çarşaflar seriliyor fakat misafirlerin otelde kaldıkları süreç boyunca her 
gün yatak çarşaflarının değiştirilmesi su, elektrik ve deterjan kullanımını 
dolayısıyla da doğaya olan zararı artırıyor. Abant Gölü’nün kendine özgü 
eşsiz doğasını korumanın zarureti nedeniyle bilinçli misafirlerin otelde 
konakladıkları süreç boyunca yalnızca çarşafların değiştirilmesini istedik-
leri günlerde bu kartı yataklarının üzerine koymaları önemle rica ediliyor. 

Sosyal Sorumluluk bir hizmettir
Abant Palace, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hem Türki-
ye’ye hem de dünyaya katkı sağlıyor. Doğal yaşamın içinde bulunan vahşi 
hayvanların korunması noktasında da destek sağlayan Abant Palace, 
Mudurnu’da vahşi hayvanlar için yapılan barınaklara her akşam artan ye-
mekleri gönderiyor. Ayrıca otelin kapalı garaj bölümünde, kedi ve köpek-
ler için yapılmış barınaklar bulunuyor. Engelliler için özel olarak dizayn 
edilmiş 2 odanın yanı sıra özellikle suit odalar da engelli misafirlerin 
kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Gerekli tüm altyapıya sahip olan 
Abant Palace, hem doğa hem de evcil hayvan dostu bir otel olarak “Yeşil 
Yıldız Sertifikası” başvurusu da yapmış bulunuyor. 2008’de başlanan 
uygulamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından enerji, su, atık 
yönetimi ve iç hava kalitesi gibi konularda istenilen kriterleri karşılayan 
tesislere “Çevreye Duyarlı Tesis” (Yeşil Yıldızlı Tesis) belgesi veriliyor.

OTELHotel
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Abant Gölü 
kenarında yer alan Abant Palace Oteli’nde 
126 standart oda, 2 engelli odası, 8 birbiriyle 
bağlantılı oda, 2 balayı suiti, 26 suit ve 1 kral 
dairesi olmak üzere toplam 165 oda bulunuyor.



Situated by Abant Lake in the district of 
Mudurnu of the province of Bolu, Abant 
Palace Hotel encompasses a total of 165 rooms 
including 126 standard rooms, 2 rooms for 
handicapped people, 8 inter-connected rooms, 
2 honeymoon suits, 26 suits and 1 king room. 

Use of Sheet Card
The sheet card in green, which is available in each and every room, is a 
privileged option offered by Abant Palace to its guests in order to provide a 
contribution to reduction in use of detergents and protection of nature. Acting 
meticulously and diligently in cleaning of the rooms, the cleaning staff of Abant 
Hotel are highly sensitive to its guests’ sensitivity in cleaning of bed sheets. 
Clean and ironed sheets are laid on the beds for each arriving guest, but change 
of sheets every day when the guests continue staying at our hotel increases 
damages to nature due to extensive use of water, electricity and detergents. As 
we all should protect the unique and original nature of Abant Lake, we kindly 
request our reasonable and sensitive guests to place this card on their beds only 
on the days when they want change of their sheets during the period of their 
stay at our hotel.

Social Responsibility is a service
Abant Palace carries out social responsibility projects, providing contribution 
to both Turkey and the world. Supporting protection of wild animals living in 
the natural environment, Abant Palace sends the leftovers every evening to the 
shelters built for wild animals in Mudurnu. The hotel has also built shelters for 
cats and dogs at the car park section at the hotel facility. In addition to 2 rooms 
designed dedicatedly for handicapped persons, all the other suit rooms have 
also been built in a manner to be utilized easily by handicapped persons. Being 
equipped with the entire infrastructure as necessary, Abant Palace has applied 
to obtain the “Green Star Certificate” as both a nature- and pet-friendly 
hotel. According to the practice initiated in 2008; the facilities, meeting the 
criteria as determined in such matters as energy, water, waste management, 
and indoor air quality, are granted with the “Environment-Friendly Facility” 
(Facility with Green Star) certificate by the Ministry of Culture and Tourism.
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Enerji kaynağı Navitas SPA, 
Abant Palace’da…

Taksim International Abant Palace’da 
kalite anlayışını daha da yükselterek 
hizmet vermeye devam eden Navitas 
SPA, yoğun ve hareketli hayat 
temposunda vücudunuzu ve ruhunuzu 
dinlendirmenizde yardımcı oluyor.

N
avitas SPA’nın bağlı olduğu Sun Spor İşletmeleri ve 
Danışmanlık Ltd. Şti, kurulduğu günden bu yana bir çok 
SPA projesinde yer alarak kendini geliştirmiş bir kurum. 
Sahip olduğu tecrübeyle her geçen gün işletmenin hacmi 

ve müşteri memnuniyeti artarak devam ediyor. 

Sudan gelen sağlık…
Latince “Sanitas Per Aquam” yani “Sudan Gelen Sağlık” kelime-
sinin kısaltması olan SPA, Romalılardan bugüne kadar uygulanan 
su terapilerine verilen isim. Şifalı sularla yapılan bakım demek olan 
SPA, su ile iyileşme, suyun kullanımından gelen sağlık, suyun sıcak, 
soğuk, akıtma, damlama, duşlama, püskürtme gibi farklı biçimlerde 
uygulanmasıyla ortaya çıkan dinlenme ve ferahlama duygularından 
ötürü terapi maksadıyla kullanılan bir yöntem. Modern birer kaplıca 
olan bu merkezlerde çeşitli masaj ve bakım teknikleri uygulanıyor. 
Hızla gelişmeye devam eden bir kavram olan SPA dünyanın birçok 
yerindeki resort ve otel komplekslerinde yer almaya devam ediyor. 

SAĞLIKHealth
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Navitas SPA,
source of energy,
is at Abant Palace...
Continuing to provide service with an even higher level of 
quality at Taksim International Abant Palace, Navitas SPA 
helps you refresh your body and soul in busy and rush pace of life. 

S
un Spor Isletmeleri ve Danismanlik Ltd. 
Sti, to which Navitas SPA is affiliated, is 
an entity that has developed itself through 
participations in many SPA projects since 

the very first day of its incorporation. Its experience 
enhances the business volume and customer satisfac-
tion with each passing day.

Sanitas Per Aquam...
SPA, the short form of “Sanitas Per Aquam” which 
means “Health through Water” in Latin, refers to 
the hydrotherapies applied up until now since the 
Romans. Meaning care through healing water, 
SPA is a method used as a therapy thanks to healing 
through water, health through water, and the 
refresh and relief it brings by using water in many 
different forms such as hot, cold, pouring, dropping, 
showering and spraying. These centers serves as 
modern thermal springs where various massage 
and care techniques are employed. SPA, as a rapidly 

developing concept, is available in many resorts and 
hotel complexes around the world. SPA method is a 
mild massage applied all over the body. 

“Reflexology”, known as foot massage by the public, 
is an alternative treatment method applied through 
pressing on approximately 7 thousand neural crests 
on which the nerves all around the body are extend-
ing. In case of regular application of reflexology, 
all blockages are eliminated, allowing the energy 
is distributed on a balanced manner to the entire 
body. Natural stone treatment is applied by placing 
volcanic stones on some body parts, and application 
of massages on these parts. Volcanic stones, arousing 
a warm and slippery feeling, does well for stress 
and backache. Touch of stones gives 40 times more 
energy than touch of professional hands. Hydro-
therapy is applied in thermal pools, Turkish bath, 
Jacuzzi or cold water sources. While hot water 
makes your muscles relaxed, cold water makes your 
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Navitas SPA’da cildi ölü hücrelerden arındırmayı sağlayan “peeling” 
yöntemi hafif bir şekilde masaj yapılarak tüm vücuda uygulanıyor. 
Halk dilinde ayak masajı olarak bilinen “refleksoloji”, vücuttaki 
organların her birinden ayağa kadar uzanan 7 bine yakın sinir ucu 
noktalarının baskı yoluyla uyarılması yöntemiyle yapılan bir alterna-
tif tedavi yöntemi. Eğer refleksoloji, düzenli aralıklarla uygulanırsa 
vücut enerjisindeki tıkanıklar gideriliyor ve enerji vücuda dengeli bir 
biçimde yayılıyor. Doğal taşlarla tedavi ise volkanik taşların vücudun 
belli bölgelerine yerleştirilip ovulması şeklinde uygulanıyor. Sıcak 
ve kaygan bir his uyandıran volkanik taşlar, stres ve sırt ağrılarına 
iyi geliyor. Taşların dokunuşu, profesyonel ellerin dokunuşundan 
40 kat daha fazla enerji veriyor. Hidroterapi; termal havuz, hamam, 
jakuzi ya da soğuk su kaynaklarında uygulanıyor. Sıcak su kasla-
rı gevşetirken, soğuk su ise damarları sıkılaştırıyor. Bitkisel özlü 
yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanan, bu yağların 
masaj, buğu, kompres, banyo ve diğer yollarla uygulanmasını içeren 
aroma terapi ise, sağlık ve güzelliği destekleyen, stresten kurtulmaya 
yarayan doğal bir terapi biçimi.

Navitas SPA’da misafirler ayrıcalıklı olduklarını 
hissederler
Navitas SPA merkezlerini diğerlerinden ayıran özellikler mekanın 
girişinden başlıyor. Müzik sistemi, dekor, hoş kokulu mumlar, ışık 
sistemi, merkeze gelen misafirlere ruhsal ve bedensel rahatlama 
sağlayarak işe başlıyor. Özellikle Nepal ve Endonezya’dan gelen 
Uzakdoğu asıllı personel, en az iki yıl birbirinden farklı çok çeşitli 
masajların eğitimini alarak, alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller-
den oluşuyor. Taksim International Abant Palace’da bulunan Navitas 
SPA merkezinde beş adet masaj odası bulunuyor. Bunlardan üçü 
kadınlar, ikisi erkekler için… Buhar odası, sauna ve hamam, soyun-
ma kabinleri, lavabo ve duşlar, kadınlar ve erkekler için ayrı olarak 
mevcut. Erkekler için olan kısımda “Rüya duşu” var. Duş kabininin 
duvarlarından ve yukarısından şok şeklinde su fışkırtılıyor ve bu 
esnada sürekli değişen renkler, renk terapisi yaparak kişinin ruhsal 
yönden dinlenmesine ve rahatlamasına olanak sağlıyor. Erkekler 
kısmı karma olarak da kullanılabiliyor.

Merkezde ayrıca VIP salonu bulunuyor. Burada bulunan hamam 
ve sauna, odaya özel olduğu için başka kişilerin kullanamayacağı 
biçimde iki kişiye özel olarak kiralanıyor. VIP salonunu kiralayanlar 
için iki masaj hizmeti, kese köpük hizmeti paket olarak sunulan 
hizmetler arasında. Ayrıca meyve tabağı ve çeşitli içecek ikramları 
oluyor. İçerisinde özel jakuzi bulunan VIP salonunu kiralayanların 
masaj salonunun diğer birimlerini kullanmalarına gerek kalmıyor. 
Navitas SPA sabah saat 08:30’dan akşam saat 20:30’a kadar hizmet 
veriyor. Havuz dahil ıslak zeminli hizmetler akşam 08:30’dan sonra 
kapansa da gece saat 24:00’e kadar deneyimli personellerin uygula-
yacağı masaj hizmeti için randevu alınabiliyor. Ayrıca Navitas SPA, 
Abant Palace’a 1,5 km mesafede olan Taksim International Abant 
Köşk’e de, önceden rezervasyon yaptırıldığı takdirde hizmet veriyor. 
Köşk’te bulunan SPA salonu, Abant Palace’daki VIP Salonu gibi 
odaya özel hizmet veriyor.

Navitas SPA’nın misafirlerine önerileri…
Sağlıklı bir vücudun 15 günde bir en az 45 dakika masaj 
yaptırması gerektiğini söyleyen Navitas SPA yetkilileri özellikle 
ince ayrıntıları düşünmeye meyilli olan kadınların daha gergin 
ve stresli olmalarından ötürü, erkeklerden daha fazla masaja 
ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Hamileliğin 5,5 ay öncesinde 
masaj uygulaması yapılması, rahimde açılma olabileceği ve 
düşük ihtimali doğabileceği endişesiyle önerilmiyor. Kan dola-
şımını hızlandırması nedeniyle kriz geçirme riski olduğundan 
kalp hastalarına da masaj tavsiye edilmiyor. Böyle durumlarda 
çok ağrısı olan misafirleri yüzüstü yatırmadan ve çok hafif bir 
şekilde masaj uygulaması yapılıyor. Öncelikle, gelen misafirlerle 
konuşan Navitas SPA yetkilileri, misafirlerin ağrılarını öğreni-
yor ve bunların tedavisi için önerilen masajlar kişinin ihtiyacına 
göre değişiyor. 

Türklere özel Tai ve Shiatsu
Toplum olarak stresli ve gergin bir yapıya sahip olduğumuzu 
vurgulayan yetkililer, Türk insanına özel olarak bir saatlik ma-
sajların daha rahatlatıcı olduğunu söylüyorlar. Özellikle yoğun 
çalışanlar ve sürekli masaja gitmeye vakit bulamayanlar için 
“Navitas Special” masajını öneren yetkililer, bu sert masajda Tai 
ve Shiatsu gibi pek çok masaj tekniğinin 1,5 saat boyunca ka-
rışık olarak uygulandığını, kaslar için germe ve açma teknikleri 
kullanıldığını ve ağrı noktalarına baskı uygulandığını söylüyor-
lar. Yetkililer, hiçbir masajın iki saatten fazla yapılmasını uygun 
bulmuyorlar, çünkü masajın fazlası vücudu yoruyor. Sert bir 
masaj olan “Derin Doku Masajı” ise yağla yapılıyor. Fibrozit 
denilen kulunçlarda oluşan tıkanıklıkları açmaya yönelik bu 
masajda, tedavi edici noktalara baskı uygulanıyor ve kas araları 
açılıyor. Önerilen bir diğer masaj olan “Lenf Drenaj Masajı” ise 
vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olan ve her yerde uygulana-
mayan bir masaj türü.

SAĞLIKHealth
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muscles tight. Aromatherapy, on the other 
hand, is a natural therapy method utilizing the 
chemical structure and energy of herbal oils that 
are applied through massage, steam, bath, and 
other means, and supporting health and beauty 
with its stress-releasing features.

Our guests feel privileged at Navitas SPA
The distinctive features of Navitas SPA start 
just at the entrance of the area. Music system, 
decoration, odorous candles and lightning 
system enable you to feel yourself spiritually 
and physically rested just at the beginning. Our 
staff members, especially the Far Eastern ones 
coming from Nepal and Indonesia, comprise of 
the specialist professionals who have received 
various massage trainings for minimum two 
years. Navitas SPA at Taksim International 
Abant Palace is equipped with five massage 
rooms, three for women and two for men... 
Steam room, sauna and Turkish bath, changing 
rooms, WC and showers are available as 
separate areas for women and men. The section 
dedicated for men has a “Dream shower”, where 
water is squirted from the walls and upper 
section of the shower cabin accompanied by the 
constantly-changing colors that allow you to 
feel yourself mentally rested and relaxed. The 
area dedicated for men can also be used by both 
women and men together. 

The center is also equipped with a VIP hall. The 
Turkish bath and sauna here are for exclusive 
use, only, and can be rented privately for two 
persons. The occupants of the VIP hall are 

provided with a service package consisting of 
two massage sessions and a rubbing-foaming 
session. There are also some offerings such as 
fruit table and various beverages. If you rent 
the VIP hall equipped with a built-in Jacuzzi, 
you won’t need to rent the other units of the 
massage center. Navitas SPA provides service 
from 08:30 until 20:30. Even if the wet floor 
services including pool are closed after 20:30, 
you can still get an appointment for massage 
service offered by the experienced personnel 
until 24:00. Furthermore, Navitas SPA offers 
service if you have made a reservation at 
Taksim International Abant Kosk that is sit-
uated 1.5 kilometers away from Abant Palace. 
SPA room, available inside the Kosk, provides 
service exclusively for the room like the VIP hall 
at Abant Palace.

Recommendations by Navitas SPA for its 
guests...
Stating that every person should have a 
massage of at least 45 minutes every 15 days 
to have a healthy body, the professionals at 
Navitas SPA said that since women are more 
nervous and stressful due to their tendency to 
think of fine details, they need massage sessions 
much more than men. Application of massage 
before elapse of the 5.5 months of pregnancy is 
not recommended as it might lead to cervical 
opening with a threat to result in miscarriage. 
It is also not recommended for cardiac patients 
as it might lead to heart attack caused by its 
effect to accelerate blood circulation. In such 
cases; the guests suffering from a severe pain are 

applied with massage through highly-gentle 
touches without laying them with their faces 
downwards. Since the massages recommended 
vary depending on the needs of each person, 
the professionals at Navitas SPA first converse 
with their guests to learn what kinds of aches 
they are suffering from.

Exclusive Thai and Shiatsu Massages for 
Turks
Emphasizing that we, as society, have a stress-
ful and nervous nature, the professionals say 
that the exclusive massage sessions of one hour 
are much more relaxing for Turkish people. 
Recommending “Navitas Special” massage for 
the persons who are working bust and cannot 
find sufficient time for regular massage sessions, 
the professionals say that a combination of 
various massage techniques such as Thai and 
Shiatsu is applied for a period of 1.5 hours, 
and that stretching and extending techniques 
are applied, and also that pressure is applied 
on pain spots. The professionals do not approve 
any massage more than 2 hours as excessive 
massage sessions exhaust the body. “Deep Tissue 
Massage” refers to a firm massage applied with 
oils. Applied to unblock the muscle blockages 
occurring in shoulder pains called as fibrositis, 
this massage extends the intermuscular connec-
tions by applying pressure on remedial spots. 
“Lymph Drainage Massage”, which is a type of 
massage that enables relieving the bodily edema 
and that cannot be applied at all spots of the 
body, is also recommended.



Masajın faydaları
Masaj sırasında toplardamar sistemi 5-15 kat daha hızlı çalıştı-
ğından kirli kanın kalbe ulaştırılması kolaylaşır. Vücuttaki lenf 
sistemi ve hormonel sistem tetiklendiğinden, vücuttaki doğal 
uyarıcıların masaj yapılan bölgeye iletilmesi sağlanır; bu sayede 
vücudun hastalıklara karşı direnci artar. Masaj sırasında öncelikle 
kan dolaşımı artar ki bu durum pek çok rahatsızlığın kendiliğin-
den düzelmesi için yeterli olabilir. Artan kan dolaşımıyla organ 
ve dokulara taşınan kan çoğalır ve dolayısıyla taşınan oksijen 
miktarında artış olur. Bilindiği üzere oksijen tüm organizma-
nın ihtiyaç duyduğu bir besin kaynağı gibidir. Masaj sırasında 
yapılan basınç, lenf dolaşımının düzenlenmesini sağlar. Bu da 
dokularda biriken bazı zararlı maddelerin atılmasını kolaylaş-
tırmak için gereklidir. Cilt ve cilt altında biriken ödem ve toksik 
maddeler adeta bir detoks vazifesi gören masaj yoluyla biriktiği 
yerden uzaklaştırılır. Masajın bir diğer etkisi, bilinçli masörlerin, 
kişinin dahi hissedemeyeceği oranda vücudun belli bölgeleri-
ne yaptıkları basınç sayesinde belirli hormonların salınmasını 
sağlamaları ve bunların vücutta düzenleyici etkiler göstermesidir. 
Masajın en önemli özelliği, pek çok olası ciddi sağlık sorununun 
oluşmasını engelleyebilmesidir. Masaj sırasında vücut doğal bir 
uyarıcı olan ve kişinin rahatlamasını sağlayan endorfin salgı-
lar. Masajı, ruhsal anlamda bir şifa verici ve mezoterapi olarak 
görmek mümkündür.

Benefits of massage
During the massage session, dirty blood reaches the heart much 
more easily since the venous system runs 5-10 times more 
rapid. As the bodily lymph system and hormonal system is 
induced, the natural stimulants in the body reach the massage 
spot, boosting the resistance of the body to diseases. During the 
massage session, the blood circulation increases, which can be 
individually sufficient to eliminate many diseases automatical-
ly. The increased blood circulation enhances the amount of blood 
carried to the organs and tissues, and therefore, the amount 
of carried oxygen increases, as well. As well known, oxygen is 
like the nutritional source needed by the entire organism. The 
pressure applied during the massage ensures that lymph circu-
lation is regulated. This is necessary to facilitate elimination of 
some hazardous substances, accumulating in the tissues, from 
the body. Edema and toxic substances, accumulating both on 
and under the skin, are eliminated through massage that serves 
as detox. Another effect of the massage is that the experienced 
masseurs apply pressure on some certain areas of the body 
with touches that are too slight to feel, ensuring secretion of 
some hormones with regulating effects on the body. The most 
important feature of the massage is that it prevents occurrence 
of many severe health problems. During the massage session, 
the body secretes endorphin which is a natural stimulant of the 
body that allows persons to relax. It is possible to consider the 
massage as a mental therapy and mesotherapy.

SAĞLIKHealth
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Abant
Kosk

..
,

Abant Köşk, eşsiz manzarası ve üstün hizmet anlayışıyla huzur ve keyfi bulabileceğiniz üst 
düzey bir butik otel. Tatilinizin tadını harikulade biçimde çıkarabileceğiniz bir mekan. Tüm 
odalarından Abant Gölü manzarası görülen Abant Köşk’te hayaller gerçek oluyor. 

OTELHotel

A
bant Köşk, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Samat Köyü 
sınırlarında yer alıyor. Özel belgeli hizmet veren 
Abant Köşk, Abant Palace Oteli’ne de yaklaşık 1,5 km 
mesafede. İlk olarak köşk amaçlı inşa edilmiş olan otel, 
İnönü Köşkü adıyla uzun yıllar hizmet vermiş. Çeşitli 

değişikliklerin ardından ise bugün otel olarak misafirlerini ağırlıyor. 
Abant Köşk de Abant Palace gibi göl kıyısında yer alıyor. 11 standart, 
1 suit, toplam 12 odalı otelin, tüm odalarından eşsiz göl manzarası 
izlenebiliyor. 24 yatak kapasitesine sahip odalarda standart olarak bir 
çok lüks sunuluyor. Odaların tamamı “french bed” yataklı olup sadece 
1 adet standart oda “twin bed” yataklı. Otelin toplam kullanım alanı 
ise 1.841 metrekare.

“Dört mevsim tek isim” sloganıyla hizmet veren Abant Köşk, Batı 
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan VIP otellerinden biri. Elit misafirlerin 
ağırlandığı otelin konukları arasında geçmiş dönemin başbakanları, 
meclis başkanları, dizi ve film oyuncuları, şarkıcılar da bulunuyor. Dizi, 
film ve katalog çekimlerine de ev sahipliği yapan Abant Köşk, göl 
kenarındaki konumu ve iskelesiyle harikulade bir mekan.
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Abant Kosk is a top-level boutique hotel where 
you can find peace and pleasure at one time 
thanks to its unique view and outstanding 
service concept. A place to live your holiday to 
the full. Allowing to enjoy the different views 
of Abant Lake at each room, Abant Kosk makes 
your dreams come true.

A
bant Kosk is situated on the border of the Village of Samat 
in the district of Mudurnu, the Province of Bolu. Providing 
service with its special certificate, Abant Kosk is approxi-
mately 1.5 kilometers away from Abant Palace Hotel. Built 
initially as a mansion, it served under the name of “Inonu 

Kosk” for many years. Undergoing various alterations, it currently hosts 
its guests as a hotel. Abant Kosk is situated by the lake, like Abant Palace. 
Having a total of 12 rooms, 11 standard rooms and 1 suit room, this hotel 
enables you to watch the unique Lake view at all its rooms. Having a ca-
pacity of 24 beds, the rooms offer you with several luxuries as standard. All 
rooms have “French beds” while just 1 standard room has “twin bed”. The 
hotel has a total usage area of 1.841 square meters.

Providing service with the motto “Four Seasons, One Title”, Abant Kosk 
is one of the VIP hotels situated in the Western Black Sea Region. Being 
experienced in hosting elite guests, the hotel hosted former prime ministers, 
chairpersons of the parliament, TV series and movie actors/actresses and 
singers. Thanks to its pier and location by the Lake, Abant Kosk was a great 
home to many TV series, movies and catalog shoots. 

Abant Köşk: Four seasons, one title...
Offering any and all kinds of easements, Abant Kosk has a sauna, Turkish 
bath, general Jacuzzi and massage room. The hotel encompasses a restau-
rant, lobby, winter garden, sitting area, bar, reading room and a meeting 
hall. All rooms are equipped with direct telephone line, bathroom, bathroom 
telephone, hair dryer, electronic locking system, free-of-charge safe box, LED 
TV, fire alarm, minibar, wake-up service, balcony, round-the-clock room 
service, satellite broadcasting and wireless connection. Accommodation 
services are offered to cover room+breakfast at Abant Kosk.



Abant Köşk: Dört mevsim, tek isim...
Her türlü konforun mevcut olduğu Abant Köşk’te sauna, hamam, 
genel jakuzi ve masaj odası bulunuyor. Ayrıca restoran, lobi, kış bahçesi, 
oturma alanı, bar, okuma odası ve bir toplantı salonu da var. Odalarda 
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. 
Abant Köşk’te oda+kahvaltı olarak konaklama imkanı sunuluyor.

13 kişilik kapasiteye sahip toplantı salonu ise düzenlenecek üst düzey 
toplantılara cevap verebilecek teknik donanım ve salon standartlarına 
sahip. Zengin kahve molalarıyla renklendirilen ve yüksek hizmetle 
toplantı yapacak grupların beğenisine sunulan 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 da 
mevcut.

Tüm odalardan SPA merkezine doğrudan ulaşım
SPA merkezi, otelin yeni çehresine uygun olarak dizayn edildi. Mer-
kezde masaj odaları, genel jakuzi, modern sauna, soyunma odaları ve 
buhar banyosunun da yapılabileceği Türk Hamamı mevcut. Odalardan 
SPA merkezine doğrudan inişi sağlayan asansör bulunuyor. Uzakdoğu, 
İsveç ve diğer masaj kürleri ile hizmet vermeyi amaçlayan SPA ekibinin 
sunduğu terapiyi, rahatlamayı ve huzurlu bir tatil programını isteyen 
misafirler, Köşk SPA merkezinde ağırlanıyor.

All rooms have direct access to SPA center
SPA center was designed in line with the renovated appearance of the hotel. 
The center is equipped with massage rooms, general Jacuzzi, modern sauna, 
changing rooms and a Turkish bath where you can enjoy vapor bath. Lifts 
with direct access to the SPA center are installed at all rooms. The guests, who 
wish to experience the therapy, refreshment and peaceful vacation program 
offered by the SPA team intending to provide service with the Far Eastern, 
Swedish and the other massage cures, are hosted at the SPA center of the Kosk.

OTELHotel

16 taksim KIŞ WINTER

The meeting hall with a capacity of 13 persons has all necessary technical 
equipment and hall standards to respond to the needs of top-level meetings. 
Offered to the meeting groups with its high-quality service concept and 
rich coffee breaks, the meeting hall has a fixed rectangular table, barcovi-
sion, intercom, automatic curtain and air-conditioning system. Laundry 
and ironing service, safe box at reception, generator and a parking lot of 
20 vehicles are offered at the facility.





İklimlerin kesiştiği yer:

Bolu Dağları

DOĞANature

Türkiye’nin gölleri, geniş ormanlık alanları ve 
yaylalarıyla meşhur bir Karadeniz ili olan Bolu’nun 
yüzölçümünün yarısından fazlasını dağlar oluşturuyor. 
Fauna ve flora bakımından çok zengin bir çeşitliliği 
olan bölgedeki en bilinen dağlar ise Abant ve Köroğlu 
Dağları…
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Abant Dağları
Doğanın tüm hünerlerini sergilediği Abant’a 
gitmenin mevsimi yok. Burası her daim ayrı bir 
güzelliği misafirlerine yaşatan bir yer. Bolu’nun 
güneybatısında bulunan Abant Gölü, Abant 
Dağları üzerinde yer alıyor. Denizden yüksekliği 
1328 metre olan gölün çevresindeki düzlüklerden 
itibaren başlayan ve yüksekliği 1795 metreye ulaşan 
Abant Dağları, gölün de baslendiği küçük akarsu-
ların açtığı vadilerle yarılmış bir coğrafyaya sahip. 
Yılda 350 bin kişinin ziyaret ettiği Abant ve çevresi 
Abant Tabiat Parkı’nın kapsamında yer alıyor ve 
giriş ücretli. Arabanızı girişteki otoparka bıraktık-
tan sonra, göl çevresinde dolaşmak için bisiklet, at 
ya da fayton gibi seçenekler mevcut. Dağlar, göknar, 
sarıçam, kayın, karaçam, meşe, kavak, dişbudak, 
gürgen, söğüt, ormangülü, ılgın, fındık, papaz 
külahı barındıran zengin bir bitki örtüsüne sahip. 
Gölün çevresinde çam, köknar ve kayın ağaçlarını 
görmek mümkün. Ayrıca alıç, kuşburnu, muşmula, 

Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 
1000 metre olan Bolu’nun topraklarının 
neredeyse yüzde 60’ı dağlardan meyda-
na geliyor. Karadeniz iklimi ile karasal 

iklim arasındaki geçiş alanında bulunan ilin, kuzeyde 
kalan ilçelerinde Karadeniz ikliminin özellikleri ağır 
basarken; iç bölgelere gidildikçe, kıyıya paralel uzanan 
dağların Karadeniz üzerinden gelen nemli havanın 
önünü kesmesiyle iklimi karasallaşıyor. Bolu, bu sayede 
iklimlerin kesiştiği bir il ve çok çeşitli flora ve fauna 
özelliklerine sahip. Orman oranı açısından en zengin 
illerimizden biri. Karadeniz ikliminin görüldüğü kıyı 
bölgelerde kayın ve meşe, yüksek yerlerde köknar ve 
sarıçam türlerinin ağır bastığı karışık ormanlara sahip. 
Karasal iklimi olan yüksek dağlarda yer yer karaçam ve 
meşe topluluklarına rastlanıyor. Bolu’da gezilip görül-
mesi gereken Abant, Yedigöller ve Gölcük kadar, Tür-
kiye’nin sayılı kayak merkezlerinden birine ev sahipliği 
yapan Kartalkaya’nın bulunduğu Köroğlu Dağları gibi 
pek çok meşhur dağ silsilesi var. 



Intersection point of climates: 

Bolu Mountains
More than half of the 

surface area of Bolu, one 
of the Black Sea provinces 

known for its lakes, 
wide forestry lands and 

tablelands, consists of 
mountains. The most known 

mountains of the region, 
having a wide variety of 

fauna and flora, are Abant 
and Koroglu Mountains.

With an approximate sea 
level height of 1000 
meters, nearly 60% 
of the lands of Bolu 

consists of mountains. The province is 
situated at the transition area of Black 
Sea climate and continental climate, 
which means that the effects of Black 
Sea climate are felt in the northern dis-
tricts of the province while these effects 
are replaced by the effects of continental 
climate at the hinterlands as the moun-
tains, extending in parallel with the 
coastline, prevent the flow of damp air 
coming from the Black Sea. Therefore, 
Bolu is located at the intersection point 
of the climates, resulting in a wide va-
riety of flora and fauna. It is one of our 
richest provinces in terms of existence of 
forests. It has beeches and oaks along the 

coastline affected by Black Sea climate 
while the highlands have a mixed forest 
dominated by fir and scotch pine species. 
Black pine and oak stands are also seen 
at the high mountains where continen-
tal climate is effective. Besides the must-
see places such as Abant, Yedigoller and 
Golcuk; Bolu has also many well-known 
chains of mountain such as Koroglu 
Daglari where Kartalkaya, one of the 
few skiing centers of Turkey, is situated.

Abant Mountains
There is not any particular season to 
visit Abant where the Mother Nature 
works its magic. This place entertains its 
guests with its unique beauties changing 
every season. Abant Lake, situated on 
the southwest side of Bolu, arises on 
Abant Mountains. Starting to rise from 
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böğürtlen, çilek gibi meyveli bitkiler, çeşitli 
mantarlar ve kokulu dağ çiçekleri yönünden 
de zengin bir floraya sahip. Gölün etrafında 
yükselen yamaçlarda yetişen Abant Çiğdemi 
bölgeye endemik bir bitki türü. Burada tav-
şan, sincap, gelincik, geyik, yaban domuzu, 
karaca, ayı, çakal, tilki, çok sayıda yırtıcı ve 
ötücü kuş türü yaşıyor. Bu yabani hayvanları 
göl civarında görmek pek mümkün olmuyor. 
Bölge aynı zamanda gölün endemik bir 
alabalık türü olan Abant Alası’nın ve su 
samurlarının koruma alanı. 

Arkut Dağı
Gerede ilçesine bağlı Bolu’ya 56 km 
mesafedeki karasal iklimin hakim olduğu 
Arkut Dağı, 1911 metrelik Naldöken 
Tepesi’yle Bolu’nun ikinci en yüksek tepesi. 
1800 metre yükseklikte bir kayak merkezi 
mevcut. Arkut Dağı Kayak Merkezi’ndeki 
kayak alanları özellikle kayağa yeni 
başlayanlar, kayaklı koşu ve Alp disiplini 
kayak için ideal. Yaz aylarında bölgede 
kamp, trekking, dağ bisikleti, off-road gibi 
aktiviteler yapılıyor. 

Çele Dağı
Bolu’nun 25 km kuzey doğusunda yer alan 
1981 metre yükseklikteki bu dağ, Çele 
Tepesi, Çele Doruğu olarak da biliniyor. 
Köroğlu ve Naldöken tepelerinden sonra 
Bolu’nun üçüncü yüksek doruğu burada. 
Panoramik manzarası görülmeye değer ve 
günbatımının Bolu’da izlenebileceği en gü-
zel yerlerden biri. Yedigöller yolu üzerinden 
ya da Tetemeçele Köyü’nden ulaşılabilir. 

Bolu Dağı
1577 metre yükseklikteki Bolu Dağı, Düzce 
Ovası ile Bolu Ovası’nı birbirinden ayırıyor. 
14 senede tamamlanan ve 2007’de hizmete 
giren Bolu Dağı Tüneli bu dağdan geçiyor. 
Ankara-İstanbul arasında geçiş noktası 
olduğundan stratejik öneme sahip.

Seben Dağı 
Bolu’nun güneyinde bulunan 1854 metre 
yükseklikteki dağ, aynı adla anılan bir ilçeye 
ve gölete ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu böl-
gede “Seben Kaya Evleri” adı verilen MÖ. 
1200’lerde Frigyalılar tarafından savunma 
amaçlı yapıldığı sanılan kayalara oyulmuş 
yerleşim yerleri bulunuyor. 

Kiraz Dağı
Bolu’ya 26 km mesafedeki dağın yaklaşık 
1400 metre yüksekliğinde bulunan Kızık 
Yaylası’nın evleri, değişik mimarisiyle 
dikkati çekiyor. Çam ağaçlarından çatkılı, 

DOĞANature

kenetleme ve birbirine geçme şeklinde 
yapılan evlerde hiç çivi kullanılmamış. 
Yerden yüksekçe yapılmış merdivenler, geniş 
ocakları ve kendine özgü eşyaları ile bu evler 
değişik özellikler taşıyorlar.

Sünnice Dağı 
1829 metre yükseklikteki dağ, Bolu’nun 
kuzeyinde yer alıyor. Bolu’da ayrıca Orhan 
ve Kaplan dağları, Elmacık ve Gül dağları, 
Kapıorman ve Kocaman dağları, Göl ve 
Ardıç dağları gibi dağlar bulunuyor. 

UĞRAYABİLECEĞİNİZ YERLER
Parkın Bolu girişindeki otoparkın hemen yanında Ziyaretçi Tanıtım Mer-
kezi’nin dinlenmek ve fotoğraf çekmek için nefis bir terası var. Abant’a veda 
ederken, Abant Köy Ürünleri Satış Merkezi’ne de uğramak isteyebilirsiniz. 
Buradan Bolu ve çevresindeki dağlardan toplanmış ya da köylerde hazırlanmış 
yöreye özgü ürünler, kokulu tarhana, erişte, kuru fasulye, yağlı peynir, tereyağı, 
çam balı ve çeşitli meyveler satın alabilirsiniz.
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the plains around the lake, which has a sea level 
height of 1328 meters, and reaching up to 1795 
meters, Abant Mountains have a geographical 
area that is split into valleys by small streams 
feeding the lake. Abant and its surroundings, 
visited by 350 thousand people on annual 
basis, are covered under the borders of Abant 
Natural Park and has an entrance fee. Once 
you park your car at the parking lot available 
at the entrance, there are many options such 
as bicycles, horses and coaches to wander 
around the Lake. The Mountains have a rich 
vegetation cover embracing firs, scotch pine, 
beeches, black pines, oaks, poplar trees, ash trees, 
hornbeams, willows, rhododendrons, tamarisks, 
hazel trees and euonymus japonica. You can 
see pine trees, fir trees and beech trees around 
the Lake. It has also a wide variety of flora in 
terms of fruit plants such as hawthorn, rosehip, 
medlar, blackberry and strawberry, as well 
as various mushrooms and scented mountain 
flowers. The crocus abantensis growing on the 
slopes, rising around the Lake, is an endemic 
plant species across the region. There are many 

animal species living here such as rabbit, 
squirrel, mustela, deer, wild boar, roe deer, bear, 
jackal, fox, and various raptor and singing 
bird species. It is not possible to see these wild 
animals around the Lake. The region is also 
the natural preserve for Abant Trout, which is 
an endemic trout species across the region, and 
lutra lutra. 

Arkut Mountain
Situated as part of the district of Gerede and 
56 kilometers away from Bolu and affected by 
continental climate, Arkut Mountain is the 
second highest hill of Bolu with its Naldoken 
Hill of 1911 meters. There is a skiing resort 
available at 1800 meters. Ski slopes at the 
Skiing Resort of Arkut Mountain are ideal 
for especially the beginners, ski run and Alpine 
skiing. The activities such as camping, trekking, 
mountain biking and off-road can be enjoyed 
during summer season.

Cele Mountain
Setting at 1981 meters on the northeast side 
25 kilometers away from Bolu, the Mountain 
is also known as Cele Hill or Cele Peak. This 
is the third highest peak of Bolu after Koroglu 
and Naldoken hills. With its panoramic view 
worth seeing, it is one of the most beautiful 
places in Bolu where you can enjoy sunset. It 
can be accessible through the road to Yedigoller 
or Tetemecele Village.

Bolu Mountain
Setting at 1577 meters, Bolu Mountain 
separates Duzce Plain and Bolu Plain. Bolu 
Mountain Tunnel, completed in 14 years and 

commissioned in 2007, passes through this 
mountain. As it is located on the transition 
point between Ankara and Istanbul, it has a 
strategic importance.

Seben Mountain 
Setting at 1854 meters on the south of Bolu, the 
mountain is home to a namesake province and 
pond. Furthermore, this region has residential 
areas called as “Seben Rock Houses” carved 
inside the rocks which are considered to have 
been built for defense purposes by the Phrygians 
in 1200s B.C.

Kiraz Mountain
The houses, built in Kizik Tableland situated 
at 1400 meters of the mountain away from 26 
kilometers from Bolu, attract attention with 
their different architectural structures. The 
houses, built as framed, clamped and coupled 
with pine trees, were constructed without using 
any nail. With their stairs placed high above 
the ground level, wide fireplaces and specific 
item, these houses have different features.

Sünnice Mountain 
Setting at 1829 meters, the mountain is 
situated on the north of Bolu. There are also 
Orhan and Kaplan mountains, Elmacik and 
Gul mountains, Kapiorman and Kocaman 
mountains, as well as Gol and Ardic mountains 
in Bolu.

PLACES TO VISIT
Visitor Information Center, situated 
next to the parking lot at the entrance 
point of the Park in Bolu, has a great 
terrace to relax and take photographs. 
While leaving Abant, you may want 
to visit Abant Village Products Sales 
Center. You can purchase here the 
products specific 
to the region, 
which have 
been picked 
in Bolu and its 
surroundings or 
prepared in the 
villages, such as 
scented tarhana 
soup, homemade noo-
dles, dried beans, fat cheese, butter, 
honeydew honey and various fruits.
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Kışın vazgeçilmez klasiği:

Soğuk kış aylarının sıcacık yemişi… “Kestane kebap yemesi sevap…” 
Sobanın üstünde pişirilen kestaneleri atıştırmak soğuk kış günlerinin 
geleneksel zevklerinden biri. Şimdilerde ise aynı keyfi fırında ya da 
tavada kavrulan kestanelerden almak mümkün.

İnsanlığın ilk besin kaynaklarından biri olan kestane, en 
çok taze olarak, haşlanarak ya da kebabı yapılarak yeniyor. 
Yılda 50 bin ton kestane üretimiyle dünyada dördüncü 
sırada yer alan Türkiye’de şekerlemesi son derece sevilen 

kestane, Osmanlı saray mutfağında da sıklıkla kullanılıyordu. 
Türk kültüründeki yeri apayrı olan kestane özellikle soğuk kış 
akşamlarının soba başındaki sıcacık atıştırmalığı… Doyurucu 
olmasının yanısıra birçok besin öğesine sahip kestane, diğer 
sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral açısından da 
zengin bir kaynak olmasıyla ön plana çıkıyor. 

En yaşlı kestane ağacı İtalya’da… 
Hasadına sonbahar ortalarında başlanan kestane, kış vakti en 
sevilen yiyeceklerin başında geliyor. Latincesi “castanea sativa” 
olan kestane, esasında bol lifli ve karbonhidratlı bir tohum. Ka-
yıngiller familyasından hiçbir suni ilaca ve gübreye ihtiyaç duy-
madan yetişen kestane ağaçlarının yenilebilen bu sert kabuklu 
tohumları, nişastalı yapısından dolayı yemeklerde de lezzet 
verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılıyor. Kestane, “kupula” 



Indispensable classic of winter: 

Piping hot nuts of cold winter 
months… “Good works to grill 
chestnuts…” Noshing on the 
chestnuts grilled on the heating 
stove is one of the traditional 
pleasures to enjoy in cold winter 
days. Currently, it is possible to 
enjoy the same pleasure by grilling 
chestnuts in ovens or on pans.
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Chestnut
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denilen dikenli ve yeşil renkte top görünümlü dış 
kabuk içinde ikili ya da üçlü halde bulunuyor. Hasat 
zamanı gelince bu dikenli dış kabuk sararıp çatlıyor 
ve ağaçtan düşüyor. Bu sayede kestanenin meyve-
leri dikenli toplarından ayrılıyor. Ağaçta kalanlar 
da, uzun sırıklarla ağacın dallarına vurularak yere 
düşürülüyor. Kayalık yamaçları ve kumlu toprakları 
seven kestane ağaçları aşılandıktan beş yıl sonra 
meyve vermeye başlıyor. Yaşayan en eski ve en büyük 
kestane ağacı, İtalya’da Etna Yanardağı yakınlarında-
ki Acireale’de bulunuyor ve yaşının dört bin olduğu 
düşünülüyor.

Faydaları saymakla bitmiyor
Damar sertliği ile yüksek tansiyondan şikayet edenler 
ve şeker hastalarının yememesi gereken kestanenin 
tespit edilebilen faydaları saymakla bitmiyor. Ka-
buklarının suda kaynatılıp içilmesi ateş düşürüyor ve 
sinirleri yatıştırıyor. Meyvesi, kasları kuvvetlendiriyor, 
kan dolaşımını düzenliyor. Beden ve zihin yorgun-
luğunu gideriyor. Karaciğer yorgunluğu ve şişliğini 
geçiriyor. Kansızlığı gideriyor. Mideyi kuvvetlendi-
riyor. Açlık hissini bastırıyor, cinsel gücü arttırıyor. 
Kandaki kolesterol oranını düşürüyor. Kan dolaşı-
mını düzenliyor ve hızlandırıyor. Mideyi yatıştırıcı 
etkisinin yanısıra enerji veriyor. Hücrelerin yaşlan-
masını geciktiriyor. Kas ve kemikleri güçlendiriyor. 
Dişler için de oldukça faydalı. Bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor ve felç geçirme riskini düşürüyor. Güç-
lü bir anti-oksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler 
sayesinde kansere yol açan zararlı serbest radikallere 

karşı koruma sağlıyor. En lezzetli kestanelerin nasıl 
yapıldığını merak edenler için aşağıda birkaç farklı 
yöntemle yapılan tarifleri derledik.

Tavada kestane: Öncelikle kestaneler yıkanır. En 
çıkıntılı kısımlarına “+” şeklinde çizikler atılır. Ancak 
çiziklerin çok derin olmamasına dikkat edilir. Bu 
işlem için özel aparatlar satılıyor. Çizilen kestaneler 
derin bir kap içindeki suda iki saat kadar bekletilir. 
Suya bir tatlı kaşığı pekmez eklerseniz pişince çok 
daha lezzetli oluyor. Eğer bekletmeye vaktiniz yoksa 
kilo başına bir çay bardağı su koyarak hemen tavaya 
alabilirsiniz. Fakat suda bekletilen kestanelerin içi 
daha yumuşak oluyor. Orta derecedeki ateşte yaklaşık 
20 dakika pişirdikten sonra kestaneleriniz hazır. 

Fırında kestane: Öncelikle yine kestanelerinizi yı-
kayın ve daha önce tavada yaptığınız gibi “+” şeklinde 
çizik atın. Daha sonra fırın tepsisine dizerek 200 
derecede önceden ısıtılmış fırına koyun. Yaklaşık 20 
dakika fırında kaldıktan sonra kestaneleri sıcak sıcak 
yiyebilirsiniz. 

Közde kestane: Kestanelerinizi yine yıkayarak 
ortalarına bir çizik atın. Çizdikten sonra 5-10 dakika 
suda beklettikten sonra süzün. Köz tavanızı ocağa 
koyup altını iyice açın ve kestanelerinizi üzerine ko-
yun. Kestanelerin tavada azar azar pişirilmesi, dikkat 
edilmesi gereken bir husus. Kestaneler pişerken üç 
dakikada bir karıştırın. Üzerinde siyahlıklar oluşma-
ya başlayınca tavadan alabilirsiniz.
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Vitamin deposu
Protein ve yağ oranı düşük olan kestanede 
başta nişasta olmak üzere iyi kalitede sin-
dirilebilen lifler, B1, B2 ve C vitaminleri 
bol miktarda bulunuyor. Demir, kalsi-
yum, sodyum, magnezyum, mangan, 
klor, fosfor ve çinko gibi mineraller 
bakımından da zengin olan kestane 
çok iyi bir potasyum kaynağı. Ayrıca 
gluten içermeyen bir yemiş. 100 gram 
kestane, 160 kalori enerji sağlıyor; 34 
gr karbonhidrat, 3,2 gr protein, 1,8 gr 
yağ ve 8-10 gr lif içeriyor. Kestane kavrul-
duğu takdirde nem oranının yüzde 20’sini 
kaybederken, şeker miktarı yüzde 25 oranında 
artıyor ve enerji değeri 200 kaloriye çıkıyor.

Source of vitamin
Having a low level of protein and fat, chestnut 

contains starch and plenty of digestible 
fibers of good quality, and B1, B2 and C 

vitamins. Chestnut is a highly important 
source of potassium, and rich in such 
minerals as iron, calcium, sodium, mag-
nesium, mangan, chlorine, phosphorus 
and zinc. It is also a gluten-free nut. 
100 gr chestnut gives energy of 160 

calories, and contains 34 gr carbohydrate, 
3.2 gr protein, 1.8 gr fat and 8-10 gr 

fiber. If chestnut is roasted, its humidity rate 
is decreased by 20% while its amount of sugar 

is increased by 25%, boosting the value of energy 
to 200 calories.

Being one of the first nutritional 
sources of humankind, chestnuts are 
enjoyed most as a fresh, boiled or 
grilled fruit. Candies of chestnut, 

for which Turkey ranks fourth in production of 
chestnuts with an annual production volume 
of 50 thousand tons, was also used frequently 
in kitchens of Ottoman palaces. Having a 
quite different importance in Turkish culture, 
chestnuts are piping hot snacks enjoyed around 
the heating stoves in especially cold winter 
nights. Having several nutrients besides being 
a filling fruit, chestnut stands out with its rich 
vitamin and mineral elements on contrary to 
the other nuts.

The oldest chestnut tree is in Italy... 
Started to be harvested in the mid-autumn 
season, chestnut is one of the most favorite 
foods of winter. With its equivalent “castanea 
sativa” in Latin, chestnut is essentially a highly 
fibrous and starchy seed. The hard-shell seeds of 
the chestnut trees, which belong to the fagaceae 
family and grow without any need for any 
artificial pesticide and fertilizer, are used as 
flavorer and stabilizer in meals due to their 
starchy nature. Chestnuts contain two to three 
nuts inside the spiky, green and ball-shaped 
outer shell called as “cupula”. When it is time to 
harvest, this spiky outer shell cracks and falls 
off from the tree. Thus, the fruits of chestnut 
are separated from the spiky balls. For the 
ones remaining on the tree, the tree branches 
are shaken, resulting in dropping of them. 
Chestnuts, preferring to grow on rocky slopes 
and sandy soils, start to produce fruit five years 
after they are budded. The oldest and biggest 
living chestnut tree is available near the Etna 
Volcano in Italy, and it is considered that it is 
four thousand years old. 

Countless benefits
Although chestnut should not be consumed by 
the persons who suffer from arteriosclerosis, hy-
pertension and diabetes, its benefits are count-
less. Boiling of its shells in water and drinking 
of it reduces fever and soothes people down. 
Its fruit makes muscles stronger, and regulates 
blood circulation. It eliminates physical and 
mental fatigue. It eliminates liver fatigue and 
swelling. It removes anemia. It strengthens 
stomach. It stays the feel of hunger, and boosts 
sexual performance. It decreases the level of 
cholesterol in blood. It regulates and accelerates 
blood circulation. Besides its sedative effect on 
stomach, it enhances the level of energy. It re-
verses the effects of cell aging. It makes muscles 
and bones stronger. It is also beneficial for teeth. 
It strengths the immune system, and reduces 
the risk of paralysis. Chestnut is an effective 
anti-oxidant, and contains flavonoids, ensur-
ing protection against hazardous free radicals 
which cause to cancer. We have compiled some 
recipes with different methods for the ones who 
wonder how we can enjoy the most delicious 
chestnuts. 

Pan-fried chestnut: First of all, wash the 
chestnuts. Score the most protrusive part of 
them with the marking “+”. But, please make 
sure that the scores are not too deep. You can 
purchase the special apparatus designed dedi-
catedly for these scores. Keep the scored chestnuts 
waiting in a deep bowl full of water for two 
hours. If you add a dessert spoon of molasses 
into water, your chestnuts will be much more 
delicious once they are grilled. If you don’t have 
any time to keep them waiting, you can imme-
diately place them on the pan after adding a tea 
glass of water per kg. But if the chestnuts are 
kept waiting in water, they will be much softer. 

After you grill the chestnuts at a medium heat 
for approximately 20 minutes, your chestnuts 
will be ready to enjoy.

Baked chestnut: First of all, wash the chestnuts, 
and score them with the marking “+” as said 
above. Then, place them on the tray, and put 
the tray in the 200ºC preheated oven. After you 
bake them for about 20 minutes, your chestnuts 
are ready to enjoy. 

Roasted chestnut: Wash the chestnuts, and score 
a marking in the middle of them. Then, keep 
them waiting in water for 5-10 minutes, and 
drain them. Place your ember pan on the oven, 
and place the chestnuts on the pan. Be careful to 
roast the chestnuts slowly at a low heat. Turn 
them upside and down every three minutes. 
When they start to blacken, you can remove 
them from the pan.
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GEZİJourney

Özgürlükler Şehri:

Amsterdam
Nostaljik kanalları ve 1500’ü aşkın tarihi köprüsüyle mimari açıdan 
“Kuzeyin Venedik”i olarak adlandırılıyor. Önemli bir liman kenti olan 
Amsterdam, Hollanda’nın finans, kültür, sanat, turizm ve eğlence 
merkezi. Renkli ve sınırsız gece hayatıyla ünlü özgürlükler şehri…

City of freedoms:

Amsterdam
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Amsterdam is called as “Venice of the North” in terms of its architecture 
thanks to its nostalgic canals and historical bridges of more than 1500. 
Being an important coastal town, Amsterdam is the center of finance, 
culture, arts, tourism and entertainment across the Netherlands. The city 
of freedoms known for its colorful and limitless night life...
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Birçok Avrupa ülkesine yakın 
olması ve nispeten ucuz fiyatları 
nedeniyle Avrupa’nın en çok 
turist çeken şehirlerinden 
biri olan Amsterdam’ın 2017 
itibariyle yıllık ziyaretçi sayısı 
dokuz milyon.

12. yüzyılda Amstel Nehri 
civarında bir balıkçı köyü 
olarak kurulan Amsterdam, 
yüzyıllar boyu birçok önemli 

olaya sahne oldu. Şehrin hızla geliştiği 
dönem 15. yüzyıla denk gelir. İspanyolların 
Antwerp’i almasıyla pek çok zengin Yahudi 
Amsterdam’a kaçar ve onlar sayesinde başka 
ülkelere yapılan ticaret seferleri ekono-
minin canlanmasını sağlar. Dünyanın ilk 
çok uluslu şirketi olan Doğu Hindistan 
Şirketi’nin kurulmasıyla Amsterdam altın 
çağını yaşamaya başlar. Şehirdeki kanal ve 
köprülerin çoğu bu dönemde inşa edilir. 
İngiliz ve Fransız saldırıları nedeniyle 
17. yüzyılda ülkede ekonomik durgunluk 
yaşanır. 1876’da Kuzey Deniz Kanalı’nın 
inşasıyla Amsterdam’ın diğer ülkelerle 
deniz bağlantısı sağlanır. Limanlar ve deniz 
ticareti önem kazanır. 20. yüzyılda Dünya 
Savaşları’nın etkisini çok fazla hisseden 
şehir, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerden göç 
alarak kendini toparlamış. Günümüzde ise 
şehir dünyanın en yaşanılası kentleri ara-
sında yer alıyor. Şehri özellikle meşhur lale 
mevsimi olan Nisan-Mayıs aylarında ziyaret 
etmenizi tavsiye ediyoruz. 

Her tarzda insana hitap eden şehir…
Avrupa’nın en önemli sanat galerinden en 
çılgın eğlencelerin yaşandığı partilere kadar 
Amsterdam’da pek çok farklı türde yer 
bulabilirsiniz. Dam Meydanı, Kırmızı Fener 
Mahallesi, Kraliyet Sarayı, Anne Frank Evi, 
Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi görmeniz 
gereken en önemli yerlerden bazıları…

GEZİJourney

E stablished as a fishing village 
alongside the Amstel River in the 
12th century, Amsterdam witnessed 
many important occurrences for 

centuries. It was the 15th century when the city 
developed rapidly. Upon occupation of Antwerp 
by the Spanish, many Jews fled to Amsterdam 
who enlivened the economy with their trading 
operations to the other countries. Following 
incorporation of East India Company, the first 
multinational company of the world, Amster-
dam started to enjoy its golden era. Most of the 
canals and bridges of the city were built during 
this era. An economic recession was experienced 
in the 17th century due to the British and 
French attacks. When the North Sea Canal 
was completed in 1876, It was ensured that 
Amsterdam is connected with the other coun-
tries through the sea. Ports and maritime trade 
operations gained importance. Affected highly 
from the World Wars in the 20th century, the 
city was strengthened again following the 
immigrations to the city in the upcoming years. 
Currently, it is one of the most livable cities 
around the world. We highly recommend you to 
visit the city in especially April-May when the 
well-known tulip season sets. 

The city appeals to all kinds of people...
You can find various types of places ranging 
from the most important art galleries to the 
most crazy entertainment parties of Europe in 
Amsterdam. Dam Square, Red Light District, 
The Royal Palace, Anne Frank House, Ri-
jksmuseum and Van Gogh Museum are some of 
the most important must-see places... 

Being one of the most touristic 
cities of Europe with its 
location close to many European 
countries and relatively 
affordable prices, Amsterdam 
has nine million visitors on 
annual basis as of 2017. 
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Dam Meydanı: Şehrin merkezi. Amster-
dam’a ismini veren Amstel Nehri boyunca 
kurulan 13. yüzyılda inşa edilmiş barajın 
bulunduğu yer ve şehrin en ünlü meydanı. 
Amsterdam Kraliyet Sarayı, Nieuwe Kerk, 
Ulusal Anıt ve Madame Tussauds Müzesi 
buradaki en önemli yerler. 

Dam Square: It is the most well-known 
square of the town encompassing the dam built 
in the 13th century alongside the Amstel River, 
from which Amsterdam got its name. The Royal 
Palace of Amsterdam, Nieuwe Kerk, National 
Monument, and Madame Tussauds Museum 
are among the most important sight-seeing 
places. 

Kraliyet Sarayı (Koninklijk Paleis): 
Şehrin en önemli tarihi yapılarından 
biri. 1648’de belediye binası olarak 
inşa edilmiş. 1808’de Kral Louis 
Bonaparte binayı kraliyet sarayına 
dönüştürmüş. Artık farklı bir yerde 
ikamet etseler de günümüzde Kraliyet 
Ailesi tarafından resmi törenlerde 
kullanılıyor. 

Royal Palace of Amsterdam 
(Koninklijk Paleis): 
It is one of the most important 
historical places of the town. It was 
initially built in 1648 to be used as the 
town hall. Louis Bonaparte, King of 
Holland, turned this building into the 
royal palace in 1808. Although they 
currently reside at a different place, it 
is still used by the Royal Family for 
official ceremonies. 

Nieuwe Kerk: Adı “Yeni Kilise” anlamına 
gelmesine karşın 14. yüzyılda inşa edilmiş 
şehrin en eski ikinci cemaat kilisesi. Tarihi 
boyunca birçok kez yangın gören kilise 
defalarca tadilattan geçmiş. Bugünkü haline 
1650’den sonra ulaşmış. Artık kilise olarak 
değil, sergi yeri olarak kullanılıyor. 

Begijnhof: 1346’da manastır yeminleri olmadan rahibe 
hayatı yaşayan Katolik kardeşler birliği “Begijntjes” için 
ibadethane olarak inşa edilmiş. Spui Meydanı’na yakın olan 
bu avluda şehrin en eski evi Het Houten Huis, 15. yüzyıldan 
kalma kilise Engelse Kerk ve 1680’de yapılan bir yer altı kili-
sesi olan Begijnhof Şapeli bulunuyor.

Begijnhof: It was originally built as a sanctuary for the “Begi-
jntjes”, a lay Catholic sisterhood, who lived like nuns, although 
they took no monastic vows. Het Houten Huis, the oldest house 
of the town, and Engelse Kerk, a church dating back to the 
15th century, as well as the Begijnhof Chapel, an underground 
church built in 1680, are available on this yard close to the Spui 
Square.

Nieuwe Kerk: On the contrary to its meaning 
“New Church”, it is the second oldest church of 
the town which was constructed in the 14th 
century. Having suffered from many fires 
throughout its history, the church was repaired 
for many times. It held its current position 
following 1650. It is currently used as an 
exhibition area rather than church. 

Kırmızı Fener Mahallesi: Halk arasındaki 
bilinen adıyla “Walletjes”, sadece Hollan-
da’nın değil, Avrupa’nın en ünlü yerlerin-
den biri. Yetişkinlere özel eğlenceleriyle ve 
müzeleriyle sıra dışı bir mekan.

Red Light District: “Walletjes”, as so known 
by the local people, is one of the most famous 
places of not only the Netherlands but also 
Europe. It is an extraordinary district with 
its entertainments dedicated to adults, and 
museums.
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Oude Kerk: Şehrin en eski ve büyük kilisesi. 
Kırmızı Fener Mahallesi’nde bulunuyor. 

Geçmişi 13. yüzyılda yapılan ahşap kiliseye 
uzansa da günümüzdeki gotik yapı 14. 
yüzyıldan kalma. Zarif vitrayları, tavan 

resimleri ve ünlü orguyla şehrin en dikkat 
çekici kilisesi.

Anne Frank’ın Evi: II. Dünya Savaşı’nı 
bilen herkesin aşina olduğu Anne Frank ve 
onun günlüğüne ev sahipliği yaptı. Savaş 
sırasında Anne ve ailesinin iki yıl boyunca 
saklandığı ev, günümüzde müzeye dönüştü-
rülmüş. 

Oude Kerk: The oldest and 
biggest church of the town. It is 
located in the Red Light District. 
Although it dates back to the 
wooden church built in the 13th 
century, this gothic building has 
its roots from the 14th century 
With its elegant stained glasses, 
ceiling pictures and the well-
known organ, it is the most 
remarkable church of the town. 

Anne Frank House: It hosted Anne Frank, 
known by every witness of the II. World War, 
and her diary. This house, where Anne and her 
family hided during the war, is now turned 
into museum. 

Madame Tussauds Müzesi: Dünyaca ünlü 
balmumu müzesi Madame Tussauds Müze-
si’nin Amsterdam şubesi Dam Meydanı’nda 
bulunuyor. 

Hollanda Ulusal Müzesi (Rijksmuseum): 
17. yüzyıl Hollanda sanatını içeren en 
geniş koleksiyonun yanı sıra Ortaçağ’dan 
günümüze kadar aralarında Rembrandt’ın 
20 tablosunun da bulunduğu bazı önemli 
eserlerin sergilendiği Amsterdam’ın en ünlü 
ve önemli müzesi.

National Museum of the Netherlands 
(Rijksmuseum): It is the most famous and 
important museum of Amsterdam where the 
most extensive collection covering the Dutch art 
of the 17th century, as well as some important 
works dating back to the Middle Ages including 
the 20 pictures of Rembrandt are exhibited.

Van Gogh Müzesi: Dünyanın en kapsamlı 
Van Gogh (1853-1890) koleksiyonunu 
barındırıyor. Müzede sanatçının birçok res-
mi, çizimi, mektubu ve çağdaş sanatçıların 
eserleri sergileniyor.

Van Gogh Museum: It hosts the most 
extensive Van Gogh (1853-1890) collection 
of the world. Many pictures, drawings, letters 
of the artist, as well as the works of many 
contemporary artists are exhibited in the 
museum.

Madame Tussauds Museum: Amsterdam 
branch of Madame Tussauds Museum, the 
globally-known waxworks museum, is situated 
at the Dam Square. 

30 taksim KIŞ WINTER



Alışveriş Rehberi
Amsterdam’a gidip de, şehrin en ilgi 
çekici mekanlarından biri olan Çiçek 
Pazarı (Bloemenmarkt)’ndan lale soğanı 
almadan olmaz. Hollanda’nın en önemli 
simgelerinden olan Hollanda peyniri 
ve birası, tahta ayakkabılar, porselenler 
ve eğlenceli eşyalar da diğer alabilecek-
leriniz arasında. Özellikle son derece 
lezzetli olan el yapımı çikolata çeşitleri 
ve Amsterdam’a özgü bir tat olan “Fle-
menk Drop” adlı likör de güzel birer 
hediye alternatifi.

Amsterdam Yemekleri
Sığır etinden yapılan ve krokete 
benzeyen “Bitterballen”; “Edam”, 
“Gouda” ve “Parrano” peynirleri; 
kalın kesilen ve külahta servis edilen 
“Patat” dedikleri patates kızartması, 
vejetaryenlerin bayılacağı nohuttan 
yapılan “Falafel” başlıca atıştırma-
lıklar. Geleneksel Hollanda mutfa-
ğının vazgeçilmezi olan “Hutspot”, 
haşlanmış patatese havuç ve soğan 
eklenerek hazırlanan bir tür püre. 
“Erwtensoep” denen bezelye çorbası 
Amsterdam halkının severek tüketti-
ği bir başka lezzet. Elma ve hamurun 
ağız sulandıran uyumundan doğan 
bir tatlı olan “Appelgebak”ın tarihi 
Orta Çağ’a kadar uzanıyor. Ufak bo-
yutlu krep olan “Poffertjes”, Amster-
dam’da hemen her popüler caddede 
satılan başka bir lezzet.

Amsterdam Meals
The main snacks are “Bitterballen”,
made from meat and looks like 
croquette, and “Edam”, “Gouda” and 
“Parrano” cheese, as well as the fried 
thick potatoes served in paper cone 
bags and called “Patat”, and also 
“Falafel” that is likely to be loved by 
the vegetarians. “Hutspot”, one of the 
indispensable tastes of the traditional 
Dutch cuisine, is a kind of dish made 
from boiled and mashed potatoes, 
carrots and onions. The pea soup called 
as “Erwtensoep” is another favorite 
taste of the Amsterdam’s local people. 
“Appelgebak”, a dessert made from the 
mouth-watering combination of apples 
and dough, dates back to the Middle 
Ages. “Poffertjes”, a small type of crepe, 
is another taste sold at nearly all 
popular streets of Amsterdam. 

Shopping Guide
If you visit Amsterdam, you should not 
come back without buying a tulip bulb at 
the Flower Market (Bloemenmarkt), one 
of the most attention-grabbing locations 
of the town. You can also buy the Dutch 
cheese and beer, one of the most important 
symbols of the Netherlands, as well as the 
wooden shoes, porcelains and the other 
pleasant items. Especially, quite deli-
cious hand-made chocolate types, and the 
liqueur “Dutch Drop”, a special taste of the 
Netherlands, are also good alternatives of 
souvenirs. 
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Unutulan bir sanatın dirilişi: 
Kanaviçe

Büyükannelerimizi işlerken gördüğümüz ve bir dönem demode bulunarak çeyiz 
sandıklarında sararmaya bırakılan kanaviçeler, tasarımcıların modern yorumlarıyla 
yeniden en çok ilgi gören elişi tasarımlar arasında…

Revival of a
forgotten art:
Embroideries, we see our grandmothers was working on and found outdated and 
put inside the wedding chests to grow pale, are again among the handicraft designs 
to draw the highest level of attraction thanks to the modern rendition by designers...

ross-stitch and etamine works, started to be 
used as both an item of contemporary art 
and in fashion designs, have become a source 
of inspiration for designers. This handicraft 
art of fabric decorating, which seems quite 
difficult from an external perspective, is in 
fact a quite easy pastime activity done with 
cross markings (X) embroidered on the fabric 
to complete an intended piece of picture.

The fabric, on which the embroideries that are easy to do, colorful 
and elaborate-looking as well as a highly-liked hobby for many 
long years are applied, is called as “canvas”, and it can be embroi-
dered in three different methods. As part of the first method; the 
canvas is tacked onto the original fabric, and after the intend-

ed design is embroidered, the stitches of the canvas are pulled, 
ensuring that the embroidered section is attached on the fabric. 
As part of the second method; the cross markings are embroidered 
directly on the fabric with square patterns. The entire surface can 
be filled with various designs in a manner not to leave any space, 
if and when so wished. The third method is to do the embroideries 
on a fabric, the stitches of which can be counted. Cross-stitch has 
various embroidery forms such as single needle, double needles, 
star needle, etc. The square designs, which are available on the 
canvas fabrics and placed upon being counted to enable perfor-
mance of orderly design works, can be small or large from time 
to time. As this difference affects sizes and density of the designs, 
these are called as “dense cross-stitch” and “sparse cross-stitch” by 
the local people. 

em güncel sanatın bir malzemesi olarak 
hem de moda tasarımlarında kullanıl-
maya başlanan kanaviçe ve etamin işler 
tasarımcıların ilham kaynağı haline geldi. 
Dışarıdan bakıldığında son derece zor 
gibi görünen bu el emeği göz nuru kumaş 
bezeme sanatı, aslında tamamlanmak 
istenen bir resmin renkli ipliklerle çarpı 
(X) şeklinde işlenmesiyle oluşturulan son 
derece kolay bir uğraş. 

Kolay yapılması, renkli ve gösterişli görünümü ve elbette 
yıllara meydan okuyan dayanıklılığıyla çok eskiden beri 
sevilen bir işleme olan kanaviçenin uygulandığı kumaşa 

“kanava” deniyor ve üç farklı biçimde işlenebiliyor. İlkinde 
kanava asıl kumaşın üstüne teğelleniyor ve motif işlendikten 
sonra kanavanın iplikleri çekilerek işlemenin alttaki kumaşın 
üzerinde kalması sağlanıyor. İkincisinde çarpılar doğrudan 
kare şeklinde desenleri olan bir kumaş üstüne işleniyor. 
İstenirse bütün yüzey boşluk kalmayacak biçimde motifle 
dolduruluyor. İplikleri sayılabilen herhangi bir kumaş üstüne 
işlenmesi ise üçüncü bir yol. Kanaviçe işinde tek iğne, çift 
iğne, yıldız iğne gibi çeşitli işleme biçimleri uygulanıyor. 
Kaneviçe kumaşlarında bulunan ve motifin düzgün olmasını 
sağlamak için sayılarak işlenen kare desenler bazen küçük 
bazen büyük olabiliyor. Halk arasında buna “sık kanaviçe”, 
“seyrek kanaviçe” deniyor, çünkü bu durum işlenen motiflerin 
büyüklüklerini ve sıklıklarını etkiliyor. 

Cross-stitch
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Kanaviçe mi, Etamin mi, Goblen mi? 
Bu üçü arasındaki fark en çok merak edilen konulardan biri. Aynı 
zamanda seyrek dokunmuş keten kumaşın adı olan kanaviçe, bu 
kumaş üzerine bir modele bakarak küçük çarpılarla renkli motifler 
oluşturmaya deniyor. Yukarıda anlattığımız gibi esas kumaş üzerine 
öncelikle “kanava” adı verilen ve kare şeklinde minik desenleri olan 
özel dokunmuş başka bir kumaş tutturuluyor. Sonra renkli ipliklerle 
kanava referans alınarak modele uygun biçimde desen işleniyor. 
İşleme tamamlandıktan sonra kanava, kumaş ile desen arasından ip 
ip çekilerek temizleniyor ve esas kanaviçe elde ediliyor.

Etamin ile kanaviçe işlem olarak birbirine benzese de kullanılan 
kumaşın yapısı onları ayırıyor. Hem çarpı işlemenin hem de kuma-
şın adı olan Etamin, gözenekleri çok daha belirgin ve işlemesi daha 
kolay olan bir kumaşa uygulanıyor. Kanaviçede kumaşın delikleri 
daha sık. Günümüzde oldukça değerli bir elişi olan goblene benze-
yen kanaviçe, ondan daha kalın iplerle yapılıyor ve desenler daha az 
ayrıntılı. Mint Kanaviçe’nin yaratıcısı Ilgın Tufan; goblen, kanaviçe/
etamin arasındaki farkı şöyle açıklıyor: “Goblen ile kanaviçe/etamini 
birbirinden ayıran, işlemede kullanılan birimin yapısı. Goblendeki 
en küçük birim yarım çarpı iken (/), kanaviçe/etaminde tam çarpı 
(X)”. Goblen daha çok manzara, hayvan ve portre konulu pano yapı-
mında tercih ediliyor fakat bunların hepsini yeterince sabrınız varsa 
kanaviçe ve etaminle de yapmak mümkün. 

Türklerin ruh güzelliğinin ve yeteneğinin bir yansıması
İlk örneklerine Orta Asya Türkleri’nde rastlanan ve Anadolu’nun 
her köşesinde yoğun olarak yapılan kanaviçenin, geleneksel kültü-
rümüzde ayrı bir yeri ve önemi var. Türk toplumunun geleneklerine, 
göreneklerine, duygu ve düşüncelerine göre biçim almış ve Türk 
kadının elinde, toplumun özelliklerine uygun olarak şekillenmiş 
olan kanaviçe, XV. ve XVI. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılmış ve 
özellikle İngiliz, Fransız ve İtalyan kadınlarının çok ilgisini çekmişti. 
Hatta adı; İtalyanca’da “Canavaccio” veya “Caneveccio”dan geliyor 
ve “seyrek dokunmuş kolalı keten bezi–böyle bir bezin üzerine 
yapılmış işleme–el işlemelerinde kullanılan çok seyrek örtülü bir cins 
tül” olarak tanımlanıyor. İlk zamanlarda kanaviçe, yastık işi olarak 
biliniyordu. Kumaşın tamamı doldurulmuyordu. Çanta, halı, yastık, 
pano ve arma işlemede kullanılıyordu.

Sayı saymayı bilen kadın-erkek, genç-yaşlı 
herkes kanaviçe yapabilir. Bu süreçte 
esas önemli nokta ise sabırlı olmak… 
Uğraşanların stresini azaltan bir meditasyon 
şekli, terapi etkisine sahip bir hobi olduğu 
ise yadsınamaz bir gerçek.

SANAT
Art



Canvas or Etamine or Gobelin? 
The difference among the three concepts is one of the most wondered 
questions. Bearing the same name as the linen which is embroidered 
sparsely, canvas is creating colorful designs with small cross markings on 
the fabric as guided by a model. As mentioned above; first of all, a special 
fabric, which is called as “canvas” and has small patterns in the form of 
square” is tacked onto the fabric. Then, the desired design is embroidered 
on the canvas with colorful threads by taking the model as the reference. 
Upon completion of this step, canvas is cleared off by pulling the threads 
of fabric and design, resulting in the canvas embroidery.

Although etamine and canvas are alike, the texture of their fabrics is 
different from each other. Etamine, the name of both the cross-stitch and 
the fabric, is applied on the fabric, the pores of which are much clearer and 
which is easier to work on. Canvas fabrics have denser pores. Cross-stitch, 
similar to gobelin that is a highly valuable modern handicraft, is done 
with much thicker threads, and its patterns are less detailed. Ilgin Tufan, 
creator of Mint Kanavice, explains the difference between gobelin and 
canvas/etamine with these words: “The difference between gobelin and 
canvas/etamine is the structure of the unit used while embroidering. The 
smallest unit is half-cross (/) in gobelin while the smallest unit is a full-
cross (X) in canvas/etamine.” Gobelin is much more preferred in making 
of boards themed landscapes, animals and portraits; however, if you are 
patient enough, you can do all these on canvas and etamine. 

A reflection of inner beauties and abilities of the Turks
Cross-stitch, the first examples of which date back to the Middle East 
Turks and which are done frequently all around the Anatolia, have a 
special place and importance in our traditional culture. Having been 
formed in line with the traditions, customs, feelings and opinions of the 
Turkish nation, and shaped appropriately in the hands of the Turkish 
women in harmony with the characteristics of the society, the cross-stitch 
became popular across Europe in the XV. and XVI. century, drawing the 
high level of attention of especially English, French and Italian women. 
Furthermore, its name is derived from “Canavaccio” or “Canaveccio”, 
and defined as “loosely woven and starched linen-embroidery applied 
on such kind of cloth-a kind of quite loosely-woven veil used in hand-
icraft works. Cross-stitch was initially known as embroideries applied 
on cushions/pillows. The fabric was not filled completely. It was used in 
embroideries applied on bags, carpets, cushions/pillows, boards, and arms. 

Everyone who knows counting, whether 
women and men, or young and old, can 
do cross-stitch. What matters here is to 
be patient... It is a stubborn fact that it 
is a hobby of meditation nature with a 
therapeutic effect which decreases the stress 
level of the people taking it up.
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Başlangıç setleri
Kanaviçe yapmayı öğrenmek için tu-
hafiyelerden ya da hobi sitelerinden 
alacağınız bir set yeterli olacaktır. 
Başlangıç için kolay modele sahip 
bir ürün seçmenizi tavsiye ederiz. 
Setler; iğne, kumaş, desende bulunan 
tüm renklere ait iplikler ve kağıda 
basılı bir modelden oluşur. Kareli 
kağıttaki her bir kare kumaştaki 
bir kare ve bir çarpıyı, numaralarla 
belirtilmiş her bir renk ise o renkteki 
ipliği ifade ediyor. İşe başlamadan

önce modelin ve kumaşın ortasını 
bulmanız gerekiyor. Bunun için 
modelin üzerinde ortayı belirten işa-
retleri kullanabilir veya modeli dörde 
katlayarak en ortaya gelen kareyi 
işaretleyebilirsiniz. Daha sonra da 
aynı işlemi kumaşla yapmanız lazım. 
Kumaşı dörde katlayın ve mer-
kez kat noktasını işaretlemek için 
elinizle kuvvetlice sıkın. İşlemeye bu 
merkez noktadan başlayacaksınız. 
Kolaylıklar… 

Kaynak/Source: http://www.severija.lt/en/ce/

Metal üzerine kanaviçe 
yapmak… 
Geleneksel kanaviçe sanatının sınırla-
rını aşmak isteyen Litvanyalı moda 
tasarımıcısı Severija Inčirauska-
itė-Kriaunevičienė, kanaviçeyi 
kumaş yerine metal objeler üze-
rine yapıyor. Metal tabak, tava, 
kaşık, kürek, lamba, ütü ve 
hatta bir arabanın kaportası-
na dahi kanaviçe desenleri 
yapan Severija, bu sayede 
yaptığı işle farklılığı ve 
ironiyi birleştirdiğini 
düşünüyor. Çalışmaları Andy Warhol, Joseph Boys, Jeff Koons, 
Erwin Wurm, Marina Abramovich, Damien Hirst, Jenny Holzer, Da-
niel Firman, Banksy gibi sanatçılarla birlikte sergilerde yer almış.

Cross-stitch
on metal…

Severija Inčirauskaitė-Kr-
iaunevičienė, Lithuanian 

fashion designer who wants 
to go beyond the limits of the 

traditional cross-stitch art, 
applies embroideries on metal 

objects instead of fabric. Doing 
cross-stitch on metal plates, pans, 

spoons, shovels, lights, irons and 
even on car hoods, Severija thinks 

that he combines his own distinction 
and irony with his works. His works 

have been displayed together with such 
artists as Andy Warhol, Joseph Boys, Jeff 

Koons, Erwin Wurm, Marina Abramo-
vich, Damien Hirst, Jenny Holzer, Daniel 

Firman and Banksy. 

Beginner sets
If you want to learn cross-stitch, you 
can buy a set from a haberdasher’s shop 
or hobby website. We recommend you to 
select a model with easy pattern at the 
beginner’s phase. Sets include needles, 
fabric, threads of all colors available on 
the model, and a printed model. Each 
square on the square paper represents 
one square and cross on the fabric while 
each color specified in numbers repre-
sents the same color thread. 

Before starting, you should find the 
midpoint of the model and fabric. 
To find this point, you can use the 
markings pointing the midpoint on the 
model or mark the square, available on 
the midpoint, upon folding the paper 
into four parts. Then, you should repeat 
the same thing with the fabric. Fold 
the fabric into four parts, and hold the 
midpoint of the fabric firmly to mark 
this point. Now, you can start doing 
cross-stitch on this point. Good luck... 
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Taksim International dergimizin Yaz 2017 sayısında yer verdiği-
miz, Alanya Belediyesi tarafından yürütülen “Muz Lifi Projesi” 
ve Selçuklu mimarisinin eşsiz eserlerinden Kızıl Kule, Alanya 
Belediyesi’nin resmi internet sitesinde de haber oldu. Haberde, 
“Muz Lifi Projesi” ve “Kızıl Kule”nin, Taksim İnternational der-
gisi tarafından Türkiye’ye ve dünyaya tanıtıldığı belirtildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Turizm 
Ödülleri, 8 Aralık gecesi düzenlenen 

ihtişamlı bir organizasyonla sahiplerini bul-
du. Turizm, iş, sanat, medya, TV ve siyaset 
dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu 
görkemli gecede, Abant Palace Otel, “En 
İyi Yakın Bölge Toplantı Oteli” ödülünün 
sahibi oldu. 

Altın Turizm Ödülleri; 10 üniversitenin 
öğrencilerinin yapmış olduğu oylamayla 
belirlendi. 70 farklı kategoride, yılın en iyi 
otelleri ve turizme katkı sağlayan sinema, 
dizi ve televizyon dünyasının en iyileri 
ödüllendirildi.

Taksim International,
Muz Lifi ve Kızıl Kule’yi 
dünyaya tanıttı

Alanya’dan dünyaya:

Muz lifleriyle 
sanat
Muz bitkisinin Türkiye’ye ilk 
girdiği yer, Alanya! Alanya 
Belediyesi, ekonomik bir 
değer olan muzu, kültürel 
bir ürüne de dönüştürmüş 
durumda.
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Banana first met Alanya to enter 
into Turkey! Alanya Municipality 

has now transformed banana, an 
economically valuable asset, to a 

cultural product. 

From Alanya to world:

Art with
banana 

fibers

taksim YAZ SUMMER 45

Abant Palace Otel’e Altın Turizm Ödülü

alanya Kalesi’nin kuzey 
surlarıyla buluştuğu yerde yükselen Kızıl 
Kule, şehrin en çok göze çarpan simge 
yapısı. Kule, denizden gelecek saldırılara 
karşı limanı, ama özellikle de 1221’de 
yapılan tersaneyi korumak amacıyla inşa 
edildi ve yüzyıllar boyunca askeri amaçla 
kullanıldı. Adını, inşaat sırasında belli bir 
yükseklikten sonra kaldırılması zorlaşan 
kızıl kahverengi taş bloklardan ve bunun 
yerine en üst iki katın yapımında kulla-
nılan pişmiş kırmızı tuğlalardan alıyor. 
Sekizgen bir plana sahip olan yapı, iki 
ay süren zorlu bir kuşatmanın ardından 
Alanya’yı Klikyalılardan alan I. Alaeddin 
Keykubat tarafından 1225-1226 yılları 
arasında eski kale kalıntılarının üzerine 
yaptırıldı.  

İçinde Aleaddin Keykubat’a dair övgü-
lerin sıralandığı kitabelerden birinden 
anlaşıldığı kadarıyla Kızıl Kule’nin mima-
rı, Sinop kalesini de yapan ve Halepli bir 
mimar olan Ebu Ali Reha el Kettani’dir. 
Kule duvarlarında antik çağdan kalma 
mermer bloklar görülür. Her bir duvarı 
12.5 metre genişliğinde olan sekizgen 
yapılı, 29 metrelik bir çapa sahip olan 
kulenin kot farkı nedeniyle daha yüksek 
olan doğu cephesinin yüksekliği 33 metre. 
İçinde zemin dahil beş kat bulunuyor ve 
kulenin en üst katına yüksek aralıklı 85 
basamaklı taş bir merdivenle çıkılıyor. 

Alanya Kalesi’ni 
tamamlayan bir yapı 
olmanın ötesinde, Ortaçağ 
askeri mimarisine ait 
görkemli bir anıt yapı 
olarak Anadolu’da türünün 
tek örneği olan Kızıl Kule, 
Selçuklu mimarisinin eşsiz 
örneklerinden biri.

Alanya’nın Alametifarikası:

Kızıl Kule

TARİHHistory

The trademark of Alanya:

Red Tower
Beyond a building complementing Alanya Castle, a glorious 
monument of Mediaeval military architecture, Red Tower 
stands as an unprecedented example to Seljuk architecture, 
one of a kind in Anatolia.

Kulenin ortasında kendisine bağlı küçük 
kanallar yardımıyla yağmur sularını birik-
tiren bir de sarnıç bulunuyor. Açık terasın 
ortasında sarnıcın ağzı ve çevresinde 
ikişerli sıra halinde inşa edilen toplam 16 
adet havalandırma bacasından giren güneş 
ışığı, kuleyi birinci kata kadar aydınlatıyor.

Alanya’nın en iyi korunmuş Selçuklu 
yapısı olan kulenin sağlamlığını artırmak 
için harcında yumurta akı kullanılmış. 
Kırmızı rengini daha da belirginleştirmek 
için yüzeyine yumurta sarısı sürülmüş. 
Son derece sade görünen dış cephesinin 
en belirgin karakteristik özelliği, bütün 
katlarda dikine ve düzensiz bir biçimde 
yer alan 56 adet ince uzun dikdörtgen 
mazgal ve her cephede bunların altına 
sıralanmış zift ve kaynar su dökmekte 
kullanılan 22 adet peçeli yatay pencere…  

Banknotta yer aldı
Dış mekanın gösterişsiz haline tezat 
olarak iç mekan, karmaşık bir planla, 
incelik isteyen bir ustalıkla tasarlanmış. 
Kulenin giriş katında, ortadaki sekizgen 
fil ayağının çevresini saran yaklaşık 30 
metre genişlikteki tonozlu koridorun 
üzerinde gözetleme pencereleri ve tonozlu 
yedi oda bulunuyor. Birinci katta plan 
biraz değişiyor; odalar küçülüyor ve 
ikişerli sıralanmaya başlıyor. Yüksek taş 
basamaklı bir merdivenle ulaşılan birinci 
katın merkezindeki ayağın üst kısmına 
yerleştirilen büyük su sarnıcı bugün de 
hala kullanılıyor. Orta katta tüm bunlara 
aynı merkez etrafında dönen iki koridor 
daha ekleniyor. Sarnıcın ağzının görüle-
bildiği bu kattan iki ayrı merdivenle asma 
kata, oradan açık kata ve son olarak da 
muhteşem bir deniz ve şehir manzarasına 
hakim olan teras katına ulaşılıyor. 

İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre, yapının 
ilk zamanlarında zemin ve birinci katlarda 
koridor tonozunun başlangıcından üst 
örtüye kadar uzanan fakat bugün yalnızca 
izleri görülebilen kale muhafızlarının 
yatmaları ve dinlenmeleri için tasarlanmış 
ahşaptan basık odalar mevcuttu. 

1992-2005 yılları arasında tedavülde olan 
250 bin TL’lik banknotların arka yüzünde 
yer alan Kızıl Kule, 1951-59 yılları arasın-
da restore edildikten sonra 1979’da ziya-
rete açıldı. Giriş katı günümüzde Alanya 
Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor.
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r ising where Alanya Castle 
meets northern walls, Red Tower is the most 
remarkable landmark in town. The Tower 
was built to protect the port, but especially 
the shipyard constructed in 1221 against 
any possible marine attacks and had been 
used for military purposes for centuries. 
The Tower is named after red fried block 
bricks used for the top two levels instead of 
mahogany stone blocks that get heavier to 
carry after a certain level of construction. I. 
Alaeddin Keykubat demanded this octagonal 
building to be built upon ancient castle 
remnants after a two-month compelling 
blockade for Alanya against the Cilicia 
between years 1225 and 1226.

One of the epigraphs that recite praises for 
Aleaddin Keykubat apparently suggests that 
the Red Tower’s architect is Ebu Ali Reha 
el Kettani, an architect from Aleppo, also 
the builder of Sinop Castle. Tower walls 
display marble blocks from ancient ages. 
This octagonal building with each wall 12.5 
meters wide has a diameter of 29 meters 
while its eastern side is 33 meters high due 
to elevation difference. Tower has five floors 
including basement and a stone stairway of 
85 steps lead up to the top level. 

Tower has a cistern to collect rainwater 
through small canals connected to the tower 
itself in the middle. Sunlight radiating 
through 16 vent shafts built in double lines 
at and around cistern mouth in the middle 
of open terrace enlightens the tower up to 
first floor.

Egg white had been used in mortar to 
reinforce the tower, the best-protected Seljuk 
structure in Alanya. Surface had been 
applied egg yolk to concretize the red color. 

The most distinguishing features of its simple 
façade are 56 lank rectangular loopholes 
placed vertically and irregularly at all floors 
and 22 veiled skylights used for pouring tar 
and boiled water underneath those at each 
side of the tower. 

Appeared on bill 
In contrast to this humble exterior, the 
interior is subtly designed on a complicated 
layout. Seven vaulted rooms and viewing 
windows are placed on vaulted corridor 
about 30 meters wide surrounding the 
perimeter of octagonal elephant foot in the 
middle on entrance floor. On the first floor, 
layout changes a bit; rooms get smaller and 
are aligned in double. Large water cistern 
on the upper part of foot in the center of first 
floor, which is reached by a stairway with 
high stone steps, is still being used today. 
Middle floor adds two more corridors that 
revolve around the same center. On this floor 
where cistern mouth is visible, this floor 
provides passage to mezzanine with two 
different stairways and finally to terrace 
floor overlooking a splendid sea and city 
scene. 

İbrahim Hakkı Konyalı suggests that there 
were wooden shallow rooms on the ground 
and first floor of the building early on 
designed for accommodation and recreation 
of castellans extending from the beginning 
of corridor vault to cover coat, which is now 
vaguely seen only as marks. 

Printed on reverse side of bills of TL 250K 
that were in circulation during 1992-
2005 Red Tower was restored between 
1951 and 59 and then opened to visit in 
1979. Entrance floor is now used as Alanya 
Ethnography Museum. 

“Banana Fiber Project”, a project carried out by the Municipality of 
Alanya, and Red Tower, one of the unique works by Seljuk architecture, 
which are both covered under the Summer 2017 issue of our Taksim 
International magazine, appeared as news on the official website of the 
Municipality of Alanya. It was stated under this news that “Banana 
Fiber Project” and “Red Tower” have been promoted domestically and 
globally by the Taksim International magazine.

Taksim International promotes 
Banana Fiber and Red Tower 

globally 

HABER
News

taged for the second time this 
year, Golden Tourism Awards

were granted at the elegant organ-
ization held on December 8. This 
elegant organization gathered the 
important figures from tourism, 
business, art, media, TV and 
political world together, and Abant 
Palace Hotel received the award of 
“Best Near Meeting Hotel”. 

Winners of the Golden Tourism 
Awards were determined through a 
vote participated by the students of 
10 universities. The best hotels, and 
the best of the cinema, TV series and 
TV world contributing to tourism 
were awarded under 70 different 
categories.

Abant Palace Hotel granted with 
Golden Tourism Award 
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A
nadolu sadece medeniyetler için değil, hayvanlar için de 
bir köprü görevi görüyor. Bahar ve yaz aylarını Avrupa 
ve İskandinav ülkelerinde geçiren göçmen kuşlar, ağustos 
ayından itibaren kışı geçirmek üzere Afrika ve Uzakdo-
ğu’ya doğru göç etmeye başlıyorlar. Mart ayından itibaren 

göçmen kuşların konaklama ve geçiş yeri haline gelen Anadolu bu 
dönemde yaklaşık 5 milyar göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bunla-
rın içinde en ilgi çekici türlerden biri olan leylekler, yeni doğan be-
bekleri ailelerine getirmeleri gibi tarih boyunca çeşitli 
efsanelerin konusu olmuşlar. 
19. yüzyılda Hans Christian 
Andersen’in “Leylekler” adlı 
masalıyla popüler hale 

gelen bu efsanenin çıkış yeri Avrupa, fakat Filipinler’den Güney 
Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. 

Göç yolları ve göçün nedenleri
Çoğunlukla Sahra Çölü’nün altında kalan tropikal Orta Afrika’dan 
Güney Afrika’nın güneyine ve hatta Hindistan’ın güneyine kadar 
olan geniş bir coğrafyada kışı geçiren ley-
lekler, Avrupa ve Anadolu’dan Afrika’ya 
göç ederken doğrudan Akdeniz 
üzerinden geçmezler. Denizin 

dar olduğu Çanakkale 
ve İstanbul 

LEYLEKLERİN UZUN GÖÇ 
YOLCULUĞU
İlkbaharın habercisi leylekler, özellikle Türkiye’de en sevilen hayvanlardan biri. 
Öyle ki, leyleği havada görenlerin o yıl çok seyahat edeceğine, evinin çatısına leylek 
konanların da yakın zamanda ev sahibi olacağına inanılıyor.

Long migration journey
of white storks
Storks, messengers of spring, are one of the best-loved 
animals especially in Turkey. Such that, it is believed 
that any person, who frequently sees a stork flying, will 
travel much in that year, and that any house, on which 
a stork is landed, will be crowned with a baby soon.

Anatolia serves as a bridge not only 
for civilizations but also for animals. 
Spending spring and summer seasons 
in European and Scandinavian 
countries, the migratory birds start to 

migrate towards Africa and Far East as of August 
in order to spend the winter season. Anatolia, which 
becomes an acc ommodation and transition point for 
the migratory birds as of March, hosts approximately 

DOĞAL
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Hayatlarının büyük bir kısmını göç 
yollarında geçiren leylekler, 

yılda 10 bin km’ye varan 
bir mesafe katederler. 

Süzülerek uçmalarını 
sağlayan sıcak hava 

akımları sayesinde hiç 
kanat çırpmadan 400 

km uçabilirler. 
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boğazlarını kullanarak, doğuda İskenderun Körfezi, Amanos Dağla-
rı, Rift Vadisi uzantısını geçerek Süveyş Kanalı üzerinden Nil Nehri 
boyunca yollarına devam ederlerken, batıda da Cebelitarık Boğazı’nı 
kullanırlar. Göç rotalarının karaya bağımlı olmasının nedeni uçmak 
için gereksinim duydukları sıcak hava termallerinin deniz üzerinde 
oluşmamasıdır. Uzun mesafeleri az enerji harcayarak kat etmek için, 
kanat çırpmadan, süzülerek uçarlar. Gündüzleri yerden yükselen 
bu sıcak hava akımlarının içinde dönerek yükselirler. Termalin bü-
yüklüğüne göre 3300 metreye kadar yükseldikten sonra, bir sonraki 
termali yakalayana kadar alçalarak süzülürler. Bu sayede rotaları üze-
rinde ilerlerken daha az enerji harcarlar. Termaller olmasaydı, leylek-
lerin kanat çırparak göç etmeleri, enerji sorunu nedeniyle imkansız 
olurdu. Bu sayede yaklaşık yüzde 27’lik bir enerji kazançları oluyor. 
Gündüz göç eden leylekler, gece olunca termallerin kaybolmasıyla 
ertesi sabaha kadar uygun yerlerde konaklıyorlar. Göçe devam ede-
meyecek kadar yorgun oldukları zaman, geceledikleri alan güvenli ve 
besin açısından zengin ise, birkaç gün burada dinleniyorlar. 

Pekiyi, neden kuşların bir kısmı ucunda ölüm olsa da uzun göçlere 
kalkışıyorlar? Neden yaşam bölgelerinde kalıcı olamıyorlar? Kuşları 
göçe zorlayan sebeplerin başında soğuktan kaçmak ve besin bulmak 
gibi nedenler olduğu düşünülse de; bunlar birçok sebebin sadece bir 
kısmı. Çünkü çoğu, gerekli besin ve elverişli iklim 
şartlarına sahip bölgelerden çok daha uzağa 
yolculuk yapıyorlar. Hatta bazıları havaların 
soğuması ve besin kıtlığının başlamasından önce 
güneye inmeye başlıyorlar. 

Göç etmenin getirdiği yetenekler
Bir sonraki baharda aynı üreme alanına dönecek olan leylekleri, 
göç sırasında besin azlığı, avcılık, çevre kirliliği gibi pek çok tehlike 
bekliyor. Yorucu ve tehlikeli olan göçü gerçekleştirmek üzere, 
binlerce yıldır birbirinden ilginç pek çok yetenek geliştirmişler. 
Yapılan araştırmalar kuşların gündüz 
güneşe, gece ise ay ve yıldızlara göre 
uçacakları yönü tayin edebildikle-
rini gösteriyor. Kuşların çoğu gibi 
leylekler de gündüz vakti güneşe göre 
hareket ediyorlar. Ardıç kuşlarının gök-
yüzünü göremeyecekleri şekilde yuvarlak 
bir kafese konduklarında huzursuzluğa 
kapılarak mevsimlik göç istikametlerine 
döndükleri tespit edildi. Göçmen kuşlar; 
Güneş, ay ve yıldızları göremedikleri halde 
yönlerini nasıl buluyorlardı? Yapılan araştırmalar birçok 
hayvanın biyolojik pusulalara sahip olduklarını ortaya 
çıkarıyor. Göçmen kuşların boyun kısımlarında ferromanyetik 
taneciklerin bulunduğunu ve demir açısından zengin bir mineral 
olan “manyetit”ten oluşan bu taneciklerin yerkürenin manyetik 
alanına göre hassasiyet gösterdikleri keşfedildi. Göçmen kuşlar, bu 

doğal pusulalarından göç esnasında en yüksek biçimde faydalanı-
yorlar. Dünyanın manyetik alanının kuvvet çizgilerine göre 
kendi konumlarını tespit ederek doğru yönü buluyorlar. 
Kafalarının içindeki bu pusula sayesinde kapalı havalarda da 

yollarını kaybetmiyorlar. Bulutlu bir günde bile yönle-
rini şaşırmıyorlar. Kuşların yönlerini koku alarak 

da bulabildikleri ortaya çıkarılmış. Havadaki 
zerrecikleri algılıyorlar ve bunlar yardımıyla yer 

tespiti yapabiliyorlar.

5 billion migratory birds during this period. 
Being one of the most attention-grabbing 
species among these birds, white storks have 
been included in various legends throughout 
the history such as their so-called characteristics 
of bringing the new-born babies to their fami-
lies. Although the point of origin of this legend, 
which became popular following the fairy 
tale titled as “The Storks” by Hans Christian 
Andersen in the 19th century, is Europe, it has 
expanded to a wide geographical area from 
Philippines to South America.

Routes and reasons of migration
Spending the winter seasons mostly at a wide 
geographical area extending from the tropical 
Central Africa under the Sahara Desert to 
the south of the South Africa, and even to the 
south of India, white storks do not pass over 
the Mediterranean Sea while migrating from 
Europe and Anatolia to Africa. They pass over 
the Dardanelles and Bosporus straits where 
the sea becomes narrow, and also Iskenderun 
Bay, Amanos Mountains and Rift Valley, 
and go on along the Nile River over the Suez 

Canal on the east while they pass over the 
Strait of Gibraltar on the west. The reason 
for dependency of migration routes on land is 
that the warm air thermals, they need to fly, 
does not occur over the sea. They glide without 
fluttering in order to cover long distances with 
little energy. They rise by rotating inside these 
warm air currents raising above the land 
during days. After rising up to 3300 meters 
depending on the size of thermal, they keep 
gliding until the next thermal. This enables 
them to consume less amount of energy while 
covering distances on their routes. If not for 
thermals, it would be impossible for the storks 
to migrate by fluttering due to energy-related 
problem. In this way, they can save energy of 
approximately 27 percent. Migrating during 
day time, storks accommodate at appropriate 
locations until the next morning upon set of 
night which causes removal of the thermals. If 
they are too tired to continue their migration, 
they rest at their stay-over locations if these 
locations are safe and rich in foods. 
So, why do some of the birds attempt at start-
ing long migrations even if there is a possibil-

ity of death? Why are they not be able to stay 
at their living environments permanently? 
Although it is considered that the main reasons 
forcing birds to migrate are to escape from cold 
weathers and find foods, these are just a part 
of many reasons. Because, a great majority of 
them migrate from the regions, which have 
any and all necessary food and convenient cli-
mate conditions, to far away. Moreover, some 
of them start migrating towards the south 
even before commencement of hard times when 
cold weathers start and it becomes difficult to 
find foods. 

Abilities brought along migration
During migration, many threats such as food 
insufficiency, hunting and environmental pol-
lution wait for storks which will return to the 
same breeding site in the next spring season. 
White storks have developed many interesting 
abilities for thousands of years in order to re-
alize this tiring and dangerous migration. The 
studies show us that birds can find their flight 
direction according to sun during days, and 
moon and stars during nights. Storks move 
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Leylek çiftleri birlikte kuluçkaya yatıyor
Bir metreyi geçen boyuyla su kenarlarında yaşa-
yan büyük bir kuş türü olan leylekler; böcekler, 
balıklar, amfibiler, sürüngenler, küçük memeliler 
ve kuşlar gibi çok geniş bir besin aralığına sahip. 
Tek eşliler, ancak eşler arasında hayat boyu 
sürecek bir bağ bulunmuyor. Hem erkeği hem 
de dişisi, yuvalarını birkaç yıl kullanılabilecek 
şekilde saz ve samandan yapıyor. Dişi leylek 
her yıl bir kereliğine dört yumurta yumurtluyor. 
Leylek çiftlerinin her ikisi de kuluçkaya yatıyor 
ve yavruları birlikte besliyor. Yavrular bir ayı 
biraz geçince yumurtadan çıkıyor. Doğduktan 
yaklaşık iki ay sonra yuvadan ayrılsalar da 7 ila 
20 gün kadar ebeveynleri tarafından beslenmeye 
devam ediyorlar. Sonbaharda yavrularıyla birlik-
te kışlama alanına geri dönüyorlar. 

White stork couples incubate together
Being a big bird species with a length of more than 
1 meter which live alongside the water, storks have 
a wide range of foods like insects, fish, amphibians, 
reptiles, small mammals and birds. Even if they are 
monogamous, there is not any relationship to last 
forever between the couples. Both male and female 
storks build their nests from straws and hays to be 
used for a few years. Female storks lay four eggs at 
one time on annual basis. Stork couples incubate and 
feed their chicks together. Chicks hatch in a period 
of slightly more than one month. Even if they leave 
their nests approximately 2 months after they hatch, 
they are fed by their parents for a period of 7 to 20 
days. They return to their wintering grounds with 
their chicks in autumn.

Spending a great part of their 
lives in migration routes, 

storks cover up to 10 thousand 
km on annual basis. Thanks to 

the warm air flows enabling 
them to glide, they can fly for 

400 km without fluttering. 
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according to sun at daylight, like majority of the 
birds. It has been determined that when field-
fares are put inside a round cage in a manner 
to prevent them from seeing the sky, they start 
to feel themselves restless, and return to their 
seasonal migration routes. How could migratory 
birds find their directions even if they could not 
see the sun, moon and stars? The studies have 
revealed that many animals have biologic com-
pass. It has been discovered that migratory birds 
have ferromagnetic particles in their necks, and 
that these particles comprising of “magnetite”, a 
mineral rich in iron, show sensitivity according 
to the magnetic field of earth. Migratory birds 
benefit from their natural compasses to the 
maximum extent during migration. They find 
the right direction by determining their locations 
according to the magnetic lines of force of earth. 
Thanks to the compasses available in their heads, 
they do not lose their direction even in overcast 
weathers. They do not lose their bearings even 
in a cloudy day. It has also been revealed that 
birds can find their direction by smelling. They 
perceive the airborne particles, and determine 
their locations.

Kaynaklar / Sources: 
http://www.hayvanbilgisi.com/yaban-hayvanlari/gocmen-kuslar-395/
http://biyologlar.com/leyleklerin-goc-yollari
https://www.sabah.com.tr/yesilekran/2014/05/12/turkiyeden-5-milyar-gocmen-kus-geciyor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Göçmen_kuşlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Leylek
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GELENEKTradition

Ağız sulandıran lezzet:

Turşu

PicklesPickles
A mouth-watering taste: A mouth-watering taste: 



taksim KIŞ WINTER 43

Sezar ve Napolyon, turşunun askerleri için cesaret 
kaynağı olduğunu söylemişler. Amerika kıtasına adı 
verilen Amerigo Vespucci ise İspanya’da gemilere 
turşu tedariki yapan bir tüccar. İşte geçmişten 
günümüze turşu geleneği…

K ışa hazırlığın en önemli kısım-
larından olan turşu kurulumu, 
taze sebze ve meyvelerin 
salamura denen tuzlu ve asitli 

bir çözeltide belli bir süre bekletilmesi 
ve bu şekilde uzun süre saklanabilecek 
hale getirilmesi işlemine deniyor. İlk kez 
Arkaik dönemlerde topraktan yapı-
lan büyük boy küpler içerisine kurulan 
turşu, günümüzde bu tür toprak kaplar 
yerine plastik, cam kavanoz ve paslanmaz 
teneke kaplara yapılıyor ve saklanıyor. 
Dünya tarihindeki en eski gıda saklama 
yöntemlerinden biri olan turşunun tarih 
sahnesine ilk çıktığı yer Asya ve mucidi 

de Türkler… Bu yüzden turşunun Türk 
geleneğinde önemli bir yeri var. Kaynaklar, 
ilk turşunun MÖ. 4000-3000 arasında ku-
rulduğunu ve turşusu kurulan ilk sebzenin 
de salatalık olduğunu öne sürüyor. Anava-
tanı Hindistan olan salatalığın öncelikle 
Mezopotamya’ya getirilmesi ve buradan 
Avrupa’ya yayılımı Romalılar sayesinde 
gerçekleşmiş. Uzun kara ve deniz yolcu-
lukları sırasında besinlerin bozulmaması 
için yapılan tuzlama işlemi turşu kurulu-
muna ilham olmuş. Denizaşırı ülkelere yol 
alan gemilerdeki denizcilerin temel besin 
kaynağı ise ambarlarında bulunan fıçıların 
içindeki turşular...

Caesar and Napoléon said that pickles were a source 
of courage for their soldiers. Amerigo Vespucci, 
naming his name after the continent of America, 
was a merchant supplying pickles to the ships in 
Spain. Here is the traditional history of pickles from 
past to present... 

M aking pickles, one of the most 
important preparations for 
winter, covers keeping fresh 
vegetables and fruits waiting 

in acidic salt solution for a certain period of 
time, enabling to preserve these fruits and 
vegetables for a long period of time. While 
pickles were initially made inside large 
earthenware jars in the Archaic periods, they 
are currently made and preserved in plastic 
and glass jars and stainless tin containers 
instead of these earthenware jars. Pickles, 
one of the oldest food preservation methods 
of the world history, appeared on the stage 
of history first is Asia and the originator 

is the Turks... That is why pickles have an 
important place in the Turkish tradition. 
Sources suggest that the first pickles were 
made between 4000-3000 B.C., and that 
the first pickled vegetable was cucumber. Cu-
cumber originated in India, and was brought 
to Mesopotamia and then to Europe by the 
Romans. Keeping them in salt solution to 
prevent the goods from being spoiled during 
long land and sea travels became a source 
of inspiration for making pickles. The main 
nutritional source of the seamen, sailing 
towards overseas countries, was the pickles in 
the barrels available at the storerooms.
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GELENEKTradition

Dünya ve Türk mutfağındaki yeri
Dünyada ne kadar sebze meyve varsa o kadar da turşu çeşidi mev-
cut. Fakat en çok turşu çeşidinin Güney Asya’da olduğu söyleniyor. 
Buradaki en değerli turşu, az miktarda yetiştirilen baharatlı bir tada 
sahip Haydarabad salatalığından yapılıyor. Burma’da, çay yaprağı 
turşusu “lahpet”, ülkedeki en sevilen salatalardan biri. Vietnam’da, 
ızgara etlerin yanına garnitür olarak soğan turşusu konuyor. Ja-
ponya’da, ekşi ve tuzlu bir tada sahip erikten yapılan turşu, sabah 
kahvaltısında pirinç lapasıyla birlikte yeniyor. İspanya’daki Bask 
bölgesinde pırasa turşusu, Tapas barlarının en rağbet 
gören mezesi. İngiltere’deki “pub”ların en gözde 
mezesi ise yumurta turşusu. Fas’ın ulusal 
yemeği “tacin”, limon turşusuyla 
yeniyor. Hindistan’da lime turşusu 
yemeğin sonunda ikram edi-
liyor. Rusya’da, sarımsak ve 
acıbiberle yapılan domates 
turşusu, votkanın ekürisi. 
Bizim sofralarımızda 
ise turşu, salataya 
denk bir öneme 
sahip. Kuru fasulye 
ve tereyağlı pilavın 
yanında biber, sala-
talık ve lahana gibi 
sebzelerden yapılmış 
karışık turşu yemek 
bir gelenektir. Turşu 
suyu bazı sofralarda 
içecek olarak da bulu-
nuyor. Özellikle Adana’ya 
özgü olan şalgam turşusu 
ve suyu, tüm ülke genelindeki 
market ve restoranlarda satılıyor. 
Turşu, Anadolu halk mutfağının sı-
cak yemek tariflerinde de var. Karadeniz 
mutfağında turşudan yapılan sıcak yemekler 
geleneksel olarak hala devam ediyor. 

Gedelek mi, Çubuk mu? 
Türkiye’de iki yer turşu yapımı konusunda rekabet içinde. Bunlardan 
ilki, Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Gedelek Köyü. İki bin nüfuslu 
köy yılda 50 ton turşu ihraç ediyor. Birçok ünlü turşucu turşula-
rını Gedelek’te yaptırıyor, çünkü buranın turşuları kütür kütür… 
Köylüler Gedelek’te akan Pınarbaşı suyunun kireç oranının yüksek 
olmasının bunun başlıca sebebi olduğunu söylüyorlar. Turşusuyla 
bilinen bir diğer yer de Ankara’nın Çubuk ilçesi. Turşuluk salatalık-
larıyla ünlü olan Çubuk’ta bugün hemen herşeyin turşusu yapılıyor. 
2005’ten beri her eylül Turşu Festivali düzenleyen ilçe, “Çubuk 
Turşusu” adına patent almış.

Its place in the World and Turkish cuisine
There are as many different pickles as the number of available fruits 
and vegetables in the world. However, it is speculated that the highest 
number of different types of pickles are available in South Asia. The 
most valuable pickles here is made from the spicy Hyderabad cucumbers 
which are raised in limited numbers. “Lahpet”, the pickled tea leaves, 
is one of the favorite salads in Burma. Pickled onions are served as side 
dish of grilled meats in Vietnam. Pickles, made from plums with sour 
and salty taste, are consumed along with rice porridge at breakfasts in 
Japan. Pickled leek is one of the most preferred side dishes in Tapas bars 

across Bask country in Spain. Pickled egg is the most popular 
side dish served at pubs in England. “Tajine”, the 

national meal of Morocco, is consumed with 
pickled lemons. Pickled limes are served 

after meals in India. Pickled tomatoes 
made with garlic and hot pepper is 

the stable companion of vodka in 
Russia. Pickles have a similar 

importance in our meals, as 
the case with salads. It is 
a tradition to eat dried 
beans and buttered rice 
with mixed pickles made 
from various vegetables 
such as pepper, cucumber 
and cabbage. Even 
pickle juice is put on 
some tables as a bever-
age. Especially pickled 
turnip and turnip juice, 

a special taste of Adana, 
are sold at the markets and 

restaurants across the coun-
try. Pickles are also available 

in the recipes for hot meals in 
Anatolian public cuisine. Hot meals 

made from pickles are still consumed as 
a tradition in the Black Sea cuisine. 

Gedelek or Cubuk? 
Two places are in competition with each other in making pickles 

across Turkey. The first one is the Village of Gedelek in the district of 
Orhangazi, the province of Bursa. The village, having a population of 
two thousand people, export 50 tons of pickles on annual basis. Since 
the pickles made here are crunchy, many well-known pickle sellers have 
their pickles made in Gedelek...The peasants say that this is because 
the lime rate of Pinarbasi stream, running through Gedelek, is very 
high. Another place known for its pickles is the district of Cubuk, the 
province of Ankara. Cubuk is known for especially its pickled cucum-
bers, and the pickles of almost all vegetables and fruits are made here. 
Organizing “Pickles Festival” every September since 2005, the district 
has obtained a patent titled “Pickles of Cubuk”.
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Salamura yapmanın püf noktaları 
En iyi turşu limondan mı yapılır 
yoksa sirkeden mi? Bu sorun, “Neşeli 
Günler” filminde Adile Naşit ile Münir 
Özkul’un en büyük tartışma konusuy-
du. Pek çok kişi en iyi turşunun üzüm 
sirkesiyle yapıldığı konusunda hemfikir. 
Yemek kitabı yazarı ve yemek programı 
yapımcısı Refika Birgül, iyi salamura 
yapmanın inceliklerini şöyle anlatıyor: 
“Karışımda içme suyu, sirke ve tuz 
olmalı. Bir litre suya, bir çay bardağı 
sirke, iki buçuk çorba kaşığı deniz veya 

Salatalık turşusu tarifi

Malzemeler: 3 kg. iki parmak 
eninde tarla salatalığı, 4 diş sa-
rımsak, 1 lokma beyaz ekmek, 
1 tatlı kaşığı hardal tohumu, 
1 su bardağı üzüm sirkesi, 3 
yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı 
şeker, turşu kavanozunun aldığı 
kadar içme suyu, üzerini kapat-
mak için asma yaprağı.
Yapılışı: Kavanozun dibine 
dört diş sarımsak ortadan bö-
lünerek konur. Bir lokma beyaz 
ekmek ve bir tatlı kaşığı hardal 
tohumu da kavanozun 

dibine bırakılır. Salatalıklar iyi-
ce yıkadıktan sonra başları ve 
uçları azıcık kesilir ve gövdele-
rinde bıçakla birer delik açılır. 
Kavanozda yer kalmayacak 
şekilde sıkıca dizilir. Büyük bir 
kasede üç tatlı kaşığı yemeklik 
tuz, şeker, sirke ve göz kararı su 
karıştırılarak kavanoza dökülür. 
Üzerine asma yaprağını kapak 
olarak koyup ağzı sıkıca kapa-
tılır. Beş gün güneşte bekleyen 
kavanoz buzdolabına kaldırılır. 

Recipe for Pickled Cucumbers

Ingredients: 3 kg field cucumbers with a width of two fingers, 4 
cloves of garlic, 1 bite of white bread, 1 dessert spoon of mustard seed, 
1 water glass of vinegar of grapes, 3 table spoons of salt, 1 dessert 
spoon of sugar, drinking water as much as the jar will take, and vine 
leaves to cover. 
Instructions: Cut in the middle of four cloves of garlic, and place 
them at the bottom of the jar. Put one bite of white bread and one

dessert spoon of mustard seed on the cloves. Wash cucumbers thor-
oughly, cut them slightly on their upper and bottom parts, and make 
a small hole in their bodies with a knife. Put them tightly in a row 
in a manner not to leave any space. Put three dessert spoons of salt, 
sugar, vinegar and rule-of-thumb water inside a big bowl, stir them 
well, and pour the mixture into the jar. Place the vine leaves on cu-
cumbers, and close the cap of the jar tightly. Put it under the sunlight 
for a period of five days, and then, place the jar in the refrigerator. 

Key points of salt solution 
Does leman or vinegar make the best pickles? 
This question was the reason of the biggest 
problem between Adile Nasit and Munir 
Ozkul in the film titled “Neseli Gunler”. Most 
people agree that vinegar of grapes makes 
the best pickles. Refika Birgul, writer of a 
cook book and producer of a cook program, 
described the key points of preparing a 

salt solution as follows: “The mixture should 
contain drinking water, vinegar and salt. A 
teaspoon of vinegar, two and a half table-
spoons of marine or rock salt should be added 
in one liter of water. This mixture should be 
stirred until salt is dissolved, and it should 
be poured into the jar to the full. A few cloves 
of garlic would be great.” Additionally; salt 
solution can be flavored with leaf mustard, red 
hot pepper powder, black peppercorn, parsley, 
dill, vine leaves and fresh ginger.

kaya tuzu konmalı. Tuz eriyinceye kadar 
karıştırmalı, bu karışımdan kavanoz 
ne kadar alırsa o kadar konmalı. Bir 
iki diş sarmısak atılırsa iyi olur.” Ek 
olarak; salamura suyu hardal otu, toz acı 
kırmızı biber, tane karabiber, maydonoz, 
dereotu, asma yaprağı ve taze zencefille 
tatlandırılabilir.
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A ntalya-Manavgat yolu üzerindeki Side, antik dönemde 
Antalya’nın doğusunda kurulan kentler birliği Pamfil-
ya’nın en önemli kentlerinden. Şehir tarihinin Hititlere 

kadar uzandığına dair bilgiler varsa da, kent diğer Pamfilya 
şehirlerinin yaşadığı süreçten geçmiş; Yunanlılar MÖ. 7. yüzyılda 
buraya göçmüşler. Eldeki yazıtlar MÖ. 3. yüzyıla kadar kulla-
nılan, kente özgü bir dil ve yazı olduğunu gösteriyor. Hala tam 
olarak çözülemeyen bu dil Hint-Avrupa dil ailesine mensup. 
Antik dönem tarihçisi Strabon’a göre Side, İzmir yakınlarındaki 
Kyme’nin kolonilerinden biri. 

Dini merkezden ölü kente dönüşüm…
Şehir, MÖ. 6. yüzyılın ilk yarısında Lidyalıların; MÖ. 547-
546’da da Perslerin egemenliğine girdi. Pers yönetiminde gelişen 

kent, MÖ. 334’te Büyük İskender’e teslim olmuş. İskender’in 
ölümünden sonra Antigonus’un, Ptolemaioslar’ın (301-215). 
MÖ 215’ten sonra ise Suriye Krallığı’nın denetimine giren kent, 
MÖ. 2. yüzyılda Ptolemaioslar’ın güçlü savaş ve ticaret filoları 
sayesinde en parlak dönemini yaşadı. Bu süreçte bir bilim ve 
kültür merkezi haline geldi. MÖ. 188’de Apameia Barışı ile 
Bergama Krallığı’na bırakılan Side, Doğu Pamfilya bölgesiyle 
birlikte bağımsızlığını korudu. Büyük tica-
ret donanmasıyla refaha ve zengin-
liğe kavuştu. MÖ. 78’den sonra 
Roma egemenliğine giren 
kent, 2. ve 3. yüzyıllarda 
bölgenin ticaret merkezi 
oldu. Özellikle köle 

Narlar şehri: Side
Yunanlılardan Lidyalılara, Perslerden Romalılara pek çok uygarlığın gelip 
geçtiği Side’nin kelime anlamı Yunan gramer bilgini Hesychius’un sözlüğüne 
göre “nar”. Yöreye özgü narları, mandalinaları ve rengarenk begonvilleriyle 
Side, tarihle iç içe yaşayan büyüleyci bir Akdeniz kenti. 

L ocated on Antalya-Manavgat highway, Side is one of the 
most important cities of Pamphylia, association of cities 
established on the east of Antalya in ancient times. Although 

there are some data indicating that the city dates back to the Hittites, 
the city went through the processes experienced by the other Pam-
phylia cities, and the Greeks migrated here in the 7th century B.C. 
The available inscriptions show that the city had its own language 
and script used until the 3rd century B.C. This language, which still 
cannot be deciphered completely, belongs to the Indo-European lan-

guage family. According to Strabon, an ancient time historian; Side 
was one of the colonies of Kyme near Izmir. 

Transition to a ghost town from a religious center...
The city entered into the domination of the Lydians in the first half of 
the 6th century B.C., and of the Persians in 547-546 B.C. Develop-
ing under the control of Persians, the city surrendered to Alexander 
the Great in 334 B.C. Entering into the domination of Antigonus 
and Ptolemaios following death of Alexander, the city came under the 

City of
pomegranates: Side
Side, hosting several civilizations including the Greeks, Lydians, 
Persians and Romans in ancient times, means “pomegranate” 
according to the lexicon prepared by Hesychius, a Greek grammarian. With its 
indigenous pomegranates, mandarins and colorful bougainvillea, Side is a stunning 
Mediterranean city living in touch with history. 



ticaretinin yapıldığı zengin ve ihtişamlı bir dönem yaşandı. 
Bu devre kadar başta Athena ve Apollon olmak üzere Afrodit, 
Ares, Demeter, Dionisos, Hermes gibi birçok tanrıya inanan 
Sideliler, 4. yüzyılda hristiyanlaşmaya başladılar. Şehir 5. yüz-
yılda Pamfilya’nın psikoposluk merkezi olunca daha da önem 
kazandı. Bu gelişim 7. ve 9. yüzyıllar arasında Arap akınlarıyla 
son buldu. Kazılar sırasında büyük bir yangın ve çok sayıda 
depremin izlerine rastlandı. Arap istilası ve doğal afetler kentin 
terk edilmesine yol açtı. Öyle ki; 12. yüzyılda Arap coğrafyacısı 
Idrisi, Side’yi, “ölü bir kent” olarak tarif ediyor. 13. yüzyılda 
Selçuklular’ın, 14. yüzyılda ise Hamitoğulları Beyliği’nin ve 
Tekelioğulları’nın topraklarına dahil olan Side’de, bu devirlerde 
bir daha yerleşim olmadı. 15. yüzyılda ne Osmanlılar ne de Sel-
çuklular, Side’de ikamet etmediklerinden, şehirde bu dönemlere 
ait eserlere rastlanmıyor.

Aynı yerde yaşayan iki farklı şehir 
Bu yüzden bugün buraya geldiğinizde, “Side” ve “Antik Side” 
olarak iki ayrı kent tarafından karşılanacaksınız. Özellikle tari-
hin içinde yaşamak isteyenlerdenseniz Side’yi çok seveceksiniz. 
Eski yerleşim kalıntılarını gördüğünüz andan itibaren kente 
giriş yapmış oluyorsunuz. Hellenistik devirde yapılan Büyük 
Kapı, aynı zamanda şehrin ana kapısı. İçinden geçen asfalt yol 
çalışmaları sırasında hasar görse de hala ihtişamını koruyor. 
Kapının hemen girişinde Vespasianus Çeşmesi bulunuyor. Ka-
pıdan girdikten sonra eskiden agora hamamı olarak kullanılan 
müze sizi bekliyor. Geniş bahçesinde Hellenistik, Roma ve Bi-
zans devirlerinden kalma çeşitli tarihi eserler sergileniyor. Özel 
bir mimariye sahip Side Antik Tiyatrosu ise az ileride… 15 bin 
seyirci alabilecek büyüklükte inşa edilen tiyatro, diğer Roma 

tiyatroları gibi bir dağ yamacına değil, 20 metre uzunluğunda, 
iki katlı, kemer tonozlu galeriler üzerine inşa edilmiş. 5. ve 6. 
yüzyılda açık hava kilisesi olarak kullanılan tiyatro, bugün pek 
çok festival ve konsere ev sahipliği yapıyor. Tiyatrodan çıkıp 
biraz ilerledikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Tiyatronun hemen 
yanından sola devam eden yolu takip ederseniz tarihi kalıntılar 
arasından yürüyerek sahile varıyorsunuz. Tiyatronun önün-
den sola dönmeyip dümdüz devam ederseniz turistik çarşıya 
ulaşıyorsunuz. Side’nin ana caddesi olan bu yol bugün her türlü 
turistik eşya satan dükkanlarıyla bir alışveriş merkezi kadar 
kalabalık. Limanda ise yöreye özgü yemekleri tadabileceğiniz 
restoranların yanında çeşitili barlar ve kafeler mevcut.

Apollon Tapınağı’nda günbatımı… 
Side limanının en unutulmaz yanı, batısında kalan iki tapınak… 
Kısa kenarları 6, uzun kenarları 11 sütunla çevrelenmiş olan 
tapınaklarından biri Athena diğeri Apollon’a ait. 6 sütunu Prof. 
Dr. Jale İnan ve ekibinin inanılmaz gayretleriyle ayağa kaldırı-
lan Apollon Tapınağı’nın manzarası olağanüstü. Işık, güzellik 
ve sanat tanrısı Apollon adına inşa edilen tapınaktan günbatı-
mını seyretmek gerçekten bir ayrıcalık. Bütün bunların yanında 
Side’nin uzun bir sahili, berrak ve sığ bir denizi var. Denize 
girmek, yamaç paraşütü yapmak, dalış ve uçuş eğitimleri almak 
için de ideal.
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Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, 
antik limanı, Apollon, Athena, 
Dionysos tapınakları, hamamlar, 
tiyatro, agora, eski evler, anıtlar, 
çeşmeler ve elbette şehir müzesinde 
sergilenen kalıntılar sayesinde tarihi, 
ayrıntılarıyla yaşayabileceğiniz 
görkemli bir mekan.

Sualtı müzesine dalış yapın
2015’te açılan Türkiye’nin ilk sualtı müzesi. Anadolu medeniyeti 
zenginliklerini beş ana temada anlatan 110 heykelin deniz eko-
lojisine zarar vermeden sergilendiği Side Sualtı Müzesi, Side’nin 
yaklaşık bir km açığında, 11, 18 ve 22 metre derinliklerde bulunu-
yor. Müzede Kurtuluş Savaşı, semazenler, Poseidon heykeli gibi 
milli ve tarihi değerler yansıtılıyor. Müzeyi, aktif olarak dalış yapan 
ve dalış sertifikası olan herkes ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. 
Deniz trafiğine kapalı olan ve 
yaz-kış dalış yapılabilen bölgenin 
yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 
100 bini buluyor. Sualtı turizmini 
canlandırmaya yönelik yapılan bu 
çalışma, Side’nin antik dönemler-
den gelen büyüsünü de artırıyor.

domination of the Kingdom of Syria after 215 
B.C., and experienced its most brilliant times 
in the 2nd century B.C. thanks to the strong 
navy and merchant fleets of the Ptolemaios. It 
became a center of science and culture during 
this period. Upon execution of the Treaty of 
Apamea in 188 B.C., Side was left to the 
Kingdom of Pergamon, and maintained 
its independence together with the Eastern 
Pamphylia. It reached prosperity and welfare 
thanks to its big merchant fleet. Entering into 
the domination of the Romans after 78 B.C., 
the city became the center of trade of the region 
in the 2nd and 3rd centuries. The city lived a 
highly prosperous and gorgeous period especially 
when slave trade started. Believing in many 
gods/goddesses such as Aphrodite, Ares, Dem-
eter, Dionysus, Hermes, and especially Athena 
and Apollo until this period, the people of Side 
started to adopt Christianity in the 4th century. 
The city gained further importance in the 5th 
century when it became the center of bishops. 
This development ended following the Arabic 
invasions between the 7th and 9th centuries. 
The excavations revealed the signs of a huge fire 
and a great number of earthquakes. The Arabic 
invasions and the natural disasters urged people 
to leave the city. Such that; Idrisi, an Arabic 
geographer, described the city as “a ghost town” 
in the 12th century. Occupied by the Seljuks in 

the 13th century, Hamitogullari Chiefdom and 
Tekeliogullari in the 14th century, Side was a 
non-residential city during these periods. Since 
neither the Ottomans nor the Seljuks resided in 
Side in the 15th century, there is not any work 
dating back to these years.

Two different cities at the same 
location 
That’s why you will be welcomed by two 
different cities here: “Side” and “Ancient Side”. 
You will love Side especially if you want to live 
in history. The time you see the remains of the 
ancient settlement areas, you will step inside 
the city. The Grate Gate, built in the Hellen-
istic period, is the main gate of the city. In 
spite of some minor damages to the Great Gate 
during asphalt road works, it still preserves 
its magnificence. Fountain of Vespasianus is 
located just at the entrance of the Gate. Once 
you step inside the Gate, you will be welcomed 
by the museum used as agora baths in ancient 
times. Various historical works, dating bank to 
the Hellenistic, Roman and Byzantine times, 
are exhibited on its wide yard. The Ancient 
Theatre of Side, outstanding with its special 
architectural structure, is just ahead of you. 
The theatre, built with a capacity of hosting15 
thousand people, was constructed on two-tier 
annular vault galleries of 20 meters, instead of 

a mountain slope like the other Roman theatres. 
Used as an open-air church in the 5th and 6th 
centuries, the theatre now hosts many festivals 
and concerts. When you step outside the theatre, 
the road will separate in two. If you take the 
road on the left, you will walk towards the 
coastline through the historical remains. If you 
go straight on the other road instead of the left 
one, you will arrive at the touristic bazaar. 
Being the main street of Side, this road is as 
crowded as a shopping center today with its 
shops selling all kinds of souvenirs. O the port 
side, there are various kinds of bars and cafes in 
addition to the restaurants where you can enjoy 
the special tastes of this city.

Sunset in the Temple of Apollo… 
The most unforgettable view of Side port is the 
two temples on its west side; namely the temples 
of Athena and Apollo surrounded by 6 columns 
on the short side and 11 columns on the long 
side. With its 6 columns raised by the outstand-
ing efforts of Prof. Dr. Jale Inan and her team, 
the Temple of Apollo offers a magnificent view. 
It is a great privilege to watch the sunset at the 
temple built for Apollo, the god of light, beauty 
and art. Moreover, Side has a long coastline, 
as well as a clean and shallow sea. It is an 
ideal place to swim, to paraglide, to dive and to 
receive flight trainings.

Thanks to its gate surrounded by 
the walls, ancient port, temples 
of Apollo, Athena and Dionysus, 
Turkish baths, theatres, agora, 
ancient houses, monuments, 
fountains, and the remains 
exhibited in the city museum, Side 
is a magnificent place to experience 
history in detail.

Dive into the underwater museum
Here is the first underwater museum of Turkey opened in 2015. Un-
derwater Museum of Side, available at a water depth of 11, 18 and 22 
meters and one kilometer offshore of Side, exhibits 110 statues, describing 
the rich diversities of the Anatolian civilizations, without any damage 
to marine ecology. National and historical values are displayed at the 
museum such as Turkish War of Independence, whirling dervishes, 
and the statue of Poseidon. Active divers and every person holding an 
applicable diving certificate can visit the museum free-of-charge. Closed 
for maritime traffic and open for diving during both summer and 
winter seasons, the museum is visited by nearly 100 thousand people on 
an annual basis. This project, realized to revive the underwater tourism, 
enhances the magic of Side dating back to the ancient times.
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T
üm sıkıntılarınızı ve 
yorgunluğunuzu Obaköy 
Otel’de unutabilirsi-
niz. Bu muhteşem tatil 

cenneti, rahatınız, mutluluğunuz 
ve unutulmaz anlar yaşamanız için 
özenle hazırlandı. Obaköy Otel’de 
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 Mev-
kii’nde bulunan Obaköy Hotel, 
Antalya Havalimanı’na 130 km ve 
Alanya merkeze 3.5 km uzaklıkta 
yer alıyor.

Obaköy Otel’de denizin ve güneşin 
tadını gün boyu çıkarabilirsiniz. 
Günün sonunda ise Terrace Bar, 
Lobby Bar, Pool Bar ve Beach Bar 
olmak üzere dört ayrı barda, sev-
diklerinizle keyifle sohbet ederken, 
içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. 
Otelde gün boyu keyif alacağı-

nız aktivitelerin yanı sıra doktor 
hizmeti, market, internet bağlantısı, 
emniyet kasası, kuru temizleme, 
jeneratör ve kuaför servisleri de 
sağlanıyor. Birbirinden nefis ye-
meklerle donatılmış, sabah, öğle ve 
akşam açık büfe hizmet veren, 320 
kişi kapasiteli kapalı ve 120 kişi ka-
pasiteli açık alanlı Ana Restoran’ı, 
damak zevkinize hizmet ediyor.

Bol seçenek sunuyor
Obaköy Otel’de, muhteşem bir 
tatil geçirmeniz için birçok seçenek 
var. Akdeniz güneşi ve denizinin 
tadını doyasıya çıkarmanızın yanı 
sıra su sporları, plaj voleybolu gibi 
etkinliklerle de eğlenceli zaman ge-
çirebilirsiniz. Su kaydırağı ve çocuk 
havuzu da bulunan iki adet yüzme 
havuzunun keyfini çıkarabilirsiniz. 
Hamam, sauna, fitness salonu, oyun 
odası, gece ve gündüz animas-
yonları, masa tenisi, bilardo, disco 
ve sağlık kulübü gibi aktivitelerle 
eğlenebilirsiniz.

Alanya Obaköy Otel, Türkiye’nin gözbebeği, 
tatil cenneti Alanya’da misafirlerini 
ağırlıyor. Altın sarısı kumsalları, mavinin 
tonlarıyla bezenmiş denizi, ışıl ışıl güneşi, 
güler yüzlü insanlarıyla Alanya, tatilin 
vazgeçilmez mekanı.

Alanya
Obakoy

Otel

..

Alanya Obaköy Hotel entertains its 
guests in Alanya, the apple of Turkey’s 
eye, a heaven of vacation. With golden 
sands, blue shades of sea, shining sun 
and hospitable people, Alanya is the 
one-stop-shop for vacation.

OTELHotel
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F orget about all your 
troubles and fatigue 
at Obaköy Hotel. This 
wonderful holiday 

paradise is tailor-made for 
your comfort, happiness and 
unforgettable moments. Obaköy 
Hotel features 184 rooms, all 
of which enjoy balcony, direct 
line, satellite TV, hair dryer, 
internet access, fire detector, split 
air conditioner, minibar and 
safe box. Located in Göl Mevki, 
Alanya, Obaköy Hotel is just 
3.5 km away from centrum and 
130 km away from Antalya 
Airport. 

Enjoy the sea and the sun all 
day long at Obaköy Hotel. At 
the end of the day, sip your 
drinks at any of four bars, 
namely Terrace bar, Lobby 
bar, Pool bar and Beach bar 
coupled with a chitchat with 
your friends. In addition to 

entertaining activities, Obaköy 
Hotel also features doctor 
service, market, internet access, 
safe box, dry cleaning, generator 
and hairdresser. In a world of 
delicious dishes, the Main Res-
taurant offers buffet services in 
the morning, noon and evening 
in an indoor space for 320 and 
outdoor space for 120. 

Ample choices
Obaköy Hotel offers numerous 
choices for a just perfect vaca-
tion. Enjoy the Mediterranean 
sun and sea while having fun 
with water sports, beach volley 
and many other activities. Get 
the most of two swimming pools 
with waterslides as well as a 
kid’s pool. Try many other acti-
vities including but not limited 
to Turkish bath, sauna, fitness 
center, gaming room, night and 
day animations, table tennis, 
billiard, disco and health club.
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Dut ağacından
dokuma tezgâhına
Alanya Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan kültürel değerleri yeniden canlandırıyor. 
Bu çerçevede hayata geçirilen projelerden biri de ipekböcekçiliği… Elde edilen 
ipeklerle hem dokumacılık hem de dekoratif çiçekler yapılıyor.

From mulberry tree
to loom

Municipality of Alanya revives the cultural values sinking into oblivion.
Among the projects realized in this sense is the silkworm-breeding...The silks 
produced are used for weaving and making decorative flowers.
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lanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği “dut ağacından 
dokuma tezgahına” adlı bu proje, çocukları hedefliyor. 
Çocuklar bu çerçevede ipek böceği yetiştiriyor ve elde 
edilen ipeği dokuyarak çeşitli ürünler elde ediyorlar.

Alanya’da bir gelenek
1928 yılında Antalya’da açılan İpekböcekçiliği Mektebi sayesinde 
ipekböceği yetiştiriciliği epey yaygınlaşmış ve bu doğrultuda 1938 
yılında Alanya’da bir okul faaliyete geçmiştir. Bu okul 136 öğrenciyle 
eğitime başladı. Öğrencilerin 35’i kadın 101’i erkekti… Bu okuldan 
mezun olan 75 öğrenci “İpekböcekçiliği Mektebi Şehadetnamesi”ni 
alarak bölgede ipekböcekçiliğinin gelişmesine büyük katkılarda 
bulunmuşlardır. Bu yıllarda büyük bir atılım yapılmış ve evlerin baş 
köşelerinde kurulan tezgahlarda ipekli kumaşlar üretilmiştir. Alanya 
ve çevresinde halen yılda 25 ton yaş koza üretimi yapılmaktadır. 

Kurslara ilgi büyük
2012 yılında Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan İpek Atölyesi’nde “ipekböceği yetiştiriciliği”, 
”ipek dokuma kursu” ve “ ipek kozasından çiçek yapımı kursları” 
düzenleniyor ve bu kurslar, büyük ilgi görüyor. Bu kurslar sayesinde 
Alanya’da ipek kozasından çiçek yapma geleneği yeniden canlandırı-
larak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

54 taksim KIŞ WINTER

KÜLTÜRCulture

!
İpekböceği yetiştiriciliği ile ilgili 
gözlemde bulunmak ve bilgi almak 
isteyenler, Alanya Kalesi Hisariçi 
Mahallesi’ndeki Ömürlü- Kemal Atlı 
Kültür Evi’ni ziyaret edebilirler.



his project titled as “From Mulberry Tree to Loom”, re-
alized by the Municipality of Alanya, targets children. 
As part of this project, children breed silk worms, and 
create various items by weaving the produced silk.

A local tradition in Alanya
Silkworm-breeding became highly popular in Antalya in 1928 
thanks to the Silkworm Breeding School, and accordingly, a school 
was opened in Alanya in 1938. This school started to provide train-
ing with a total of 136 students including 35 female and 101 male 
students. 75 graduates of this school obtained “Silkworm Breeding 
School Certificate”, and provided great contributions to development 
of silkworm breeding across the region. A huge breakthrough was 
experienced in these years, and silk fabrics were started to be produced 
through the looms installed at the seat of honor at houses. An annual 
white cocoon production of 25 tons is still achieved in Alanya and its 
surroundings. 

Courses attract great attention
As part of the protocol executed in 2012 by and between the Munic-
ipality of Alanya and Directorate General of Public Training, Silk 
Workshop was established within the organization of the Directorate 
of Cultural and Social Affairs, where “silkworm-breeding”, “silk 
weaving course” and “courses for making flowers from silk cocoon” 
are organized and attract great attention. These courses have revived 
the traditional handicraft of making flowers from silk cocoons, to be 
handed down the next generations.
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If you want to make observations 
and learn more about silk-
worm-breeding, you may visit 
Ömürlü-Kemal Atlı Kültür Evi 
at Alanya Kalesi Hisarici district.!



İpek nasıl üretilir?
Düzenlenen kurslarda ipeğin nasıl edildiği de göste-
riliyor ve bu süreç özellikle çocuklar tarafından büyük 
merakla takip ediliyor. Bu süreç; kelebeğin, yumurtaları-
nı dut yaprakları üzerine bırakmasıyla başlıyor. Kelebek, 
yumurtladıktan 3-4 gün sonra ölüyor. Baharda taze dut 
yaprakları üzerindeki yumurtalardan larva halinde çıkan 
tırtıllar, büyük bir iştahla dut yapraklarını yer ve otuz ila 
kırk beş gün arasında 7 veya 8 santime ulaşırlar. İyice 
büyüyüp de hücrelerine yerleşen tırtıllar, üst dudakların-
daki delikten iplik halinde zamk gibi bir sıvı çıkararak 
kozasını örmeye başlarlar. Tırtıl, kendini ördüğü ko-
zanın içine gizler ve görünmez olur. Eğer kendi haline 
bırakılırsa iki üç hafta içinde kelebek haline gelerek 
ördüğü kozayı parçalar ve dışarı çıkar. Bu yüzden kozayı 
parçalamadan kozalar sıcak suya atılır veya sıcak su 
buharına tutularak tırtıl öldürülür. Böylece ipek kozaları 
elde edilir. Bu kozalardan da tel şeklindeki ipek lifleri 
çıkarılıp ham ipek üretilir.

Böceğin neslinin devamı için bir kısım kozanın gelişi-
mini tamamlayıp kelebeğin çıkmasına izin verilir. 
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How silk is produced?
These courses explain how silk is produced, which is 
attracting great attention of especially children. This 
process starts with butterflies leaving their eggs on the 
leaves. Butterflies die 3-4 days after leaving their eggs. 
Caterpillars hatching from their eggs on the leaves of 
fresh mulberry tree as larva eat these leaves hungri-
ly, and reach a size of 7 or 8 centimeters in thirty to 
forty-five days. After they grow well and settle on their 
cells, caterpillars start to spin their cocoons by releasing 
a glue-like liquid from the holes in their upper lips in 
the form of thread. Thereafter, caterpillars hide inside 
this cocoon, and become invisible. If left alone, the 
caterpillar turns into butterfly in two-three weeks, and 
goes out by tearing its cocoon down. Therefore, cocoons 
are put in hot water without tearing them down or 
held towards hot water vapor, causing caterpillars to 
die. That is how silk cocoons are produced. And raw silk 
is produced by pulling the silk fibers from these cocoons.

To enable that caterpillars maintain their lives, it is 
allowed that some part of cocoons complete their devel-
opment, and turn into butterflies.

KÜLTÜRCulture
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“Yeni albümün hazırlıkları beni tatlı bir şekilde olsa da hafif 
yormuşken Abant Palace Otel’de nişanlım ile geçirdiğim iki gün 
bana çok iyi geldi. En mutlu olduğum durum ise sıcacık havuzu ve 
havuzun olduğu bölümdeki jakuziydi. Sabah-
tan akşama kadar beni onun içinde bıraksanız 
kalırım. O kadar çok seviyorum ki sıcak 
suyu... Tabii normalde hep huylanırım kalaba-
lık ortamlardan. Otelin tertemiz olması, hijyenin 
buram buram hissedilmesi ve genel olarak havası 
tam benlikti. Göle yakınlığı, hiç uğraşmadan 
hemen manzaraya erişip yürüyüş yapabilmek de 
son derece pozitif bir ortam sunuyor. Nişanlım 
ve ben yemeklere de çok düşkünüz. Zaten Bolu 
yemekleri kötü olamaz. Restorandaki yemekler 
de bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Zevkle 
yedik. Bir de hayvanları çok seviyoruz. Otelin 
bahçesindeki minik kuçular aşırı sevimliydi. Resmen bize 
arkadaşlık ettiler. 2 günümüz harika geçti. Tüm otel çalışanlarının 
ellerine sağlık. Yine geleceğiz :)”

“Taksim International Abant Palace Oteli’nde, Türk Hava Yol-
ları’nda çalışan üyelerimizin katılımıyla 3 yıldır her ay, İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimleri düzenliyoruz. Eğitim dışı saatlerde, otelin 
doğa manzarası eşliğinde, geniş ve ferah oturma alanlarında üye-
lerimizle bir araya gelerek sorularını yanıtlıyor, talep ve önerilerini 
dinleme fırsatı buluyoruz. 

Eğitim ve toplantı organizasyonlarımıza aileleriyle birlikte katılan 
üyelerimiz, ilgili ve güler yüzlü otel personelinden, temizliğe 
verilen önemden, çeşit ve lezzet bakımından zengin yemekle-
rinden oldukça memnun kaldıklarını her organizasyon sonunda 
tarafımıza iletiyorlar.

Tüm üyelerimizin katılımına açık olan Abant eğitim organizas-
yonlarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz.”

Aydilge’den mesaj var

THY’nin tercihi Abant Palace

“We have been organizing Occupational Health and Safety trainings on 
monthly basis for 3 years at Taksim International Abant Palace Hotel 
upon participation of our members serving at Turkish Airlines. During 
non-training hours, we find the opportunity to gather with our members 
at wide and commodious seating areas accompanied by the natural 
views of the hotel, answer their questions and listen to their requests and 
suggestions. 

At each training and meeting organization where our members partic-
ipate with their families, they say that they are highly satisfied with the 
concerned and good-humored hotel personnel, care for cleaning, meals 
rich in variety and taste.

We plan to maintain our training organizations, open for all our mem-
bers, in Abant in the following years.”

Turkish Airlines prefers
Abant Palace

Message from Aydilge
“While I was slightly having a sweet feeling of fatigue due to preparations 
for my new album, I and my fiancé enjoyed two pleasant days at Abant 
Palace Hotel. What made me happiest was the warm 

pool and the Jacuzzi at the pool area. If you left 
me in Jacuzzi from morning to night, I would 
stay there with pleasure. I love warm water so 
much... Of course, if I am in crowded envi-
ronments, I immediately start to feel nervous. 
Cleanliness, all-around hygiene and the overall 
air of the hotel were completely fit for me. 
Thanks to its close location to the lake, you 
can instantly make a walk and reach the lake 
view, which offers you a positive environ-
ment. I and my fiancé are also fond of meals. 
In any case, the meals of Bolu cannot be bad. 
The meals at the restaurant didn’t disappoint 

us at any time. We enjoyed to the fullest extent. We also 
love animals. The little doggies at the garden of the hotel were also extremely 
cute. They practically kept company with us. We had two splendid days. We 
would like to thank all the hotel personnel. We will come again:)”

İZLENİM
Impression



LEZZET
Taste
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Türk Lokumu:
Muazzam bir damak tadı

Yapımının hayli zor olması nedeniyle tadı ve kıvamı taklit 
edilemeyen lokum, sadece Türkler için değil;

tüm dünyada kült haline gelmiş bir şekerleme. 
Napolyon, Churchil ve Picasso’nun da favori yiyecekleri arasında…

Dünyada “Turkish Delight” (Türk hazzı), adıyla bilinen 
lokum, kız isteme ritüelinden tutun da çocukların 
dört gözle beklediği bayramlara kadar sevdiklerinize 

verebileceğiniz en güzel hediyelerin başında gelir ve misa-
firlere ayrıcalıklı olduklarının bir göstergesi olarak özellikle 
kahvenin yanında ikram edilmesi Türkler için gelenekseldir. 

Hacı Bekir’in ustalık eseri
Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahip lokumun muhte-
mel kökeni, MÖ. 226 ve 652 yılları arasında hüküm süren ve 
İkinci Pers İmparatorluğu olarak bilinen Sasanilerin popüler 
tatlısı “abhisa” olduğu söyleniyor. Anadolu’daki bilinirliği 15. 
yüzyılda başlamıştı. 1700’lü yıllarda ünü Osmanlı İmparator-
luğu’nun egemen olduğu bütün topraklara yayılmıştı. “Şerbet 
ve Baharat: Türk Tatlıları ve Şekerlerinin Tüm Hikayesi” adlı 
kitabın yazarı yemek tarihçisi Mary Işın’ın aktardığına göre 
ise; meşakatli yapım süreci nedeniyle asla Avrupa’da başa-
rılı şekilde üretilemedi ve her zaman Osmanlı topraklarına 
da Türkiye’den ithal edildi. Bugün bilinen Türk Lokumu, 

rafine şeker ve nişastanın icadından sonra 18. yüzyılda saray 
tatlıcıları tarafından bulunmuştu, fakat esasen ilk ihracat-
çısı Hacı Bekir tarafından tadı ve kıvamı “mükemmel” hale 
getirilmişti. Öyle ki, onun yarattığı Türk lokumunu taklit 
çabaları Batı’da jel şekerlerin icadına vesile olmuştu. Hacı 
Bekir’in ünü Osmanlı Sarayı’na kadar ulaşmış ve Padişah 
II. Mahmud tarafından “şekercibaşı” ilan edilmişti. 1861’de 
lokum ilk kez Hacı Bekir’in müşterisi bir İngiliz tarafından 
“Turkish Delight” adıyla İngiltere’ye götürüldü ve o tarihten 
itibaren ünü tüm dünyaya bu adla yayıldı. Bir dönem o derece 
popüler hale geldi ki, Charles Dickens “Edwin Drood’un 
Gizemi” adlı kitabındaki Rosa karakterini bir lokum dükka-
nına götürerek ilk kez bu muazzam şekerlemeden bahsetmiş 
oldu. Türk-Yunan ortak yemeklerinin hepsinin başına geldiği 
gibi gittikçe ünlenen lokumun da paylaşılamayan bir değere 
dönüşmesinden ötürü belirtmekte fayda var ki, Dickens kita-
bında bu tatlının Türklere ait olduğunu söylüyor ve kusursuz 
bir doğrulukla lokum hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu. 
Daha sonra İstanbul’da uzun süre yaşayan Fransız ressam 
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Turkish Delight:
An exceptional taste

Having an inimitable taste and consistency as its making process 
is highly difficult, Turkish delight is a cult candy not only for 

Turkey but also the entire world. It was among the favorites of 
Napoleon, Churchill and Picasso...

T urkish Delight, as called globally, is one of the most beautiful 
gifts you can present to your loved ones at all occasions from 
the ceremony held for asking for the girl ’s hand in marriage 
to the religious festivals looked forward by children, and it 

is a tradition of the Turks to serve a Turkish Delight next to the Turkish 
coffee for guests to show that they are privileged and special. 

Masterpiece by Haci Bekir
Having an important place in the Ottoman cuisine, the probable origin 
of Turkish Delight is speculated to lay in “abhisa” dessert by the Sassa-
nids, known as the Second Persian Empire reigning between 226 and 
652 B.C. Its recognition started in the 15th century in Anatolia. It 
became known and popular across all lands under the domination of the 
Ottoman Empire in 1700s. According to Mary Isin, a food historian 
who wrote the book titled as “A Sherbet and Spice: The Complete Story 
of Turkish Sweets and Desserts”; it could never be made successfully 
in Europe due to its troublesome making process, 
therefore, it was always imported from Turkey 
to the Ottoman lands. Currently-known Turkish 
Delight was made up by the dessert men serving at 
the palace in the 18th century following inven-
tion of refined sugar and starch, but its taste and 
consistency were essentially made “great” by 
Haci Bekir, its first exporter. Such that, the 
attempts to imitate his own Turkish Delight 
contributed to invention of jelly candies 
in the West. The reputation of Haci Bekir 
reached the Ottoman Palace, and he was 
designated and announced as the “Master 
of Candies” by the Sultan II. Mahmud. It 
was first taken to England in 1861 under 
the name of “Turkish Delight” by one of 
the English customers of Haci Bekir, and 
thereafter, its reputation became popular all 
around the world. During a period, it became so popular 

that Charles Dickens, in his book titled “The Mystery of Edwin Drood”, 
took his character Rosa to a Turkish Delight store, and this great candy 
was mentioned for the first time. Due to the fact that Turkish Delight 
with its ever-increasing reputation turned into a value that cannot be 
shared like the case almost all Turkish-Greek common meals, it is good 
to say that Dickens indicated in his book that this candy belonged to the 
Turks, and provided information about the Turkish Delight with precise 
details. In the subsequent years, the French painter Pretextat Lecomte 
who lived in Istanbul for a long period of time specified in his book “Art 
et Métiers en Orient” (Arts and Crafts in the East) published in Paris in 
1907 that “Turkish Delight is a candy invented in Istanbul. Any others 
found in anywhere else is just a dull copy of it.” There are many various 
types of candies at a wide geographical area extending from Tunisia to 
Egypt, and from Greece to Syria, and from Macedonia to Cyprus; how-
ever, if it there is not the word of “Turkish” in its name, that candy is not 
considered as Turkish Delight because its taste, consistency and texture is 
unique. 

It is on the rise again with the Chronicles of Narnia
Everyone, who has read the Chronicles of Narnia or watched its film 
adaptation, knows that the first thing asked by Edmund, one of the 

characters, from the White Witch is the Turkish Delight. Why 
did C.S.Lewis, the author of the story, select the Turkish 

Delight among the other tens of global desserts? There are 



Pretextat Lecomte, 1907’de Paris’te yayımlanan “Art et Métiers 
en Orient” (Doğu’da Sanat ve Zanaatlar) kitabında, “Lokum, 
İstanbul’da icat edilmiş bir şekerlemedir; başka yerlerde de 
bulunan lokumlar ise onun sadece sönük birer kopyasıdır” diye-
cekti. Günümüzde Tunus’tan Mısır’a, Yunanistan’dan Suriye’ye, 
Makedonya’dan Kıbrıs’a uzanan bir coğrafyada çeşit çeşit lokum 
bulunuyor fakat geleneksel Türk lokumunun tadı, kıvamı, doku-
su benzersiz dolayısıyla başında “Türk” ibaresi yoksa o şekerleme 
lokumdan sayılmıyor. 

Narnia Günlükleri ile yeniden revaçta
Narnia Günlükleri’ni okuyan ya da film uyarlamasını izleyen 
herkes karakterlerden biri olan Edmund’un Beyaz Cadı’dan ilk 
isteğinin lokum olduğunu bilir. Hikayenin yazarı C. S. Lewis, 
neden dünyadaki onca tatlı arasından lokumu seçmişti? Bunun 
muhtemel iki sebebi var: Yokluk ve Türk kültürüne hayranlık… 
Lewis, 1939’da yazmaya başladığı kitabı 1940’lı yıllarda bitirmiş-
ti. Kitap 1950 ilk baharında yayınlandı. II. Dünya Savaşı’nın 
yaşandığı o dönemde Lewis için, dünyanın ulaşılması en zor ve 
en pahalı şekeri lokumdu çünkü en basit gıda ihtiyacının çok 
zor karşılandığı bu dönemde her şey karneyle dağıtılıyordu. 
Bu yüzden Türk lokumu yiyebilmek bir hayaldi çünkü bulmak 
imkansızdı. Çocuk edebiyatının en önemli klasikleri arasında yer 
alan “Narnia Günlükleri”, 47 dile çevrildi ve 100 milyondan faz-
la kopya sattı. 2005’ten itibaren Hollywood tarafından bir film 
serisi haline getirilmesiyle dünyada birçok kişi lokumla yeniden 
tanıştı. Sayısız çocuk için lokum en çok arzulanan şeker haline 
geldi. Daha önce Avrupa’da kabul gören şöhreti daha da büyüdü 
ve hakkında yazılan makaleler, televizyon dizilerinde geçtiği 
sahneler sayesinde lokum, popüler kültür malzemesi haline geldi. 
Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’daki lokum satışları yüzde 
200 artış gösterdi.

two possible reasons for this selection: Poverty and admiration 
for the Turkish culture... Starting to write his novel in 1939, 
Lewis completed it in 1940s. The book was published in the 
spring of 1950. During that period of time when the II. World 
War was on, the most difficult and expensive thing to attain 
is the Turkish Delight because everything was rationed when 
even the simplest food needs could be satisfied with difficulties. 
Therefore, eating the Turkish Delight was a dream since it 
was difficult to find one. “The Chronicles of Narnia”, one of 
the most important classics of the children’s literature, was 
translated into 47 different languages, and sold for more than 
100 million copies. When it was adapted into a film series by 
Hollywood as of 2005, several people met the Turkish Delight 
all around the world. Turkish Delight became the most desired 
candy for countless number of children. Its previous Euro-
pean-wide recognized reputation became much greater, and 
the articles on it, as well as the TV series scenes covering it 
made the Turkish Delight a popular culture item. Sales of the 
Turkish Delight in Europe, especially England, increased by 
200 percent.

Narnia Günlükleri’nin yazarı C. S. Lewis 
lokumu şu sözlerle tarif etmişti: “Her bir 
parça tam ortasına dek tatlı ve hafif…” 
Temel gıdaların dahi zor bulunduğu 
savaş döneminde yazarın muhtemelen 
aklından hiç çıkmayan lokum, bulunması 
en zor ve fiyatı en yüksek tatlıydı. 

LEZZET
Taste
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Lokum yapımı
Eskiden yapımında nişasta, bal ya da pekmez (günümüzde ise şeker) 
ve su kullanılan lokumun kıvamını pişiren ustanın mahareti belirli-
yor. Şeker suda tümüyle çözülene dek kaynatılıyor. Nişasta başka bir 
kapta çözülmesi için bekletiliyor. Ardından şekerli su ile 
nişasta karıştırılıyor. Yapışkan bir kıvam alana kadar 
bu şekilde bir süre kaynatılıyor. Lokum pişip 
kıvamına gelince aroma katmak için içine bir 
çekirdek misk ezmesi ile gülsuyu katılıyor; 
birkaç kez karıştırılıyor ve tencere ateşten 
alınıyor. Bu üçlüye az miktarda hidrojen 
tartarat yani “krem tartar” da katılıyor. 
Limonlu, güllü veya fındık fıstıklı lokum 
isteniyorsa, aromalar ve kuru yemişler de 
eskiden olduğu gibi son anda, yani sade 
lokum piştikten sonra tencereye ekleniyor. 
Mermere dökülen lokum soğuyunca, şeritlere, 
ardından parçalara ayrılıyor ve birbirine yapış-
maması için pudra şekerine bulanıyor. 

How to make Turkish Delight?
What makes the consistency of the Turkish Delight, made from 
starch, honey or molasses (replaced by sugar now) and water 
previously, great is the skills of the chef. Boil the water until sugar 

is dissolved. Keep starch waiting in another bowl until it is 
dissolved. Then, mix the sugar water with starch. 

Boil the mixture until it becomes sticky. Once 
it thickens, add some crushed musk and rose 

water to give aroma, stir the mixture for a 
few times, and take it off the oven. Add 
little hydrogen tartrate (i.e. cream of 
tartar) into this mixture. If you want to 
make Turkish Delight with lemon, rose 
or hazelnut and peanut, add the desired 
aromas and nuts at the very last minute, 

i.e. once the plain Turkish Delight is cooked, 
like the ancient times. Pour the mixture of the 

Turkish Delight onto a marble floor, separate it 
into parts, and cover them with powdered sugar to 

prevent them from sticking together.

Adının etimolojik kökeni
Lokum kelimesi, Arapça boğaza 
rahatlık veren, boğazdan kolay geçen anlamındaki “rahatü’l hul-
kum”dan geliyor. Arapların genel anlamda kullandıkları “râhat-ı 
hulkum”, bizde ise önceleri “rahatlokum”, “lâtilokum” sonra da 
“lokum” olarak sadece bu tatlı yiyeceği tanımlayan bir sözcüğe 
dönüştü. Ağıza bir seferde alınan yiyecek parçası anlamında-
ki “lukme”, “lokma” kelimesi önce Osmanlıcaya geçti sonra 
Türkçeye… Aynı zamanda kızgın yağda pişirilen ve “âdi lokum”, 
“yağlı lokum”, “peynir lokması”, “yumurtalı lokum” gibi çeşitleri 
olan tuzlu ya da tatlı hamur işlerine deniyor. 

Etymological origin of its name
Turkish Delight is derived from the Arabic word “rahatü’l hulkum” 
meaning the things passing easily through the throat. The word 
“rahatü’l hulkum”, used generally by the Arabs, was adopted by us, 
and changed gradually to “rahatlokum”, “lâtilokum” and then “lokum 
(Turkish Delight)”, becoming identical with the word describing 
this candy, only. “Lukme”, meaning a bite of any food that can be 
swallowed at one time, was passed to the Ottoman language, and 
then to the Turkish language as “lokma”. It also means salty or sweet 
“Turkish donut” cooked in hot oil and having many different types 
such as “regular”, “oily”, “cheese” and “egg”.

C. S. Lewis, the author of the 
Chronicles of Narnia, described 
Turkish delight as follows: “Each 
piece was sweet and light to the 
very centre...” During the war 
times when even staple foods 
could not be found, the Turkish 
delight, probably sticking in the 
author’s mind, was the dessert 
which was most difficult to find 
and had the highest price. 
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OTELHotel

Radisson
Blu Resort
&SPA Cesme, ,

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.

Radisson Blu Resort & SPA Çeşme, Ege’nin 
berrak suları, etkileyici bir manzara ve 
üstüne bir de SPA keyfiyle unutulmaz bir 
deneyimi misafirlerine sunuyor.

Radisson Blu Resort&SPA Çeşme offers 
its guests unforgettable experiences as well 
as crystal clear waters of Aegean Sea, an 
impressive scenery and SPA pleasure.

I
zmir’in tatil cenneti Çeşme, Türkiye’de deniz turiz-
minin vazgeçilmezi. Rüzgar sörfünün Türkiye’deki 
merkezi Alaçatı’nın da içerisinde yer aldığı ilçede 
Radisson Blu Resort & SPA Çeşme, keyifli vakit ge-

çirmenizi garantiliyor. 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 dub-
leks 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 da mevcut. Aynı zamanda son teknoloji 
konferans hizmetleriyle, ideal toplantı ve konferans imkan-
ları da sağlanıyor. 

Ege’nin geleneksel mutfağını ve aynı zamanda klasik 
uluslararası yemeklerini tatmak isteyen misafirler için otelin 
iki yüksek kaliteli restoranı bulunuyor. Ana restoranda 
Radisson Blu’nun muhteşem kahvaltısıyla güne başlayabilir, 
Akdeniz balık ve deniz mahsullerinden geniş bir yelpaze su-
nan deniz kıyısındaki özel restoranı da 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 çeşitlilikte 
listesinden size uyan bir masajla dinlenebilir veya güzellik 
bakımlarından birini tercih edebilirsiniz.

.



C esme, the holiday heaven of İzmir, is indispensable for sea 
tourism in Turkey. Radisson Blu Resport & SPA Çeşme 
located in the region that houses Alacati, the center of 
windsurf in Turkey, guarantees a pleasant holiday. With 

its ultra-modern SPA and fitness facilities, new Radisson Blu Resort 
& SPA Çeşme appeals to both your body and soul. 

Experience an unforgettable vacation at Radisson Blu Resort & SPA, 
Çeşme with elegant decoration, unique Aegean Sea scenery and rooms 
overlooking the special garden of hotel. The hotel features 312 modern 
and sophisticated rooms including 42 spacious suites, 2 presidential 
suites and 4 luxurious duplex villas. Non-smoking rooms, connected 
rooms and disabled rooms are also available upon demand. The state-
of-the-art conference facilities ensure ideal meeting and conference 
opportunities. 

Hotel features two supreme restaurants for our guests willing to taste 
traditional cuisine of Aegean and conventional cuisine. Start the day 
with delicious breakfast of Radisson Blu at the main restaurant and 
visit our special restaurant by the sea with a range of Aegean fish and 
seafood. Savor all local and foreign drinks at one of the three bars in the 
hotel. 

Dulcis Thermal SPA & Hammam
Dulcis Thermal SPA & Hammam will sooth you with its fresh decora-
tion. Experience the purest therapeutic thermal waters right from its very 
spring and detox at sauna. Relax with a massage in rich menu or just 
prefer any of beau ty treatments. 

İdeal toplantı ve konferans imkanları. Ideal meeting and conference opportunities. 
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Ş ehirden kaçmak için harika bir 
seçenek olan Abant Pala-
ce’daki 2018 yılbaşı kutlaması, 

romantik bir yemek ve “Konyalım” 
şarkısıyla şöhreti yakalayan Nadide 
Sultan’ın repertuarı eşliğinde sabaha 
kadar eğlenceyle sürdü. Gala gece-
sinde sahne alan ünlü sanatçı, daha 
öncesinde sahnede pek çok sürpriz 
yapacağını açıklamıştı. Yeni yılın sağlık, 
huzur, barış ve mutluluk getirmesini 
dileyen Nadide Sultan, modacı Semih 
Doğruer’in yurt dışından getirdiği özel 
kumaş ve taşlarla tasarladığı kostümle 
sahne aldı. Beş kilogram ağırlığındaki 
elbisesini taşımakta zorlanan şarkıcının 
en büyük sürprizi ise hamile olduğunu 
açıklamasıydı.

Haziran 2017’de çıkardığı “Uçmalıyım” 
şarkısı ile başarılı bir ivme yakalayan 
Nadide Sultan, kendisini izlemeye 
gelenlere “Sahnede beni tek seyretmi-
yosunuz. İlk defa burada açıklıyorum. 
Yeni yıla anne olarak giriyorum. Haya-
tımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış 
mı?” diyerek, 2018’in ilk sürprizini 
yaptı.

“Uçmalıyım” şarkısıyla 
gündemde olan Nadide 
Sultan, yılbaşı gecesi sahne 
aldığı Abant Place’da ilk kez 
hamile olduğunu açıklayarak 
yeni yılın ilk sürprizini yaptı. A precious Christmas at 

Abant Palace

2018 Christmas celebration continued 
until the first light along with 
a romantic dinner and the 

repertory of Nadide Sultan, who became famous with 
her song “Konyalim”, at Abant Palace offering a great 
option to escape from the hustle and bustle of the city. 
Taking the stage at the premiere night, the well-
known singer announced previously that she would 
give many surprises. Giving her concert in her costume 
designed with a special foreign fabric and gems by 
the fashion designer Semih Dogruer, Nadide Sultan 
wished that the new year would bring health, peace, 
quietness and happiness. Having difficult times in 
carrying her costume with a weight of five kilograms, 
she gave the biggest surprise when she announced that 
she was pregnant.

Being on increase with her song “Ucmaliyim” released 
in June 2017, Nadide Sultan said to her audience: 
“I’m not alone on the stage. It is time to announce that 
I’m welcoming the new year as an expectant mother. I 
weight 55 kilograms for the first time in my life. Does 
it suit me?”

Being mentioned most often with her song “Ucmaliyim” nowadays, 
Nadide Sultan announced that she was expecting a baby during her 
Christmas concert at Abant Palace, giving the first surprise of the year. 

Abant Palace’da
Nadide

bir
yılbaşı
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