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Dear friends
ergimizin yeni sayısıyla yeniden sizlerle buluşmanın
sevincini yaşıyoruz. Taksim Otelcilik ailesi olarak, 2019
yılında da sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti için hız
kesmeden çalışmaya devam etmekteyiz.

D

W

Cennetten bir köşe misali, harika doğasıyla ruhumuza huzur veren Abant, bütün cömertliğiyle ziyaretçilerini kucaklamaya
devam ediyor. Bu duyguya ortak olan siz değerli misafirlerimizin
tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, Abant Palace ve Köşk
otellerimizde hizmet kalitemizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.

Abant, just like a paradise, gives peace to our souls with its
wonderful nature and embraces its guests with all its generosity. We
continuously enhance our quality service at our Abant Palace and
Abant Kosk hotels in order to meet the requirements of our valued
guests, who also share this feeling.

Yaz tatili denince akla ilk gelen Çeşme’nin, en güzel konumunda yer alan Çeşme Radisson Blu Otelimiz, bölgenin en büyük
SPA merkeziyle kış döneminin yorgunluğunu atmak için en iyi
seçenekler arasında yerini alıyor.

When it comes to summer holidays, the first place that springs
to mind is Cesme. Located at the most beautiful site of Cesme, our
hotel, Cesme Radisson Blue Hotel, is among the best choices to
relieve tiredness of the wintertime with its largest SPA center of the
region.

Toplu organizasyonlarınız için, Abant Palace ve Çeşme
Radisson Blu otellerimizdeki toplantı salonlarımız ile hizmetinizde olmaya devam ediyoruz.
Dergimizin yeni sayısında, otellerimizin sizler için yapmış
olduğu hazırlıkları paylaşmaktan onur duyarız.

satisfaction.

e are happy to welcome you once more with our new
issue. Taksim International Group Hotels continues to
work hard in 2019 as well for your happiness and

We are in your service for all your gatherings with wellequipped halls at our Abant Palace and Cesme Radisson Blu hotels.
Through the new issue of our magazine, we are proud to
share the preparations we made at our hotels for your comfort.

Hayallerinizi ertelemeyin, gerisini bize bırakın.

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

Saygılarımla,
Birgül Denli
Genel Müdür

Yours sincerely,
Birgül Denli
General Manager
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The Lovely Queen of Danube:
. .
Tuna Nehri’nin
.
Zarif
.
.
Kraliçesi:

BUDAPESTE

Budapeşte, etkileyici sokakları, termal hamamları, ferah park ve bahçeleri, ünlü adaları, simgeye
dönüşmüş köprüleri, mimarisi ve müzeleriyle Orta Avrupa’nın en dikkat çekici şehirlerinden biri...

G

eçmişte Roma ve Osmanlı imparatorluklarının egemenliğini yaşayan Budapeşte, zengin bir tarihi birikime ve
göz alıcı mimariye sahip zarif bir kent. Termal kaynakları
nedeniyle “Hamamlar Şehri” olarak da anılıyor. Nüfusu
1 milyon 700 bin. Macaristan’ın başkenti olan şehir, II.
Dünya Savaşı sırasında Naziler’in, savaş sonrası dönemde ise
Sovyetler’in etkisinde kalmış olsa da kültürel birikiminden ve
etnik çeşitliliğinden taviz vermemiş. Gezmeden karşınıza ne
gibi kültürel zenginliklerin çıkacağını bilmenize imkan olmayan şehir, gelişmiş toplu taşıması, gezilecek yerlerin birbirine
yakın olması, mimari dokusunun yanında sıcakkanlı insanlarıyla keyifli bir atmosfere sahip. Barok ve gotik mimarinin
hakim olduğu şehrin tarihi merkezi Buda, yüksek bir tepeden,
nehrin öbür yakasındaki, on dokuzuncu yüzyıldan kalma bir
mimariye sahip Pest bölgesine bakıyor. Geniş bulvarlarında
gezerken Neo-Rönesans tarzı binalarından başlayarak takdire
şayan mimarisinden ve meşhur Zincirli Köprü’yü de içine alan
muhteşem görüntüsünden uzun süre gözünüzü alamadığınız
Budapeşte’de mutlaka görülmesi gereken en önemli yerleri kısa
kısa sıraladık.
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BUDAPEST
Budapest is one of the most remarkable cities
of Central Europe with its impressive streets,
thermal baths, spacious parks and gardens,
famous islands, iconic bridges, museums and
splendid architecture.

H

aving lived under the domination of Roman and Ottoman empires in the past, Budapest is an elegant city with a rich historical
background and eye-catching architecture. Budapest, the capital
of Hungary, with a population of 1 million 700 thousand people,
is also known as the “City of Spas”, due to its thermal springs. The
city was under the influence of the Nazis during World War II and the
Soviets during the post-war period. Nevertheless, it did not compromise its cultural background and ethnic diversity. You can’t imagine
the amount of cultural wealth you are going to miss, if you do not visit
Budapest. The city has a pleasant atmosphere with its advanced public
transportation network, its famous tourist attractions all gathered in the
city center, and its companionable citizens. Dominated by the baroque
and gothic architecture and located on a high hill, the historic city center
Buda, is right across the Pest region which is on the other side of the river
and is famous for its nineteenth century architecture. Glamorous with its
neo-renaissance-style buildings, admirable architecture, and the famous
Széchenyi Chain Bridge, Budapest is worth seeing. We have listed for you
the most important places in Budapest shortly below.
taksim KIŞ WINTER 5
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Balıkçı Tabyası: Neo-Gotik mimarinin en
güzel örneklerinden biri sayılan tabya, 18951902 arasında Macaristan’ın kuruluşu şerefine
inşa edilmiş. Kale Tepesi’nde bulunan tabya,
ülkeyi kuran yedi kavmi temsil eden yedi kuleye
sahip. Bu kulelerdeki balkonlar, konuklarına
kentin karşı yakası ile Tuna Nehri’nin büyüleyici
manzarasını seyretme olanağı sunuyor.
Fisherman’s Bastion: Fisherman’s Bastion, one of
the finest examples of neo-gothic style was designed
and built between 1895 and 1902 in the honor
of the foundation of Hungary. Its seven towers
represent the seven Magyar tribes that first settled
in the country. From the towers and the terrace, a
panoramic view of Danube and the other side of the
city exists.
Széchenyi Köprüsü: Budapeşte’nin en meşhur ikonu olan köprü,

19. yüzyılda, Buda ve Pest’i birleştirmek için yapılmış. Tasarımını
İngiliz William Clark’ın, inşa sürecini ise İskoç Adam Clark’ın
üstlendiği köprünün, sunduğu muhteşem kent manzarasının dışında, her iki yakadaki girişini koruyan etkileyici aslan heykelleriyle
fotoğraf çektirebilirsiniz.

“Tuna’nın İncisi”, “Doğu’nun Paris’i” gibi
isimlerle anılan Budapeşte, tam ortasından
geçen Tuna’nın Buda ve Pest olarak ikiye
ayırdığı, sürprizlerle dolu muhteşem
görüntülere sahip bir yer.
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Széchenyi Chain Bridge: The iconic Széchenyi Chain Bridge is a
suspension bridge that spans the River Danube between Buda and
Pest. Designed by the English engineer William Clark and built by the
Scottish engineer Adam Clark, the bridge offers a magnificent view of the
Budapest. You can take pictures of the impressive lion statues carved in
stone, guarding the entrance of the bridge on both sides.

Kahramanlar Meydanı: Andrassy Bulvarı’nın sonunda yer alan

bu meydan da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde… 1895’te
Macarlar’ın Avrupa’ya gelişinin 1000. yılı anısına inşa edilmiş. Şu
anki adını 1932’de yapılan ortasındaki Milenyum Anıtı’ndan alan
meydan, 1896’dan itibaren tüm resmi kutlamaların yapıldığı, kent
yaşamı için önemli bir buluşma merkezi.

Heroes’ Square: Located at the end of the Andrassy Boulevard, Heroes’

Square is also a UNESCO World Heritage Site. It was built in 1895
to commemorate the 1000th anniversary of the Hungarian invasions in
Europe. The square, named after the Millennium Monument in 1932, is
an important meeting place for urban life where all the official celebrations have been held since 1896.

Budapest, also known as “the Pearl of the
Danube” and “Paris of the East”, is divided into
two as Buda and Pest, thanks to the Danube
flowing through the middle of the city. The city is
full of surprises with its spectacular landscapes.
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Gellért Tepesi: Adını 1046’da Paganlara karşı mücadele
ederken ölen ve kuzeydoğu yamacına defnedilen azizden alan
tepe, konuklarına panoramik bir kent manzarası sunuyor. Macar
heykeltıraş Kisfaludi Strobl tarafından yaratılan Özgürlük
Anıtı, tepe üzerindeki en görkemli eser.
Trinity Meydanı ve Sütunu: Kale bölgesinin kalbini oluşturuyor. Tam göbeğinde meydana adını veren bir sütun bulunuyor. Tepesinde bulunan heykel, kutsal üçlüyü temsil ediyor.
1710-1713 arasında Philipp Ungleich tarafından barok tarzında
yapılmış.
Matthias Kilisesi: Trinity Meydanı üzerindeki kilise, ilk olarak
1255’te inşa edilmiş. Ancak günümüzdeki görünümüne 19. yüzyılın sonlarında kavuşmuş. Osmanlılar tarafından camiye çevrildiği dönem dışında kral ve kraliçelerin taç giyme törenlerine
ev sahipliği yapmış. Duvarları ünlü Macar ressamlar tarafından
yaratılan pek çok freskle süslü yapı, yılın belirli dönemlerinde
müzikal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.
Trinity Square and Holy Trinity Column: Trinity Square

forms the heart of Buda’s Castle District. At its center stands a large
column, called as the Trinity Column, and the square was named
after the column. The statue on the top of the column represents holy
trinity. It was built between 1710 and 1713 to a Baroque design by
Philipp Ungleich.

Matthias Church was built in 1255 along the Trinity Square.
However, the original church structure changed many times, its
current countenance dates back to the late nineteenth century. Except
for the period when it was converted into a mosque by the Ottomans,
the church hosted the coronation ceremonies of the king and queen.
With the walls decorated with many frescoes done by famous Hungarian painters, Matthias Church hosts musical events in certain
periods of the year.
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Széchenyi Kaplıcaları: Avrupa’nın en büyük tıbbi hamamı konumunda. Bünyesindeki 18 havuzun 15’inde doğal kaynak suyuna sahip
hamam kompleksi, mimar Gyözö Czigler’in tasarımına bağlı kalınarak
1909-1914 yılları arasında inşa edilmiş. Doğal yollarla ısındıkları için
tesisin açık havuzları yıl boyunca hizmet verebiliyor

Gellért Hill is named after the bishop Gellért Sagredo, known for
having died while fighting off the Pagans and was buried down the
northeast side of the hill in 1046. The hill offers its visitors a panoramic
view of the city of Budapest. Erected atop the hill in 1947, and designed
by the Hungarian sculptor Kisfaludi Strobl, the Liberty Monument, is
the most eye-catching work on the hill.

Széchenyi Medicinal Bath: Being the largest medicinal bath complex in

Europe, Széchenyi Bath, was built between 1909 and 1914, adhering to the
design of architect Gyozo Czigler. There are natural warm water in 15 of
the 18 pools and as they are naturally heated thanks to the hot springs, the
outdoor pools of the facility can serve all year round.

Şehrin Buda tarafındaki tepede yer alan, günümüzde Budapeşte Tarih Müzesi, Macar Ulusal Galerisi ve Ulusal Szechenyi
Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan Buda Kalesi’ndeki mitolojik
Turul kuşu heykeli.
Buda Castle now houses the Hungarian National Gallery, the
National Széchényi Library and the Budapest History Museum.
A detail from the castle, the mythological Turul bird.

Tuna kıyısındaki ayakkabılar anıtı, II. Dünya Savaşı sırasında öldürülen
Yahudiler anısına yapılmış.
Shoes on the Danube Bank is a memorial to honour the Jews murdered
during The World War II.

Memento Park (Hatıra Parkı), Macaristan’ın Komünist döneminde
(1949–1989) yapılmış anıt ve heykellerin sergilendiği bir açık hava
müzesi.

Memento Park is an open-air museum in Budapest, dedicated to monumental statues and sculpted plaques from Hungary’s Communist period
(1949–1989).

taksim KIŞ WINTER 9

LEZZET

Taste

Türkiye’de tadabileceğiniz

en lezzetli 10 balık
Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada
her biri, birbirinden lezzetli balıklar, yemek
kültürümüzde önemli bir yere sahip. Balık
tutkunlarının Türkiye’de mutlaka tadına
bakması gereken balıkları ve bunların en
lezzetli şekilde nerelerde bulunabileceğini
yazdık.

Top 10 local fish
to taste in Turkey

Surrounded on three sides by the sea, Turkey
houses many delicious fish species and each
has an important place in our food culture. We
listed the top fish species that fish enthusiasts
definitely need to taste in Turkey and
mentioned about the famous locations to taste
them best.
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Hangi denizin balığı, hangi mevsim güzel
olur? En sevilen balık hangisi? Hangi balık
nasıl pişirilmeli? Asma yaprağıyla yenmesi
tavsiye edilen balık hangisi? Hangi balık
beyaz şarapla şahane pişiyor? İşte
Türkiye’nin en lezzetli balıkları…

Doyurucu lezzet Çipura (Çupra) – Ülkemizde genelde Akdeniz

leri ile ünlü olan lüferin parlak cisimlere karşı dayanılmaz bir ilgisi
olduğunu biliyor muydunuz? Bu nedenle lüfer avlarken genellikle
iyice parlatılmış zokalar kullanılıyor. Büyüklüğüne göre çinekop,
kaba çinekop, sarı kanat, lüfer, kaba lüfer veya kofana gibi isimlerle
anılan bu balığın her bir türü birbirinden lezzetli. Lüferin ağustos-kasım ayları arasında yenmesi tavsiye ediliyor. En lezzetli lüfer
İstanbul Boğazı’ndan çıkıyor. En iyi pişirme şekli ise ızgara yapmak.

Asma yaprağında Sardalya – Bu balık için en uygun zaman eylül
ayı. Asma yaprağına sarılarak ızgarada pişirilen sardalyanın tadına
doyum olmaz! Bir Ege balığı olan sardalyanın en çok avlandığı
yerler, Çanakkale Boğazı, Gelibolu ve Saros’tur.

ve Ege kıyılarında tutulan bu lezzetli balık aynı zamanda en doyurucu seçeneklerden. Ağırlığı 180 grama kadar ulaşan çipuraya
“lidaki” adı veriliyor. 200 gram ve üzerinde ağırlığa ulaşan lidakiler
ise çipura olarak anılıyor. Genellikle ızgarada pişirilen çipuraya
Akdeniz kıyılarında tatilinizi yaparken hemen hemen tüm balıkçılarda rastlayabilirsiniz.

Uskumru beyaz şarapla şahane oluyor – En güzel uskumru

Hamsi büyüdükçe tatsızlaşıyor – Karadeniz ile özdeşleşen

Yazın en ideal balığı Mercan – Lezzeti kadar pembe rengiyle

hamsi, Türkiye’de tadına bakılabilecek en lezzetli balıklardan biri.
Kızartmadan, buğulamasına, ızgaradan pilavına çok farklı şekillerde sunulan hamsileri İstanbul Boğazı’nda da tutmak mümkün.
Ancak birçok kişiye göre, burada tutulan ve daha büyük olan
hamsiler, Karadeniz’de tutulanlar kadar lezzetli değil. Aralık-Ocak ayları en leziz hamsileri tadabileceğiniz dönem. Hamsi’nin
onlarca farklı sunumuna tanık olmak ve her birini denemek için
ise rotanızı çevirebileceğiniz en uygun şehirlerden biri Trabzon.

Tadına doyulmaz Levrek – Sıcak yaz ayları geldiğinde taze taze
tadabileceğiniz en lezzetli balıklardan biri levrek. Türkiye’nin tüm
kıyılarında tutulan levrekler az yağlı eti ve tadına doyulmaz lezzeti
ile biliniyor. Ege ve Akdeniz’de 20 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Ülkemizde çok sayıda tutulduğundan başta Avrupa ülkeleri
olmak üzere yurt dışına da ihraç edilen levreğin ızgarası, buğulaması ve tuzda pişeni çok seviliyor. Kağıtta kebabı da öneriliyor.
Mayıs ayından eylül sonlarına kadar geçen dönem levrek için en
iyi zaman aralığı.
Barbunya’nın lezzeti boyundan büyük – Kırmızı renkli ve sarı
yüzgeçli görüntüsüyle diğer balıklardan ayrılan türlerden biri.
Eğer çipura ve levrek gibi büyük balıkları seviyorsanız barbunya
sizin için çok doğru bir seçim olmayabilir ancak yanında salata
ve mezelerle birlikte bir şans verirseniz buna pişman olmazsınız.
Pilakisi tavsiye ediliyor, tavada da güzel oluyor. Derin su balığı
olduğu için Karadeniz gibi Ege ve Akdeniz’in de barbunyası
lezzetli. Nisan-Mayıs ayları arası en uygun zamanları.
Görüntüsü garip ama tadı şahane Kalkan – Bir başka Kara-

deniz balığı olan kalkan için en uygun zaman aralık-şubat ayları.
Yassı balıklardan biri olan kalkan, genelde tavada pişiriliyor. Ama
ızgarasının da en az tava kadar lezzetli olduğu belirtiliyor. Fiyatı
diğer balıklara kıyasla daha yüksek olan kalkanı birçok balıkçıda
tadabilirsiniz.
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Taste of Red Mullet is far beyond its length! – Red mullet is
easily distinguished from others by its reddish colour and yellow lines
on the upper flanks. If you prefer big fish such as sea bream or sea bass,
red mullet may not be the right choice for you. Though, if you give it a
chance along with salads and appetizers, you won’t regret it. “Pilaki”
(fish stewed with onion, oil and vegetables) is recommended; it is also
tasty when cooked in a pan. As it is a deep-water fish, red mullet is just
as delicious in Black Sea, as in Aegean and Mediterranean Seas. Its
high season is around April and May.

Denizlerin kraliçesi Lüfer – Misinayı koparacak kadar keskin diş-

kasım-ocak ayları arasında Marmara ve Karadeniz’den çıkıyor. Yağlı
bir balık olduğu için ızgarası güzel oluyor ancak özellikle kapari ya
da beyaz şarap soslu olarak öneriliyor. Altmışlı yılların ideal balığının kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle nesli tükeniyor. Bugün sadece
Çanakkale Boğazı ve Saros’ta bir miktar avlanabiliyor.
görünümü de güzel olan bir balık. Her yerden çıkıyor ama Ege mercanı daha bir meşhur. Izgarası tavsiye ediliyor. Limon ve maydanozla
yeniyor. Lezzet açısından yarım ile bir kilo arası olanları makbul. En
verimli ayları nisan ve mayıs.

İskorpit’in tadı farklı – Balık tezgahlarında kırmızı rengi ile
hemen diğerlerinden ayrılan iskorpitin tadı da en az rengi kadar
değişik. Levrek ve çipura kadar bol etli olmayan iskorpitin lezzet
konusunda ise herhangi bir eksik tarafı yok. Dış yüzeyinde bulunan
dikenleri nedeniyle yakalandığında dikkat edilmesi gereken iskorpit,
kızarıklığa sebep olabiliyor.

Turbot, odd-looking but very tasty – The best time for turbot,
another Black Sea fish, is the time period between December-February.
Being a flatfish, turbot, is usually cooked in a pan. But grilled turbot is
at least as delicious as a panned one. You can taste it in many fish restaurants, but we advise you to pay attention to the price, as it is more
expensive than many other fish.

What is the best season for a particular
fish species belonging to a particular sea?
Which is the most preferred fish? How each
distinct fish should be cooked? Which fish is
recommended to be eaten with vine leaves?
Which fish is cooked best with white wine?
Here are the most delicious fish of Turkey...
Substantial and tasty: Cipura (Seabream) – This delicious fish,

generally found on the Mediterranean and Aegean coasts, is one of the
most satisfying options of our cuisine. When its weight reaches up to 180
grams, it is called “lidaki”. Lidaki weighing about 200 grams or more
are named as “seabream”. Generally, you can find grilled seabream in
almost all of the fish restaurants in the Mediterranean coast, during your
holiday.

Anchovies become tasteless as they get bigger – Identified with the

Black Sea, anchovy is one of the most delicious fish that can be tasted in
Turkey. It is also possible to come across with the anchovies caught in the
Bosphorus, served in many different ways such as fried, steamed, grilled
or along with rice. However, according to many people, the anchovies in
the Bosphorus are larger, and are not as delicious as those in the Black
Sea. December and January are the best months for you to taste the most
delicious anchovies. Trabzon is one of the most suitable cities to see and
taste dozens of different versions of anchovy.

Delicious Sea Bass – When it comes to hot summer months, one of the

most delicious fish you can taste freshly is sea bass. Found in all coasts of
Turkey, sea bass is known for its low-fat meat and irresistible taste. In
the Aegean and the Mediterranean, a sea bass can reach up to 20 kg. Rich
in sea bass, our country exports them especially to European countries.
It is grilled, steamed, or cooked in salt; wrapping and cooking in bakery
paper is also recommended. The best time period to taste it is from May to
September.

Bluefish, the queen of the sea – Did you know that the bluefish,

famous for its sharp teeth, is attracted to shiny objects? For this reason,
jerkbaits are generally polished before hunting bluefish. It is named
differently according to the size. It is best to eat it between August
and November. The most delicious bluefish is caught in the Bosphorus.
Additionally, the best cooking style for bluefish is grilling.

Sardines, wrapped in vine leaves – The best time for sardines is

September. Grilled sardines wrapped in vine leaves is remarkably
tasty! The most common fishing sites of the sardines, an Aegean originated fish, are the Dardanelles, Gallipoli and Saros.

Mackerel is cooked in white wine – The most delicious mackerel is
found in the Marmara and Black Sea during the period between November and January. Grilled mackerel is nice because it is an oily fish,
but it is especially recommended with capers or with white wine sauce.
The ideal fish of the sixties is becoming extinct due to pollution and
overfishing. Today, fishing for mackerel is only permitted in limited
areas near the Dardanelles and Saros, in a restricted amount.
Pandora, ideal for summer – Its delicate flavor is as lovely as its

light pink flesh. It is found more or less everywhere, but Aegean Pandora is more famous. It is best to eat grilled and along with lemon and
parsley. In terms of taste, those who are from half a kilo to a kilo are
preferable. Plentiful during April and May.

Scorpion-fish with a distinctive taste – Easily distinguished in the
market, scorpion-fish tastes just as unusual as its colour. Not as fleshy as
sea bass and sea bream but it catches up with its unique taste. Due to
the fact that the spines can cause redness on the skin, it is necessary to be
careful when caught.

Kaynaklar / Sources:
https://www.enuygun.com/bilgi/turkiye-de-tadabileceginiz-en-lezzetli-7-balik
http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-nin-en-lezzetli-10-baligi-169473
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ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR BAĞ:

Çocuklar & Hayvanlar
Çocuklar evcil hayvanlarla yaşadıkları arkadaşlık deneyimi sayesinde;
“merhamet”, “minnet” ve “dostluk” gibi değerleri daha da pekiştirirler. Bu
sayede doğaya ve doğadaki tüm varlıklara saygı duymayı öğrenirler.

Oyuncak ayıcıklardan ev hayvanlarına uzanan bir
serüven
Çocuklar, genellikle nereye baksalar hayvan temsillerini
görerek büyürler; kıyafetlerinde, nevresimlerinde, masallarda, kitaplarda, televizyonda ve her yerde hayvancıklarla
karşılaşırlar. Böylece zihinlerinde bu hayvanlarla bağlar
kurarlar. Bu yüzden birçok çocuğun en sevdiği oyuncak
peluş bir hayvancıktır. Bundan yola çıkarak, Amerika’da ve
pek çok Avrupa ülkesinde polis arabalarında, olası bir trafik
kazası veya travma durumunda çocukları rahatlatmak ve

sakinleştirmek için oyuncak ayıcık bulunduruluyor. Özellikle kardeşi veya arkadaşı olmayan çocukların genellikle
hayvanlarla konuştukları ve onları arkadaşları olarak kabul
ettikleri de bilinmektedir.
Tüm bu hayvan temsilleri ve oyuncakların yanı sıra, gerçek
hayvanlar da çocukların dünyasında en az başta saydıklarımız kadar büyük bir yer tutar. Neredeyse her çocuk,
hayvanat bahçeleri ve akvaryumları gezmekten keyif alır.
Hayvan ve doğa temalı belgeseller ve çizgi filmler de he-

A LIFELONG BOND:

Children & Animals
Based upon their own experience with their pets, children generalize the
concepts such as “compassion”, “appreciation” and “companionship” to all
creatures and to the nature. They start to respect nature and they become
conscious for any issues concerning plants, animals and their habitats.
Best friends: From teddy bears to pets

As children are generally surrounded by representations of
animals on their clothes, on their bed linen, fairy tales, books,
television, and many other settings, they grow up familiarizing
with these animals. They create mental bonds with the animals.
It would not be surprising for us to see if their favorite toy is a
stuffed animal. It is also known that in the USA and in many
European countries, police officers carry teddy bears on the car,

14 taksim KIŞ WINTER

to relieve and calm the children after a car accident or a trauma
they have been through. Children, especially the ones who do
not have a sibling or friends around, often talk to the animals,
and consider them as their friends.
Alongside of animal representations and toys, real animals
play an equally prominent role in their world. Almost all
children enjoy visiting zoos and aquaria. Animals or nature
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men hepsini ekran başına kilitler. Bazı çocuklarsa evlerinde hayvan
besleme şansına sahiptirler. Çocukların ya da ebeveynlerden birinin
kedi, köpek, kuş ya da kemirgen cinsinden tüylü hayvanlara alerjisi
olabileceği ve bu hayvanlarla direkt temasın alerjik reaksiyonlara
sebep olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Fakat, eğer
böyle bir durum söz konusu değil ise, evcil hayvan beslemenin pek
çok faydası olacaktır.

Evde hayvan beslemek!
Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör James Serpell tarafından
yürütülen çalışmalar, araştırmaya katılan çocukların %90’ından fazlasının eğer halihazırda evcil hayvan beslemiyorlarsa, hayvan sahibi
olmak istediklerini ortaya koymuştur. Buna bakarak, çocukların hayvanlara içgüdüsel bir yakınlık beslediklerini söyleyebiliriz. Bu noktada bize düşen ise onların hayvanlarla daha çok zaman geçirmesi
için imkanlar yaratmak; bu onların kişilik gelişimlerinin yanı sıra
duygusal gelişimlerini de destekleyecektir. Empati ve merhamet…
Bu değerlerin her ikisi de çocuklarda erken yaşta hayvan beslemelerine bağlı olarak hızla gelişir ve karakterlerinin temelini oluşturur.
Bir yandan eğlenirken bir yandan hayvan bakımını ve beslenmesini
öğrenmek, başka bir canlıya sevgi göstermek çocukların duygusal
zekalarını (EQ) da güçlendirir ve bunun etkileri yetişkinliklerine de
yansır.
Her sabah köpeği yürüyüşe çıkarmak, ya da muhabbet kuşlarının
yemini/suyunu her gün aynı saatte vermek gibi küçük sorumluluklar
alması, çocuklarda görev bilincinin temellerinin atılmasını sağlar.
Çocuklar bir yandan zaman yönetimi becerileri kazanırken, bir
yandan da hayvanların da tıpkı biz insanlar gibi yatacakları temiz bir
yere, içecek temiz suya ihtiyaç duyduklarını kavrar.
Bazı hayvanların yaşam alanları söz konusu olduğunda kesin sınırları vardır ve bu sınırlar konusunda çok hassastırlar; herkesin buna
saygı duymasını beklerler. Bu durumu kedilerde çok bariz bir şekilde
gözlemleyebiliriz. Ayrıca her hayvan, korku veya başka rahatsızlıklarını tıslama veya hırlama gibi tepkilerle ortaya koyarlar. Bu işaretleri
okuyup duruma uygun davranmak, çocukların dikkat kapasitelerini
artırır ve onlara başkalarının alanlarına saygı duymayı öğretir.

Hayvanlar ve çocuklar arasındaki bu özel bağ, daha içe dönük
çocukların yaşıtlarıyla kaynaşıp sosyalleşmelerine de olanak sağlar.
Şöyle ki, çocuklar içgüdüsel olarak, bir hayvanla oynayan başka bir
çocuğa yaklaşmaya daha eğilimli olacaklardır; hayvan sevgisi, burada
iki çocuk arasında bir köprü görevi görür.

Sadık bir dost
Çocuklar, ev hayvanlarını kendilerini hep destekleyen ve asla
suçlamayan, koşulsuz sevgi kaynakları olarak görürler. Böylece, evcil
hayvan sahibi olmak, çocukların yargılanma korkusu olmadan en
derindeki duygularını ifade etmelerine imkan tanırken, aynı zamanda onlara iyi birer dost da kazandırır.

Ufuk açıcı bir süreç
Çocuklar evcil hayvanlarla yaşadıkları arkadaşlık deneyimi sayesinde; “merhamet”, “minnet” ve “dostluk” gibi değerleri daha da
pekiştirirler. Bu sayede doğaya ve doğadaki tüm varlıklara saygı
duymayı öğrenirler. Bu bakış açısı ise, tüm dünyayı değiştirebilecek
güce sahiptir.
Kısacası, hayvan sahiplenmek beraberinde
büyük sorumluluklar getirir ve asla
hafife alınmamalıdır; yine de, bu,
çocuğunuza yaşatabileceğiniz en
harika çocukluk deneyimlerinden biridir.

themed documentaries and cartoons fascinate many of them. And some
children are even lucky enough to have pets in their households. We should
consider that sometimes children or one of the parents may have allergy to
feathered or furry animals such as cats, dogs, birds, and rodents (hamsters,
gerbils, mice etc.) and direct contact with those animals can cause allergic
symptoms. But if that is not the case, owning pets has numerous positive
effects.

Owning a pet!

Several studies conducted by Professor James Serpell from University of
Pennsylvania indicate that over 90% of children, if they do not already
own a pet will express a desire to do so. Looking at that, we can easily
say that children have a natural tendency to animals, and we should
support that through giving them chances to spend time with
animals, for their personal and emotional growth. Empathy and
compassion, in this case, are both very important values, which are
hard to acquire for children unless they own a pet, at an early age.
Learning how to care, feed and show sympathy for another creature while having so much fun, promote their EQ (Emotional
IQ) and this reflects on their adulthood personality.
Their sense of responsibility and mindfulness develop through
taking small responsibilities, such as taking the dog for a walk
every morning or feeding and giving water to the budgies
every day at the same hour. While their time management
skills advance, they start to understand how vital it is for the
animals to have a clean bed to sleep on and clean water to
drink, just as humans do.
Especially cats have certain boundaries on a living space and
they are so sensitive about those boundaries; they ask everyone
to respect it. Apart from that, almost all animals show obvious
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signs when they are upset or uneasy, such as hissing and growling. So,
reading those signs and act accordingly will enhance children attention
levels and teach them respect to others.
The bond between children and pets are beneficial for less outgoing
children to socialize with their peers easily, too. Because children are, instinctively, more prone to approach and interact with another child who
is playing with an animal, so a pet can play the role of a bridge between
children.

A faithful friend

Children accept pets as basically sources of unconditional love, which
provide support but never judge. So, owning a pet eases the process of a
child opening up about his/her true feelings and provides the child a good
companion.

Expanding horizons

Based upon their own experience with their pets, children generalize
the concepts such as compassion, appreciation and companionship to all
creatures and to the nature. They start to respect nature and they become
conscious for any issues concerning plants, animals and their habitats.
They empathize with every living being on Earth, and this point of view
has a potential to transform the whole world.
In short, adopting a pet brings a great responsibility and shouldn’t be
taken lightly, but it might be the best thing you could ever do for your
kids’ childhood experience.
Kaynaklar / Sources:
https://www.animalsandsociety.org/human-animal-studies/society-and-animals-journal/articles-on-children/animals-in-childrens-lives/
https://www.sheknows.com/pets-and-animals/articles/2212/kids-and-pets/
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Efes’ten Şirince’ye
enfes bir yolculuk
İzmir’in Selçuk ilçesindeki seyahatimiz, Roma’nın “Asya Eyaleti Başkenti” olarak
nüfusu 200 bin kişiye ulaşan Efes’ten başlayıp tepelerin arasında saklı kalmış bir
cennet olan Rum mimarisiyle meşhur Şirince Köyü’ne uzanıyor.

Ü

nlü düşünür Heraklitos, gramer bilgini
Zenodotos, hekim Soranos’un anavatanı
Efes, hiç şüphesiz ki antik çağın en büyük
mega kentlerinden biriydi. Etrafını saran
zengin doğal kaynaklar, tarımsal üretim için gerekli olan bereketli topraklar, Kaystros Nehri (Küçük
Menderes)’nin denize döküldüğü yerin kıyısındaki
ayrıcalıklı coğrafi konumu nedeniyle Doğu ile Batı
arasındaki başlıca köprü olan Efes, politikanın, ticaretin, dinlerin merkezi; kültürlerin, bilim ve sanatın
kalbinin attığı bir liman şehri. Kurulduğu bölgenin

zamanla alüvyonla dolması sonucu birkaç kez yer değiştiren şehrin yerleşim alanı, Çukuriçi Höyük, Ayasuluk
Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti
ve Meryem Ana Evi olmak üzere toplam 1600 hektara
yayılmış dört farklı arkeolojik alandan oluşuyor. 2015’te
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan şehir; bugün
yılda ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği önemli
bir turizm merkezi. Mimari kalıntıların çoğu, tarihi
bağlamları, sanatsal işçiliği, kentsel yararlılıkları kadar
bilimsel kaynak olmaları açısından da benzersiz bir
öneme sahip.

A fabulous journey
from Ephesus to Sirince
Our journey in the Selcuk district of İzmir starts from Ephesus, the “Capital
of the Asian Province” of Rome with a population of nearly 200.000, and
extends to Sirince Village, a hidden paradise among the hills, famous for its
Roman architecture.

B

eing home to the famous philosopher Heraclitus, the grammar scholar Zenodotus and the
physician Soranus, Ephesus, was undoubtedly
one of the greatest megacities of the ancient
times. Its rich natural resources, fertile lands for agriculture and its privileged geographical location made Ephesus the center of politics, trade and religions. Ephesus was
a port city; it was founded on the shore where Kaystros
River (“Little Meander”) runs to the Aegean Sea. As a
bridge between East and West, cultures, science and art
were highly flourished. The settlement area of the city,
which has been displaced several times as the harbour was
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slowly silted up by the river, consists of four different archaeological sites spanning over 1600 hectares, including
Cukurici Hoyuk, Ayasuluk Hill (Selcuk Castle, St. John’s
Basilica, İsa Bey Bathhouses, İsa Bey Mosque, Artemision), Ephesus Ancient City and Virgin Mary House.
The city, which was included in the UNESCO World
Heritage List in 2015, is an important tourist attraction
with an average of 1.5 million visitors a year. Most of
the architectural remains are of unique importance in
terms of their historical contexts, craftsmanship, utilities
as well as being scientific resources.
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Eşsiz bir tarihi zenginlik
Efsanelere göre Efes; ilk kez Amazon adlı kadın savaşçılar tarafından kuruldu. Arkeolojik veriler, MÖ. 2000’in
sonlarına kadar bu bölgede yerlilerin yaşadığını gösteriyor.
Kentin ilk kurulduğu yer, Hitit kaynaklarında geçen ve
Ayasuluk Tepesi ile eşleştirilen Arzawa (Ana Tanrıça Kenti)
Krallığı’nın başkenti Apasas. Adı Aspasas’tan gelen Efes’in
bu erken döneminde Ege, Miken ve Girit’ten ziyade Hititler
ile yakın ilişkiler içinde olduğu düşünülüyor. Helenistik
ve Roma Dönemi’nin en üstün mimarisini ve kentleşme
biçimini yansıtan Efes’teki liman havzasının kanal, birkaç
farklı ilave dış liman ve bitişiğinde bir nekropolle bir arada
olması antik dünyada eşi benzeri olmayan bir kent projesi.
Daha MÖ. 2. yüzyıldayken bu havza, yapay bir kanalla
denize bağlanmıştı. İçinde 14 bin kitap barındıran görkemli
Celsus Kütüphanesi ve 25 bin kişilik tiyatro da aynı dönemde yapılmıştı. Efes, antik dönemin yedi harikasından biri
Artemision; Hz. Meryem’in İsa’nın annesi ilan edildiği 431
tarihli Ekümenik Konsül’ün gerçekleştiği Meryem Kilisesi;
himayesindeki Hz. Meryem’le birlikte son dönemlerini
burada geçirdiği rivayet edilen havari St. John’ın mezarı
üzerine yapılan bazilika, Beylikler döneminde Hristiyan
gelenekleriyle inşa edilen İsa Bey Cami gibi eşsiz eserlere ev
sahipliği yapıyor.

A unique historical treasure

According to the legends, Ephesus was founded for the first
time by female warriors named Amazon. Archaeological data
indicate that the natives had lived until the end of 2000 BC.
The exact place where the city was first founded was Apasas, the
capital of the Arzawa Kingdom, which was mentioned in the
Hittite sources and linked to the Ayasuluk Hill. It is thought
that Ephesus, whose name was derived f rom Aspasas, had close
relations with the Hittites rather than the Aegean, Mycenaean
and Cretan, in that period. Reflecting the highest architecture
and urbanization of the Hellenistic and Roman Periods, the port
basin in Ephesus, along with a few additional external harbors
and a necropolis adjacent to it, was a unique urban project in
the ancient world. As early as the 2nd century BC, this basin
was connected to the sea through an artificial waterway. The
magnificent Library of Celsus with 14,000 books capacity and
the theatre capable of holding 25,000 spectators were built during the same period. Ephesus is home to unique artifacts such as
Artemision, one of the seven wonders of antiquity, Church of the
Virgin Mary where the Ecumenical Council took place in 431,
the basilica built on St. John’s tomb, who is told to had spent his
last days there together with Virgin Mary, and Isa Bey Mosque
which is built according to the Christian traditions during the
period of Principalities.

Efes, prehistorik çağlardan başlayarak çağdaş
dönemler dahil yaklaşık 8 bin yıl boyunca
kesintisiz yerleşim gördü. İnsanlık tarihinin
tüm önemli aşamalarını içeren olağanüstü
yapılarıyla Efes, tam anlamıyla “anıtsal” bir
kent.

Ephesus, starting from the prehistoric
ages, has been home to many civilizations
continuously for about 8 thousand years.
Ephesus is indeed a, “monumental” city with
its extraordinary artifacts that reveal all the
important major periods of humanity.
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Şaraplar adeta “Cennet şarabı”
Şirince’nin tarihi sokaklarında yürürken meşhur Şirince çarşısına rastlayacaksınız. El yapımı sabunlardan
eşarplara, yöresel takılardan tahta oyma eşyalara kadar
pek çok nadide el sanatı ürünü bulacağınız bu turistik
pazarda yapacağınız en keyifli aktivitelerden biri şarap
evlerinin ikram ettiği meyveli şarap çeşitlerinin tadına
bakmak… Çeşmeli bir avlu içinde yer alan St. John
Baptist Kilisesi, Şirince’de gezilebilecek önemli bir tarihi yer. Hazır buralara kadar gelmişken Aziz Nesin’in
kurduğu Nesin Vakfı’na ait Matematik Köyü’nü de
ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Burası imece usulüyle
kurulan dünyanın ilk matematik köyü. Şirince sokaklarında gözlemeden çöp şişe, Şirince köfteye kadar
zengin bir menü bulmak mümkün. Köyün dağlarında
yetişen otlardan yapılmış mezeler çok ünlü. Efe kebap,
çökertme, keşkek ya da saç kavurma ise burada en çok
tercih edilen yemekler.

Yemyeşil bir doğanın içinde, uzaktan
bakınca tablodan farksız görünen Şirince,
iki katlı konaklarıyla büyülüyor. Köyün taş
döşeli dar sokaklarında yürürken zaman
yolculuğuna çıkmış gibi hissedeceksiniz.
Ege’nin en sevimli köyü
Efes’e 12 km mesafedeki Şirince ise zeytin ağaçlarıyla
bezeli yemyeşil tepelerin arasına kurulmuş bir köy. Turistik
yerlere yakın olması nedeniyle yılın her döneminde turlara
dahil edilen bu gizli saklı köy, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Günümüzde en çok meyve
şaraplarından ötürü bilinen köy, mimari dokusu nedeniyle
tümüyle sit alanı ilan edildi.
Yüzyıllar önce bir Rum köyü olarak kurulan köye, mübadele
ile birlikte Rumeli’den gelen Türkler yerleşti. O döneme kadar bağcılık, şarap üretimi ve zeytincilikle geçinen köy, Türk
sakinlerinin tütüncülük geçmişi nedeniyle diğer üretimlerine bir süre ara vermiş. Şirince, bugün bu derece popüler
olması nedeniyle de, tarıma dayalı ekolojik üretim konusunda bir hayli yol almış. Üzüm ve zeytinciliğin yanında şeftali,
incir, elma ve ceviz başlıca tarım ürünleri arasında. Köyün
özgün adı olan “Kırkınca”nın bilinmeyen bir zamanda
kendini dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği söyleniyor.
Rumca “Kirkince” ve en sonunda “Çirkince”ye dönüşen
adı kendisine yakışmadığı için Cumhuriyet’in ilk yıllarında
İzmir valisi olan Kazım Dirik tarafından “Şirince” olarak
değiştiriliyor.
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The most charming village in the Aegean

Sirince, 12 km f rom Ephesus, is a village built between the
green hills, full of olive trees. This hidden village, visited all
year round due to its proximity to popular tourist destinations,
welcomes thousands of visitors from all around the Turkey.
Today mostly known for its fruit wines, Sirince was declared as
a national heritage site, due to its architectural texture.
Established as a Greek village centuries ago, the village is now
home to Turks who came from Rumeli due to the population
exchange between Greece and Turkey. Well known for its
viticulture, wine production and olive growing, the village has
paused producing these goods for a while and started growing
tobacco due to the past experience of its Turkish residents in that
field. Another reason of the village being so popular is, its highly
developed ecological productions based on agriculture. Peach, fig,
apple and walnut are among the main agricultural products
alongside with grape and olive. Kirkinca (meaning “40th” in
Turkish), the original name of the village, is said to have been
given on account of forty people who settled in the mountains
at an unknown time. While Greek call it as ”Kirkince”, it
evolved to “Çirkince” (meaning “ugly”) over time. So eventually, the name “Sirince” (meaning cute/charming) was given to
the village by Kazim Dirik, the governor of Izmir during the
following years to the proclamation of the Republic.

Located in the heart of the nature,
Sirince, seems no different than
a painting when looked from
a distance. Sirince is especially
fascinating with its two-storey
mansions. You will feel as if you
are travelling through time while
walking through the narrow streets of
the village paved with cobblestone.
Heavenly wines of Sirince

When you walk through the old streets of Sirince, you will
eventually come across the famous Sirince bazaar. In this
touristic bazaar you can find many handicraft items such as
handmade soaps, scarves, local jewellery and wooden carvings. One of the most enjoyable activities you can do in this
bazaar is to taste the varieties of fruit wine served by local
wine houses. Located in a courtyard with a fountain, St
John Baptist Church is an important historical attraction
to visit in Sirince. You may also wish to visit the Mathematics Village belonging to Nesin Foundation, founded
by Aziz Nesin. This is the first mathematics village in the
world established by volunteers. Sirince has a wide range
of dining options including gozleme (pancakes peculiar
to Turkish cuisine), cop sis (kebab made by grilling very
small cubes of meat that have been affixed to a thin skewer)
and meatballs special to the region. The mezes (appetizers)
containing herbs grown in the mountains of the village
are very delicious, as well. Efe kebab (a kebab special to
the Aegean region), cokertme (sliced steak served on a bed
of french fries), keskek (a dish made of pounded meat and
wheat) and sac kavurma (diced lamb fried on an iron
plate) are some of the most preferred dishes here.

Ana Tanrıçanın diyarı:
Artemis Tapınağı (Artemision)
Anadolu’daki en eski tanrıça Kybele geleneğine dayalı olan Efes
Artemis kültü, antik dünyanın en önemli kültlerinden biri. Tanrıçaya tüm Akdeniz bölgesi ve ötesi boyunca tapınılmış, hacı kitleleri
tanrıçalarının mabedini ziyarete gelmişler. Tapınağın yerel arazi sahipleri için bir banka ve mülteciler için bir sığınak olarak ekonomik
bir rolü de var.
Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı, Efes’e
1,5 km’lik bir mesafede. Tapınaktaki arkeolojik çalışmalar, MÖ. 8.
yüzyıldan geç antik döneme kadar üst üste bir dizi tapınak ve mabedin varlığını gösteriyor. Özellikle iki ana yapı evresinden bahsetmek
gerekiyor. MÖ. 560 civarına tarihlenen Arkaik Dönem Artemis
Tapınağı, Yunan mimarisinin dönüm noktası sayılıyor. Arkaik tapınağın yıkılmasından sonra MÖ. 356’da yüksek bir platform üzerinde
118 sütunlu yeni bir tapınak yükselmiş, MÖ 4. yüzyılda buna anıtsal
sunak eklenmiş. Artemis Tapınağı MS. 3. yüzyılda deprem ve Got
kavimlerinin saldırılarıyla yok olsa da kısmen tekrar inşa edilmiş ve
takribi bir asır daha kullanılmış.

Home of the Mother Goddess:
Temple of Artemis (Artemision)

Based on the earliest goddess in Anatolia, Cybele, the cult of Artemis
of Ephesus is one of the most important cults of the ancient world. The
goddess was worshiped throughout the entire Mediterranean region and
beyond; masses of pilgrims came to visit the temple of her. The temple also
played an economic role as a bank for the local landowners and a shelter
for the refugees.
The Temple of Artemis, one of the seven wonders of the ancient world, is
at a distance of 1.5 km to Ephesus. Archaeological studies conducted in the
temple indicated the existence of a series of temples dating back from the
8th century BC, to the late antiquity. In particular, two main building
phases should be mentioned: The Artemis Temple, constructed on the Archaic period, dates back to 560 BC and is considered as a landmark of the
Greek architecture. After the collapse of the archaic temple, a new temple
with 118 columns was constructed on a high platform in 356 BC and a
monumental altar was added to it in the 4th century BC. Although the
Temple of Artemis was destroyed in the 3rd century AD due to the earthquakes and the attacks of the Goths, it was partially rebuilt and used for
about a century.
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FEVKALADE BİR LEZZET:

Safranbolu Lokumu
Turistik bir ilçe olan Safranbolu’da lokum önemli bir kültürel değer. Tarihi evleriyle ünlü
Safranbolu’nun lokumu, ülkemizde üretilen lokumlar içerisinde en bilinenlerden.

B

ayramların vazgeçilmez ikramlarından biri olan Safranbolu lokumu, yarattığı gelirle şehir ekonomisine katkıda
bulunurken, şehrin markalaşması açısından da önem
taşıyor. Lokum, Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin
hediyelik eşya olarak satın aldıkları ve yaşadıkları şehre dönerken
yanlarında götürdükleri en önemli yerel ürün. Her daim taze
ve lezzetli olan bu lokumların, safranlı, fındıklı, çifte kavrulmuş
Antep fıstıklı, güllü, sade, sakızlı, Hindistan cevizli gibi çeşitleri
mevcut.
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Evvel zaman içinde lokum…
Osmanlıca “rahat ul-hulküm” yani “boğaz rahatlatan” kelimesinden türeyen lokum, yaklaşık 15. yüzyıldan beri Anadolu’da
biliniyor ve özellikle 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içinde yaygınlaşan bu lezzet, Avrupa’ya bir İngiliz gezgin
aracılığıyla “Turkish Delight” adıyla 18. yüzyılda yayıldı. Daha
önceleri bal ya da pekmez ve un bileşimi ile yapılan lokumun
17. yüzyılda “Kelle şekeri” olarak bilinen rafine şeker ile özellikle
nişastanın bulunup ülkeye getirilmesi sayesinde hem yapımı, hem
de lezzeti değişti.

A marvellous flavour:

Safranbolu delight

In the touristic district Safranbolu, Turkish delight has an important cultural value.
Produced in this city, famous for its historical houses, Safranbolu Delight is one of the
most known Turkish delights.

A

s one of the irreplaceable treats of holidays, Safranbolu
delight contributes to the city economy with the income
it generates, meanwhile it is also important for the
branding of Safranbolu. In fact, Safranbolu Delight is
the most important local product that tourists visiting the city buy
as souvenir and take along. These delights are always fresh and delicious, with varieties consisting of saffron, hazelnut, double roasted
pistachio, rose, gum or coconut.

History of Turkish Delight…

Derived from the word “rahat ul-hulküm” meaning “throat remedy”
or “throat comfort” in Ottoman Turkish, “lokum” or Turkish delight is
known in Anatolia since the 15th century. Having become widespread
in the Ottoman Empire during the 17th century, it spread to Europe in
the 18th century through a British traveller, with the name of Turkish
Delight. Previously made by blending honey / molasses and flour,
Turkish delight has changed both in terms of the way it is made and
in terms of taste. This progress was due to the introduction of refined
sugar to the country in the 17th century.
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Onun adı “kürklü lokum”
Safranbolu lokumunun, en büyük özelliği diğer lokumlara göre
daha hafif olması. Yedikten sonra ağızda şekerli bir tat bırakmıyor. İçine katılan safran da lokuma doyulmaz bir tat veriyor.
Safranbolu lokumunu diğer lokumlardan ayıran bir diğer özellik
de üretimde kullanılan su. Lokumların üretiminde kireçsiz,
sertlik derecesi düşük su kullanılıyor. Safranbolu lokumunu
diğer lokumlara göre daha hafif olmasını sağlayan bir diğer
özellik ise içinde safran bitkisi olması. Hafif bir tatlandırıcı olan
safran, gerek lokuma renk vermesi gerekse şeker tadının daha az
hissedilmesi için imalatta kullanılan ekstraktlardan biri. Klasik
Safranbolu lokumu, içi fındıklı, sarmal ve dışı Hindistan cevizi
kaplamalı olan “kürklü lokum”.

Lokumculuk aile mesleği
Lokum imalatı Safranbolu’da geleneksel kültürün ayrılmaz bir
parçası. Lokum ustalığı bir kültürel değer olarak nesilden nesle
aktarılıyor. Lokum işletmeleri incelendiğinde bu geleneğin
babadan oğula aktarıldığı görülüyor. İşletmelerin büyük kısmında
lokumculuk bir aile mesleği. Bir besin olarak lokumun tüketimi
ve ikramı Safranbolu’da oldukça yaygın olduğundan şehirde
üretilen lokum bir marka haline gelmiş ve böylece gastronomik
bir kimlik ortaya çıkmış. Yarattığı ekonomik katkıya ve şehrin
marka değerlerinden biri olmasına karşın ne geleneksel lokum ne
de Safranbolu lokumu hakkında yeterli literatür bulunuyor.

Geleneksel yollarla üretiliyor
Safranbolu lokumunun ilk imalatı ile ilgili net bilgiler mevcut
değil ancak 15 ve 16. yüzyıllarda lokum benzeri ürünlerin Kastamonu başta olmak üzere bugünkü Batı Karadeniz bölgesinde
imal edildiği biliniyor. Fakat Safranbolu’da ticari sayılabilecek ilk
lokum üretimi 1920’li yıllarda Şekerci Osman tarafından gerçekleştirilmiş. Safranbolu Lokumu 1939’da Karabük Demir Çelik
Fabrikası’nın kurulmasıyla gelişen ticari hayat ve artan ziyaretçi
sayısı ile yaygınlaşmış, 1940’lı yıllarda iyi tanınan geleneksel bir
lezzet haline gelmiş. Bu yıllarda artan Hindistan cevizi ithalatı
ile lokumlarda Hindistan cevizi kullanılmaya başlanıyor. Pahalı
bir ürün olan Hindistan cevizinin lokum fiyatlarına yansıması
sonucu özellikle zengin kesimin rağbet ettiği fındıklı, Hindistan cevizi kaplamalı lokuma “Kürklü lokum” adı verilmiş. Yeni
markaların ortaya çıkmasıyla Safranbolu’da lokum üretiminde
rekabet ve dolayısıyla kalite artmış ve lokum günümüzdeki haline
doğru evrilmiş. Hakiki Safranbolu lokumu olan “Kürklü lokum”,
geleneksel yollarla üretilmeye devam ediyor ve bu durum şehrin
geleneksel kültürü açısından da önemini koruyor.
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Safranbolu lokumunun en büyük özelliği
diğer lokumlara göre daha hafif olması.
Yedikten sonra ağızda şekerli bir tat
bırakmıyor. İçine katılan safran da lokuma
doyulmaz bir tat veriyor.

TTYD’den
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş.’ye ödül
K

ısa adı TTYD olan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, kuruluşunun
30. yılında sektöre emeği geçenleri birer plaket ile ödüllendirdi. Zorlu
Center Raffles Otel’de düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TÜRSAB Yönetim
Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İTO
Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.

Named as “Kurklu Lokum”

The most important feature of Safranbolu Delight is that it tastes
much milder than the other Turkish delights and it does not leave a
sweet taste in the mouth. Saffron, which is included in the delight,
also makes it distinctive. Another feature that distinguishes Safranbolu Delight from other Turkish delights is the water used in its production: Lime-free water with lower pH levels is used in it. The special
ingredient of the delight, saffron plant, makes a huge difference too.
Saffron, a mild sweetener, is one of the extracts used in its production,
in order to give color to the delight and to balance the sweetness of it.
The classic Saf ranbolu delight, covered with coconut, has hazelnuts in
it and is referred to as “kurklu lokum” (meaning luxurious delight).

TURİZM GELİŞTİRME FONUNA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bir şeyleri kalıcı yapmak
istiyorsak, Turizm Geliştirme Fonu’nu bu yıl içerisinde hayata geçirmemiz
gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz” dedi. Turizm
yatırımlarına önderlik edenlere ödüllerin verildiği gecede konuşan TTYD
Başkanı Oya Narin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından
hazırlanan Turizm Tanıtım Fonu’nun gerçekleşmesi fikrini sonuna kadar
desteklediklerini söyledi.
Gecede yol gösterenler, zamana meydan okuyanlar, sınırları aşanlar kategorilerinde toplam 81 kişiye plaket verildi. Taksim Otelcilik AŞ. olarak şirketimiz,
“Türkiye Turizmine Katkıda Bulunanlar” ödülüne layık görüldü.

A family profession

Producing Turkish Delight is an integral part of the traditional
culture in Saf ranbolu. Turkish Delight mastery passes down as a cultural value. Looking at delight producers, we see that this profession
is transferred from father to son. For most of the manufacturers, it is
a family profession. As a nutrient, the consumption and offering of
delight is very common in Safranbolu. Therefore, the lokum produced
in the city has become a brand and accordingly, a gastronomic identity
has emerged. Despite the economic contribution it supplies and its
presence as being one of the outstanding symbols of the city, there is
no sufficient literature about neither traditional Turkish delight nor
about Safranbolu delight.

Produced by traditional methods

There is no clear information about the first time Safranbolu Delight
was produced. Nevertheless, in the 15th and 16th centuries, Turkish
delight is known to have been produced in Kastamonu, located in the
western part of the Black Sea region. According to the sources, the first
commercial production of Turkish delight in Safranbolu was conducted by Sekerci Osman in the 1920s. Following the establishment of the
Karabuk Iron and Steel Factory in 1939, Safranbolu Delight became
a traditional taste well known in the 1940s. In these years, coconut
imports began and so coconuts started to be used in Turkish delight.
Coconut, which was an expensive product, had an effect on the prices
of the delight. Especially the wealthy of the city demanded coconut
coated delight filled with hazelnuts and called it “kurklu lokum”
(luxurious delight). With the emergence of new brands, the production
of Turkish delight in Safranbolu and the quality have increased. So
eventually, Turkish delight has evolved into its present form. “Kurklu
lokum”, the genuine version of Safranbolu delight, continues to be
produced in traditional ways, preserving its importance for the traditional culture of the city.

TTYD awarded Taksim International Group Hotels
T

urkish Tourism Investors Association (TTYD), on the
30th anniversary of its foundation, awarded company
and individuals due to their contributions to the tourism
sector. Mehmet ERSOY, Minister of Culture and Tourism, Coskun Yılmaz, Provincial Director of Culture and
Tourism, Firuz Baglikaya, Chairman of TURSAB, Timur
Bayindir, Head of TUROB, and Sekip Avdagic, Head of
ITO, attended the award ceremony held at Raffles Hotel,
Zorlu Center.

Promotion of Tourism Development Fund
Mehmet ERSOY, Minister of Culture and Tourism, said: “If we are going to
establish something everlasting, we have to build the Tourism Development Fund
within this year. We have almost completed the regulations.” Oya Narin, Head of
TTYD, expressed their support on the fund during her speech at the ceremony.

81 leading and challenging investors were awarded by plaques. Our company,
Taksim International Group Hotels, has been granted “Contributers to the Turkish
Tourism” award.
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The paradise where you live without aging:

Bozcaada

Time flows so slow on this island that Herodotus praised
it by saying “God created the Tenedos (Bozcaada) so
that people can live longer”. With its crystal clear sea,
fine sandy beaches, vineyards and greyish flora, this is a
paradise where you can live without aging.

B
Yaşlanmadan
yaşayabileceğiniz
cennet:

Bozcaada

Herodot’un “Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye
Tenedos’u (Bozcaada) yaratmış” diyerek övdüğü bu adada
zaman yavaş akıyor. Berrak denizi, ince kumlu plajları,
üzüm bağları, boz rengindeki florasıyla burası yaşlanmadan
yaşayabileceğiniz bir cennet.

Ç

anakkale Boğazı’nın hemen girişinde stratejik bir konuma sahip,
Türkiye’nin üçüncü büyük adası.
Türkiye’nin köyü olmayan tek
ilçesi. İlk bakışta küçük, ıssız, çorak ve boz
renkli bir ada görünümünde… Ama içinde
bir cennet saklı… Kalydnai... Leukoph-
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rys... Tenedos ve nihayetinde Bozcaada…
Tamamı doğal ve tarihi sit alanı. Üzerinden
pek çok medeniyetin geçtiği bu topraklarda
görülen ada kültürü, binlerce yıldır süregelen
emeğin, savaşların, acıların ve mutlulukların
bir sentezi. Bunu ancak ada sokaklarında
gezerken anlayabiliyorsunuz.

eing the third largest island in Turkey,
it has a strategic location at the entrance
of the Dardanelles. As a matter of fact,
it is the only district of Turkey which
doesn’t include any villages. At first glance, a
small, uninhabited, barren and gloomy looking
island welcomes us. But a paradise is hidden
inside… Kalydnai ... Leukophrys ... Tenedos
and finally Bozcaada… All are natural and
historical heritage sites. The island, which has
been home to many civilizations, has a unique
culture; it is a synthesis of thousands of years of
labor, wars, suffering and happiness. The only
way to understand it is to wander around the
streets of the island.

A deep-rooted history from legends to
realities

In the books titled “Iliad” and “Odyssey”
written in the 9th century BC by Homer, the
famous poet of the ancient times, Bozcaada is
referred to as Tenedos. In the Iliad, which tells
the story of the Trojan War between the Achaeans from the Greek Peninsula and the Trojans
living in Anatolia, it was told that the Achaean
fleet under the direction of Agamemnon, had
landed in Tenedos, right across the city of Troy
located in Hisarlik. In the later stages of the
story it is said that the wooden horse (the Trojan Horse) made by the Achaeans, which
will end the war, was expected to
be taken within the city walls
while the navy was hiding in
a bay in the south of Tenedos.
The island, known as Leocophrys
in ancient times, has been repeatedly
invaded due to its strategic location. Pelasgians,

a branch of the Achaeans, which are estimated to have settled in 2000 BC, were the first
inhabitants of the island. Then the Phoenicians,
the Athenians and the Greeks dominated the
island. The island was invaded by Persians
in 493 BC and was ruled by Alexander the
Great, later in 334 BC. In 168 BC, Bozcaada
was annexed to the Roman Empire after it
remained under the control of the Kingdom of
Pergamon for some time. As a result of the fragmentation of Roman Empire in 395, the island
was regarded as the territory of the Byzantine
Empire. After 1203, the conflict of the island’s
sovereignty between the Byzantines, the
Genoese and the Venetian began. Bozcaada first
joined the Ottoman Empire in 1455, during
the reign of Sultan Mehmet the Conqueror.
Being occupied by the Greek navy in 1912,
during the Balkan Wars; the island was later
annexed the Republic of Turkey through the
Treaty of Lausanne in 1923.

Famous wines and other delicacies of the
island

Many written sources, including Homer’s Iliad
and Evliya Çelebi’s Book of Travels, as well
as the bunch of grapes inscribed on the coins of
Tenedos, indicate the rooted history of viticulture on the island. In fact, north winds reduce
the humidity and make the island ideal for
viticulture. There are four grape types specific
to the island; Kuntra and Karalahna grapes
are red, Cavus and Vasilaki are white grapes.
Besides, fishing is another traditional source
of income in Bozcaada. There is an amazing
marine ecosystem around the island where fish
species indigenous to the Black Sea, Aegean and
Marmara can be seen. You can try some special
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Efsanelerden gerçeklere uzanan
köklü bir tarih
Antik çağın ünlü ozanı Homeros’un, MÖ
9. yüzyılda yazdığı İlyada ve Odessa’da
Bozcaada’dan “Tenedos” olarak bahsediliyor. Yunan Yarımadası’ndan gelen Akhalar
ile Anadolu’da yaşayan Troialılar arasında
geçen Troia Savaşı’nın anlatıldığı İlyada’da
Agamemnon yönetimindeki Akha donanmasının, Hisarlık Tepesi’nde kurulu olan
Troia kentinin tam karşısındaki Tenedos’a
çıktıkları anlatılıyor. Hikayenin ilerleyen
safhalarında savaşı sonlandıracak olan
Akhaların yaptığı tahta at, kent surlarından
içeri alınmayı beklerken, donanmanın yine
Tenedos’un güneyinde bir koyda saklandığı
söyleniyor.
Antik çağda Leukophrys olarak anılan ada,
stratejik konumundan ötürü defalarca istilaya uğramış. MÖ 2000’de yerleştikleri tahmin edilen Akhaların bir kolu olan Pelasglar
(Pelazziler) adanın ilk sakinleri. Daha sonra
Fenikeliler, Atinalılar ve Yunanlılar adaya
hakim oldular. MÖ 493’te Pers istilasına
uğrayan ada, MÖ 334’te Büyük İskender’in
hakimiyetine girdi. Bir süre Bergama Krallığı’nın yönetiminde kaldıktan sonra MÖ
168’de Roma İmparatorluğu topraklarına
dahil oldu. Roma’nın 395’te ikiye bölünmesi sonucu Bizans İmparatorluğu’nun
toprağı sayıldı. 1203’ten sonra ise Bozcaada
üzerinde Bizans-Ceneviz-Venedik üçlüsünün hakimiyet mücadelesi başladı. İlk defa
1455’te Fatih Sultan Mehmet döneminde
Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı. 1912’de

Balkan Savaşları sırasında Yunan donanması
tarafından işgal edilen ada, Lozan Antlaşması’yla 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ne
katıldı.

Adanın meşhur şarapları ve diğer
lezzetleri
MÖ. 5. yüzyılda kendi darphanesi olan
Tenedos’un sikkelerinin üzerindeki üzüm
salkımlarından Homeros’un İlyada’sı ve
Evliya Çelebi’nin Seyehatname’sine kadar
birçok yazılı kaynak, bağcılığın adada ne
derece eski bir uğraş olduğunu gösteriyor.
Kuzeyden esen rüzgarlar, nem oranını
düşürüyor ve adayı bağcılık için ideal hale
getiriyor. Adaya özgü dört üzüm; Kuntra ve
Karalahna üzümleri kırmızı, Çavuş ve Vasilaki ise beyaz üzüm. Balıkçılık adanın diğer
geleneksel geçim kaynağı. Karadeniz, Ege ve
Marmara balıklarının görüldüğü ada civarında inanılmaz bir deniz ekolojisi mevcut.
Kalamar kokoreç, kalamar dolma, kömürde
ahtapot ızgara gibi adaya özgü tarifleri
denemeniz mümkün. Baharın gelmesiyle
ot mevsimi başlıyor. Isırgan, cibes, radika,
turpotu, kazayağı, şevketi bostan toplanan otlardan bazıları. Bunlar zeytinyağlı
yemek, salata ya da börek malzemesi olarak
kullanılıyor. Çiğ dolma, taze yaprağın içine
malzemelerin çiğden konularak yapıldığı
adaya özgü başka bir yemek. Sardalya balığı
da asma yaprağına sarılarak ızgarada pişiriliyor. Adada üretilen gelincik şurubu, reçeli
ve likörü bambaşka bir tat. Domates, incir
ve karadut reçeli Rumların kahve yanında
mutlaka verdikleri tatlılar…

Ada Sokakları: Ada, Rum ve Türk mahallesi
olarak ikiye ayrılıyor. Rum mahallesi bakımlı
evleri ve birbirini dik kesen sokakları ile
daha dikkat çekici. Özellikle fotoğraf
çekmek isteyenler için ara sokaklar bol vakit
geçirilecek yerler.
Bozcaada Kalesi: Feribotla adaya yaklaşırken dikkatinizi ilk olarak bu kale çekecek.
Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı
bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizler ve Venedikliler’in kullandığı kale, bugünkü görünümünü 1455’te kalıntılar üzerine tekrar inşa
edilmesiyle aldı.
Bozcaada Müzesi: Müze 2013’de “Yunan
kültürünü, Yunanistan dışında en iyi şekilde
tanıtarak, iki halk arasında barış kültürünün
yayılmasını sağladığı” için UNESCO’dan
ödül aldı.
Ayazma Plajı: Denizi turkuaz renginde,
incecik kumları ise altın sarısı… Adanın en
popüler ve aynı zamanda en kalabalık plajı.
Şezlong ve şemsiye kiralanabiliyor. Deniz
bisikleti, banana, hamburger ve jet ski kiralayan bir yer de bulunuyor.
Akvaryum Koyu: Müdavimlerinin boş
bırakmadığı inanılmaz berraklıkta ufak bir
koy. Deniz altındaki muhteşem çeşitliliği
görebilmeniz için şnorkel ve gözlükle gelmenizde fayda var.

Bozcaada, The New York
Times’ın 2017’de yayımladığı
seyahat ekinde, görülmesi
gereken yerler listesinde yer
aldı.
Bozcaada was also included
in the list of places to see
by the travel supplement
published by The New York
Times in 2017.
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Adanın antik çağdaki adı Tenedos
ve efsanesi

Görülesi mekanlar, koylar ve
plajlar…

recipes such as kalamar kokorec (pan-fried
squid), stuffed squid, chargrilled octopus and
many more. With the arrival of the spring,
herbs season opens. Stinging nettle, cabbage
sprouts, chicory, wild radish, lamb’s quarter
and blessed thistle are just a few of them.
These herbs are used in olive-oil-dishes,
salads or as a filling for pastries. Cig dolma,
another distinctive meal of the island, is
made through filling the fresh vine leaves
with raw fillings. Grilled sardines wrapped
in vine leaves is very famous too. Syrups,
jams and liqueurs produced from red poppies
have unique tastes, indeed. Greeks who
live in Bozcaada serve jams flavored with
tomatoes, figs and black mulberries alongside
with coffee.

Famous sights, bays and beaches…
The Streets: The island is divided into two
districts, as Greek and Turkish quarters. The
Greek quarter is more attention grabbing
with its well-kept houses and grid-planned
streets. Side streets are quite impressive too,
especially for those who are interested in taking
photographs.
Bozcaada Castle: As you approach the island

by ferry, your attention will be drawn to this
castle first. It’s not known by whom and when
it was built. But the castle which was used by
Phoenicians, Genoese and Venetians took its
present appearance by reconstruction of the
ruins in 1455.

Bozcaada Museum: In 2013, the museum

was rewarded by UNESCO for promoting the
Greek culture best, outside the Greece borders,
and for providing the peace among the people of
two countries.

Ayazma Beach: Turquoise blue sea and golden sands... Ayazma Beach is the most popular
and also the most crowded beach on the island.
It is possible to rent sunbeds and umbrellas.
There is also a place for renting bicycles, boats
and jet skis.
Aquarium Bay: This is a small bay with

crystal clear water, where regulars often go. It is
best for you to bring a snorkel and diving goggles to witness the magnificent underwater life.

Adanın bu ismi alışının bir efsanesi var.
Denizler tanrısı Poseidon’un Kyknos
adındaki oğlu Lapseki bölgesinde bir
Miletos kolonisi olan Kolonai’nin
kralıymış. Tenes adında bir oğlu varmış.
Tenes’in annesi ölünce babası yeniden evlenmiş. Üvey anne Philonome,
Tenes’e iftira atmış ve kendine yalancı
tanık olarak da bir kavalcı bulmuş. Kral
Kyknos bu iftaraya inanmış ve oğlunu
bir sandığa kilitleyerek denize attırmış.
Sandık, dede Poseidon yardımıyla boğazdan geçerek Leukophrys kıyılarına
ulaşmış. Ada halkı Tenes’i kral yapmış
ve adanın adını “Tenes’in adası” anlamına gelen “Tenedos” olarak değiştirmiş.
Kyknos kısa bir süre sonra oğluna
atılan iftirayı anlamış ve özür dilemek
için adaya gelmiş. Tenes, babasının
gemilerinin limana yanaştığını görünce
balta ile gemilerin halatlarını kesmiş.
Günümüzde Yunanlılar, bir başkasıyla
görüşmek istemedikleri zaman bu hikayeden kaynaklanan “Tenes’in baltası ile
kesmek” deyimini hala kullanıyorlar.

The legend of Tenedos

There is a myth concerned with the name
of the island. Poseidon, the god of the sea,
had a son called Cycnus, who was king
of the Kolonai, a colony of Miletus in the
Lapseki region. And Cycnus had a son
named Tenes. After Tenes’s mother died,
Cycnus remarried. Tenes’s stepmother Philonome slandered him and found herself a
piper as a false witness. Having believed
to that slander about his son, King Cycnus
locked his son in a chest and threw him
to the sea. With the help of the grandfather Poseidon, the chest reached the coast
of Leukophrys. The people of the island
acclaimed Tenes as their king and changed
the name of the island to “Tenedos” which
means “the island of Tenes”. Cycnus shortly
after the unfortunate event, realized his
mistake and came to the island (Tenedos)
to apologize. Having seen his father’s ships
docked at the harbor, Tenes cut the ropes of
the ships with an ax. Nowadays, thanks to
this myth, Greeks still use the phrase “to cut
with the Tenedian axe“ when they want to
express an absolute refusal.
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SICAK SUDAKİ ŞİFA:

KAPLICALAR

Türkiye, kaplıcalar açısından zengin bir ülke. Kaplıcalardaki sıcak su tedavisi, birçok
hastalığa iyi geliyor. Bu yüzden tatillerinde kaplıcaları tercih eden insan sayısı her geçen yıl
artıyor.

T

arih boyunca insanlar sıcak su kaynaklarına büyük önem
vermiş ve buraların birçok hastalığa iyi geldiğini anlayarak
buralara kurdukları kaplıcalarda hastalıklarına şifa aramışlar. Suların yeraltındaki magma tabakasına sızıp; orada
ısındıktan sonra mineral açıdan da zenginleşerek tekrar yeryüzüne
çıktığı yerlere kurulan kaplıcalar, her dönem bir şifa merkezi olarak
hizmet vermiş. Kaplıcaların böbrek, romatizma, kas, kemik, safra
kesesi, cilt, şeker, sinir sistemi ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi
geldiği biliniyor.

Kaplıca cenneti Türkiye
Jeotermal kuşak üzerinde bulunan Türkiye’de Yalova’dan Havza’ya,
Kızılcahamam’dan Pamukkale’ye kadar uzanan bir coğrafyada farklı
sıcaklık ve içeriklerden oluşan çok sayıda kaplıca, sağlık turizmi
açısından her mevsim pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu şifalı suların
fiziksel ve kimyasal özellikleri de dikkat çekiyor. Ülkemiz termal
sularının, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal
özellikleri, Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşıyor.
Eriyik maden değeri açısından yüksek, kükürt, radon ve tuz bakı-

Curative hot water:

Thermal Spring

Turkey is a country
rich in terms of
thermal springs.
Treatments in the
thermal springs cure
many disorders.
Therefore, the number
of people who prefer
thermal springs to
spend their holidays is
increasing each year.
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T

hroughout history, people have attached great
importance to geysers
and have realized that
they have been remedies for many
disorders. By founding thermal
springs in those areas, they have
sought cure for their disorders.
Thermal springs are found in
the places where water outcrops
after infiltrated the magma layer,
heated there and became enriched
by minerals. Serving as healing
centers for centuries, thermal
springs are known to be healing
disorders concerning kidneys,

muscles, bones, gallbladder, skin,
nervous system and respiratory
tract alongside with rheumatism
and diabetes.

Home of thermal springs:
Turkey

Located on an area rich in geothermal energy, Turkey is home to
a wide range of geothermal locations including Yalova, Havza,
Kizilcahamam and Pamukkale.
In these places numerous thermal
springs with variable temperatures and contents welcome many
visitors each season within the

scope of health tourism. These
therapeutic springs are remarkable with the physical and chemical
properties of their water. Thermal
water of our country, in terms of
the flow rate and temperature,
as well as various physical and
chemical properties, is superior to
the thermal water of Europe. The
curative water, rich in molten,
mineral value, sulphur, radon
and salt, has been known in
Anatolia throughout history and
has been used for healing or even
for rejuvenation. In addition to
bathing, drinking the water of
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mından da zengin olan bu şifalı sular, tarih boyunca Anadolu’da biliniyor ve iyileşmek hatta gençleşmek için kullanılıyordu. Yıkanmanın
yanı sıra bazı kaplıcaların suları içildiğinde de şifa verebiliyor. Ancak
kükürt ve radyoaktif element içeren suların içilmesi tavsiye edilmiyor.
Kaplıca tedavisi öncesi, hastalığın kesin teşhisinin konmuş, hastalığın
hasar değerlendirmesinin ve hastanın sağlık kontrollerinin yapılmış
olması ve kaplıca kürü konusunda doktorlara danışılması öneriliyor.

some thermal springs can also be beneficial for our health. However, it
is not recommended to drink water containing sulphur and radioactive elements. Before the thermal spring treatment, it is advised that
in addition to the health checks of the patient, the definite diagnosis
and the damage assessment of the disorder should also be made.
Besides, it is essential to consult with the doctors about the thermal
spring treatment.

Kaplıca tedavisi nasıl yapılıyor?

What is the process of thermal spring treatment?

Kaplıca tedavisi hastalığa göre belirleniyor. Ortalama 2-3 hafta süren
tedavi boyunca 15-20 kez banyo terapisi uygulanıyor. Günde en fazla
iki defadan günlük veya gün aşırı yapılan kürlere haftada bir gün ara
veriliyor. İlk banyonun, kahvaltı öncesinde aç karnına; ikinci banyonun ise akşam yemeğinden iki saat önce yapılması tavsiye ediliyor. 2
ile 25 dakika arası belirlenen banyo süreleri boyunca git gide artan
zamanda hastalar suya maruz bırakılıyor. Termal sularda yüzmeden;
mümkünse hareketsiz, oturur vaziyette ve dik şekilde durulması gerekiyor. Sıcak sularda egzersiz yapılmaması gerekiyor. Beslenme düzeni
de meyve ve sebze ağırlıklı olarak düzenlenen hastalar her banyo
sonrası bir saat dinlendiriliyor.

The treatment is adjusted according to the disorder. During the
treatment period of 2-3 weeks, bath therapy is applied 15-20 times.
Cures, made two times a day or in every two days, are paused for
once a week. The first bath therapy should be before breakfast on an
empty stomach, while the second bath is recommended to be taken two
hours before dinner. The patients are exposed to hot water during
bath periods varying between 2 and 25 minutes. It is necessary not to
swim in the thermal waters, if possible, to stand still and upright in
a sitting position. No exercise is recommended in hot water. Patients,
whose nutrition programmes are consisting mainly of fruits and
vegetables, rest for an hour after each bath.

BOLU’DAKİ BAZI KAPLICALAR

THERMAL SPRINGS IN BOLU

Mudurnu Sarot Kaplıcası: Mudurnu’ya bağlı Taşkesti beldesinin 6 km. kuzeyindeki Ilıca Köyü yakınında yer alıyor. İçme
kürü şeklinde kullanıldığında idrar yolu ve böbrek rahatsızlıklarına, banyo olarak kullanıldığında ise romatizma hastalıklarına
olumlu etkileri görülüyor.

Mudurnu Sarot Thermal Spring: It is located near the village of
Ilica, 6 km north of the town of Taskesti of Mudurnu. It has positive
effects on disorders concerning urinary tract and kidney, when
applied in the form of oral cure; and on rheumatic disorders when
applied as bath cure.

Seben Pavlu Kaplıcası: Seben ilçesinin 14 km güneyinde Kesenözü köyü yakınında bir vadi içinde bulunuyor. Bütün romatizma çeşitlerine, mide, safra kesesi, çocuk felcine, kadın hastalıklarına, solunum ve dolaşım bozukluklarına, bazı cilt hastalıklarına
iyi geldiği biliniyor.

Seben Pavlu Thermal Spring: Located in a valley near the village
of Kesenozu, 14 km south of the town of Seben, the thermal spring is
known to be remedial for all kinds of disorders including rheumatism, polio, stomach, gallbladder and gynecological diseases, respiratory and circulatory diseases and some skin disorders

Çatak Kaplıcası: Göynük’ün 33 km güneyindeki Himmetoğlu
köyü yakınında, dik yamaçlarla çevrili güzel bir vadide bulunuyor. Romatizma ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde yararlı
olduğu belirtiliyor.

Catak Thermal Spring: It is located in a beautiful valley surrounded by steep slopes near the village of Himmetoglu, 33 km south of
Goynuk. The water is considered to be therapeutic for diseases such as
rheumatism and sciatica.

İZMİR’DEKİ BAZI KAPLICALAR
Çeşme Ilıcaları: Çeşme’ye 5 km uzaklıkta deniz kıyısında bulunan bu kaplıcalarda, şifalı kaplıca sularının yanı sıra deniz,
kum ve güneşin de iyileştirici etkisinden yararlanılıyor. Bu
kaplıcaların, romatizma, gut, raşitizm gibi hastalıkların yanı
sıra metabolizma bozukluklarına da olumlu katkılarda bulunduğu söyleniyor. Ayrıca kemik, deri, karaciğer, idrar yolları ve
jinekolojik hastalıklara da iyi geldiği belirtiliyor.

Kaplıcaların böbrek,
romatizma, kas, kemik,
safra kesesi, cilt, şeker,
sinir sistemi ve solunum
yolu rahatsızlıklarına iyi
geldiği biliniyor.
Thermal springs are
known to be healing
disorders concerning
kidney, muscles, bones,
gallbladder, skin, nervous
system and respiratory tract
alongside with rheumatism
and diabetes.
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Şifne Kaplıcası ve Çamuru: Çeşme Ilıcaları’nın 5 km kuzey
doğusunda Şifne Körfezi’nde küçük bir yarımada üzerinde
bulunan bu şifa merkezinde hem kaplıca sularından hem de
şifalı çamurdan yararlanmak mümkün. Bu kaplıcanın romatizma, raşitizm, üreme ve idrar yolları, mide, bağırsak, egzama,
kan çıbanı gibi deri hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor.

THERMAL SPRINGS IN IZMIR
Cesme Thermal Springs: Located by the seaside 5 km away from
Cesme, Ilica thermal springs are therapeutical in two terms: they
benefit from the curative effect of the sea, sand and sun as well as
that of thermal spring waters. These springs are said to positively
contribute to the recovery process of diseases such as rheumatism,
gout and rickets, as well as metabolic disorders. In addition, they
are estimated to have healing effects on diseases concerning bone,
skin, liver, and urinary tract together with gynecological diseases.
Sifne Thermal Springs and Mud Baths: It is possible to benefit
from both hot spring waters and healing mud in this healing center
located on a small peninsula in Sifne Bay, 5 km north east of Cesme, Ilica. It is known that the springs are remedial for skin diseases
such as eczema and carbuncle in addition to rheumatism, rachitism,
reproductive and urinary tract, stomach and intestine diseases.
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MERMERİN CANLANDIĞI ŞEHİR:

APHRODISIAS

Aphrodisias Antik Kenti, Menderes Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz
(Morsynus) Çayı’nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık 600
metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alıyor. İçinde bulunduğu nehir
havzasının doğal zenginliklerinden beslenen kentin en büyük zenginliği ise
kentin kuzeyindeki Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocaklarıydı.

A

phrodisias veya Afrodisyas, Tanrıça Afrodit’e adanmış birçok eski çağ kentinin ortak
adı. Bu kentlerin en ünlüsü, Anadolu’nun
güneybatısında, eski Karia bölgesinde,
günümüzde Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre
mahallesinin bulunduğu yerde. 2009’da UNESCO
tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen
Afrodisias, 2-3 km kuzeydoğusundaki mermer ocaklarıyla birlikte 2017’de Dünya Mirası olarak resmen tescil
edildi.

Aphrodisias’ın arkeolojik önemi
Geç Helenistik dönemden Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini
gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa
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edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş olması, antik kenti
son derece önemli kılıyor. Aphrodisias, MÖ 1. ve MS 5.
yüzyıllar arasında tüm Akdeniz dünyasında büyük üne
kavuşan, başta Roma olmak üzere, imparatorluğun dört
bir yanındaki eserlerde imzaları bulunan heykeltıraşlar
yetiştirdi.

“Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim”
MÖ 5. yüzyılda kurulduğunda küçük bir köy görünümünde olan kent, Roma İmparatorluğu döneminde
gelişti. MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi’ndeki yoğun
şehirleşme döneminde kent devleti statüsü kazandı.
MÖ 1. yüzyılda Roma ile yakın ilişkilere sahip olan
Aphrodisias, daha sonra Roma İmparatoru olarak

MARBLES
COME TO LIFE AT

APHRODISIAS

The ancient city of
Aphrodisias is situated
on a plateau about
600 meters above the
sea level, in the fertile
valley of the Dandalas
(Morsynus) river, a
branch of the Menderes
river. The city,
nourished by the natural
richness of the river
basin, was well known
for its marble quarry on
the outskirts of Babadag
in the north.

A

phrodisias is the common name of
many ancient cities dedicated to
the goddess Aphrodite. The most
famous of these cities is located in
the southwest of Anatolia, in the old Carian
region, today’s district of Karacasu of Aydin
where the town Geyre is located. Aphrodisias
is officially registered as a World Heritage Site
in 2017, including its marble quarries 2-3 km
northeast.

Archaeological importance of
Aphrodisias

The remarkable preservation of the buildings,
reliefs and inscriptions indicate the intense
exchange of ideas and values from the late
Hellenistic period to the Roman and Byzantine periods, and that makes the ancient city
extremely important. Aphrodisias, gaining
great fame across the entire Mediterranean
world between the 1st century BC and the
5th century AD, raised sculptors who had put
signature to many great works all over the
empire, especially in Rome.

“This one city I have taken for my own
out of all Asia”

Founded in the 5th century BC, the city was
regarded as a small village; then it developed

during the Roman Empire period. In the 2nd
century BC, during the intense urbanization
period in the Menderes Valley, Aphrodisias
gained ‘city state’ status. Having had close ties
with Rome in the 1st century BC, Aphrodisias
was taken under protection by Octavian, who
later received the title of Augustus as Roman
Emperor. Octavian supported his act with his
words; “This one city I have taken for my own
out of whole Asia.” The city began to develop
rapidly after the Roman Senate granted privileges such as tax exemption and autonomy in
39 BC.
Particularly between the 1st century BC and
the 5th century AD, Aphrodisias became an
important art center, especially in terms of
sculpture. It became famous with the temple
of Aphrodite and the ceremonies on behalf of
Aphrodite. From the 7th century on, the city
was no longer named “Aphrodisias”, associated
with paganism, and under the influence of
Christianity was renamed as “Stavropolis”
. Information about this century is limited.
Between the 11th and 13th centuries, the city
was under the sovereignty of the Seljuks.
After the 13th century, the entire region was
annexed to the lands of the Aydinids or the
Mentese dynasty. It is assumed that Aphrodis-
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Augustus unvanını alan Octavian tarafından
“Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim”
sözleriyle koruma altına alındı ve Roma
Senatosu tarafından MÖ 39 yılında vergi
muafiyeti ve özerklik gibi ayrıcalıklar verildikten sonra hızla gelişmeye başladı.
Özellikle MÖ 1. yüzyıl ile MS 5. yüzyıllar
arasında, başta heykelcilik olmak üzere
önemli bir sanat merkezi haline geldi,
Afrodit tapınağıyla ve Afrodit adına yapılan
törenlerle ün saldı. Kent, 7. yüzyıldan itibaren paganizm çağrışımlı Afrodisias ismini
terk ederek Hristiyanlık etkisiyle Stavropolis
(Haç kenti) şeklinde adlandırıldı. Bu yüzyıldan sonrasına ait bilgiler kısıtlı. 11. ve 13.
yüzyıllar arasında, Selçukluların egemenliği
altındaydı. 13. yüzyıldan sonra tüm yöre,
Aydınoğulları ya da Menteşe Beyliği’nin
topraklarına katıldı. Aphrodisias bu yıllarda
terk edilmiş olmalıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda
ovanın verimliliği sayesinde yörede yeni
yerleşimler oldu ve Bizans İmparatorluğu
döneminde Karia olarak anılan bölgenin
adı, burada Türklerin egemenlik kurması ile
Geyre olarak Türkçe’ye yansıdı.

Kentin depremlerle yazılan tarihi
Afrodisias, deprem kuşağındaki konumu nedeniyle, tarihi boyunca pek çok şiddetli depremden nasibini aldı. Özellikle 4. yüzyıl ve
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7. yüzyılda burada
büyük depremler
olduğu biliniyor.
4. yüzyılda yaşanan deprem, kentin
bulunduğu bölgedeki
suların akış mecrasını
değiştirmiş, kentin bazı
kısımlarını su baskınlarına açık hale getirmişti.
Su baskınlarını önleme
amaçlı inşa edildiği
anlaşılan tahliye sisteminin izleri bugün de
görülebiliyor. 7. yüzyıldaki depremden sonra Afrodisias
bir daha hiçbir zaman tam olarak
kendine gelemedi ve bakımsız bir
kente dönüştü. Zamanla kalıntılar
kısmen Geyre köyü alanıyla örtüldü.
20. yüzyıl başlarında Geyre köyünün
bir kısmı, yine bir deprem nedeniyle
boşaltıldı ve boşaltılan bu alanın altındaki
kalıntılar da ortaya çıktı. Aphrodisias’ta ilk
kazılar 1904-1905 yıllarında Paul Gaudin
tarafından yapıldı. Fakat antik kent bir türlü
gerektiği ilgiyi bulamadı. Kayıp bir kent
olarak kalmaya devam etti. Yine 1956’daki
büyük depremlerden nasibini alanlar arasında Geyre de vardı. Çok fazla etkilenmemiş
olmasına rağmen, yetkililer köyün başka
bir yere taşınması kararını aldılar. 1958’de

tesadüf eseri bu bölgede kaybolan fotoğrafçı
Ara Güler tarafından yeniden keşfedilen
kent, tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı.
Bu ilgi sonucunda kent, yeniden kazılmaya
başlandı. 1961’de başlayan ve New York
Üniversitesi tarafından koordine edilen
kazılar, Prof. Dr. Kenan T. Erim tarafından
yürütüldü. Kenan Erim, kazıların yeniden
başladığı 1961 yılından, vefat ettiği 1990
yılına kadar kazı başkanlığını sürdürdü.
Afrodisias’a ömrünü adayan Kenan Erim’in
mezarı, Afrodisias kazı alanında; Tetrapylon’un yakında bulunuyor.

Antik dönemin en önemli
heykel okulu Aphrodisias’ta
idi ve burada yapılmış mermer
heykeller imparatorluk çapında
ün kazanmıştı.
Aphrodisias was home to
antiquity’s most important
sculpture school and the
marble sculpture from
Aphrodisias was famous
throughout the empire.

ias was abandoned during these
years. Thanks to the fertility of the
plain, there were new settlements
in the region in the 15th and 16th
centuries. The region is named as
“Caria” during the Byzantine
Empire, and the new name was
reflected in Turkish as “Geyre”
following the Turkish sovereignty
on the region.

Suffered from earthquakes

Aphrodisias, due to its location in
the seismic belt, took its share from
many severe earthquakes throughout its history. The earthquake
in the 4th century changed the
flow direction of the water in the
region, where the city was located,
and left some parts of the city unprotected against floods. The traces
of the drainage system, which was
built to prevent flooding, can be
seen today. After the earthquake in
the 7th century, Aphrodisias was
never fully recovered and turned
into a neglected city. In time, the
remains were partially covered
by the village of Geyre. At the beginning of the 20th century, some
parts of the village of Geyre were
evacuated again due to an earth-

quake and the ruins underneath
this area were thereby unearthed.
First excavations in Aphrodisias
were conducted by Paul Gaudin
in 1904-1905. But the ancient
city could not attract the attention
it needed. It remained as a ghost
town.
Among those who suffered from
major earthquakes in 1956, there
was Geyre, again. Although not
affected much, the authorities
decided to evacuate the village. In
1958, the city was rediscovered by
the photographer Ara Guler, who
by chance had lost his way in this
region. This coincidence gave the
city a second chance; Aphrodisias
attracted great interest all over the
world. As a result of this interest
archaeological excavations restarted in 1961. Coordinated by the
New York University, the excavations were conducted by Prof. Dr.
Kenan T. Erim. He carried out his
duty until his death in 1990. The
tomb of Kenan Erim, who devoted
his life to Aphrodisias, is located in
the Aphrodisias excavation area,
near Tetrapylon.

Kaynaklar / Sources:
https://www.aphrodisias.org
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-44400/afrodisias-antik-kenti-aydin.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrodisias
http://arkeofili.com/ara-gulerin-gozunden-tum-ayrintilariyla-aphrodisias-1958/
https://gezimanya.com/GeziNotlari/aydinin-kayip-guzelligi-afrodisias-antik-kenti

Ara Güler:
“Böyle acayip bir yer hayatımda görmedim.”

Ara Güler:
“I’ve never seen such a weird place in my life.”

Ara Güler bir baraj açılışı için gazeteci olarak bölgeye giderken
yolunu kaybeder. Rastlantıyla vardığı köyde köylülerin tarihle iç içe
yaşadığını görür. Köydeki her türlü yapı, Roma dönemi eserlerini de
barındırmaktadır. Tarihi lahitler üzüm şırası yapmak için kullanılmakta, kahvede sütun başlıkları üstünde domino oynanmaktadır.
Ara Güler, şaşkınlık içinde bu güzelliklere baktıktan sonra köyün
çeşitli yerlerinin onlarca fotoğrafını çeker. İstanbul’a döndükten
sonra bölgeyi araştırsa da hiçbir bilgiye ulaşamaz. Çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir fakat beklediği ilgiyi göremez.
En sonunda fotoğrafları Architectural Review dergisine gönderir.
Daha sonra Horizon renkli fotoğraflar çekmesini, böylelikle konuya
10 sayfa ayırabileceklerini söyler. Güler tekrar köye giderek renkli
fotoğraflar çeker ve yazısını yazar. Bu yolla dünya basınına dağıtılan
fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır. Kendisinden daha detaylı
yazılar istenince, New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kenan Erim
ile görüşür ve bu sayede edindiği bilgilerle yeni yazılar yazar. Kenan
Erim de kazının yeniden canlanması için gerekli izinleri alıp detaylı
çalışmalara başlar...

Ara Guler was heading to the opening of a dam as a journalist when he
lost his way. He saw the villagers living together with the history. Pieces
dating back to the Roman period were used in all kinds of buildings in
the village. He soon noticed that the people used the historic sarcophagi
to make grape must, and played dominoes on the head of an ancient
pillar. Ara Guler, after looking at these beauties in wonder, took dozens
of photographs of various parts of the village. He returned to Istanbul
and made a research about the region but could not find any information.
He sent the photos to various institutions but they didn’t draw interest he expected. Finally he sent the photos to the Architectural Review.
Then Horizon asked him to take colour photographs, so that they could
spare 10 pages for the subject. Guler went back to the village, took colour
photographs and wrote his article. In this way, photographs distributed to
the world press created a tremendous impression. When he was asked to
write detailed articles, he got in touch with Prof. Dr. Kenan Erim from
New York University and expanded his articles in the light of the new
information he had acquired. Eventually, Kenan Erim received necessary
permits for the restart of the excavation and began his detailed studies...
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Raftingin en eğlenceli hali:

Köprülü Kanyon
Köprüçay; doğa harikası bir kanyonun ortasında Toros Dağları’nın nefes kesen
manzarası eşliğinde, adrenalin, heyecan ve eğlencenin bol olduğu bir rafting macerası
sunuyor.

Ö

mründe en az bir kez denemek isteyenler için rafting,
yüzme bilmek dışında
herhangi bir teknik bilgi
ya da beceri gerektirmeyen 7’den 70’e
herkesin yapabileceği bir nehir sporu.
Bu sporda önemli olan “raft” adı verilen
kauçuktan yapılmış 8-10 kişilik bir botta,
azgın sularla mücadele edip devrilmeden
rafting parkurunu tamamlamaya çalışmak.
Rafting yaparken yanınızda mutlaka bu
konuda deneyimli bir rehber bulunması
gerekiyor. 1’den 6’ya kadar zorluk derecelerine sahip rafting, ırmağın hızı, taşların
yoğunluğu, suyun seviyesi ve debisi baz
alınarak oluşturuluyor. Raftingdeki en
zor parkurlar, kontrolü ele almanın çok
zor olduğu akış hızı yüksek nehirlere göre
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belirleniyor. Teknik malzeme olarak can
yeleği, kask, su geçirmeyen elbiseler ve
botu yönlendirmek için kürek kullanılıyor.
Yine de devrilme durumunda kullanmak
üzere kurtarma ipi ve ekip rehberinde de
bıçak bulunuyor. Mevsime göre nehirlerin
su seviyeleri değiştiği için, ideal mevsim
olarak karların eridiği nisan ve kasım
ayları Köprülü Kanyon’da rafting yapmak
için en uygun zamanlar.
Günde 7 bin kişi rafting yapıyor
Yazın aşırı sıcakların görüldüğü Antalya’da, kendinizi Köprülü Kanyon’un
ortasından akıp giden buz gibi coşkun
sulara bırakarak ruhunuzu yenileyebilirsiniz. Manavgat’a bağlı Beşkonak Beldesi
sınırlarında bulunan Köprüçay Rafting

The most entertaining rafting track:

Koprulu Canyon
Koprucay offers a unique rafting adventure with
plenty of adrenalin, excitement and fun, accompanied
by the breathtaking view of the Taurus Mountains
amid a natural wonder canyon.

Merkezi, Selge Antik Kenti’nin 11 kilometre aşağısında. En az tehlikeli parkurlar
arasındaki Köprüçay’da, zorluk derecesi
1-2-3 olan yaklaşık 12 kilometrelik iki
parkur var. Su sıcaklığı yaz kış 9 derece
olan Köprüçay’a daha çok yabancı turistler
ilgi gösteriyor. Kanyonda yaz aylarında
günde 7 bin kişi rafting yapıyor.
Raftingle öne çıkan dünyaca ünlü
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda, parkın
özel dokusunu oluşturan Köprüçay’ı
besleyen 40’dan fazla su kaynağı bulunuyor. Rehberler eşliğinde rafting botuyla
akıntının tersine nehrin kaynağına doğru
gidilen kanyon turları da düzenleniyor. Bu
turlarda kürek değil, ip çekiliyor. Nehri
besleyen 40’ı aşkın kaynağı görme şansına
sahip olduğunuz bu yolculuk, Taşköprü
de denen Büğrüm Köprü’nün hemen
altından başlıyor. Sakin bir doğa yürüyüşü eşliğinde kanyona adını veren ve 2.
yüzyılda harç kullanılmadan inşa edilmiş
bir Antik Roma köprüsü olan eski adıyla
“Eurymedon” yani Oluk Köprü’yü görmek
isteyebilirsiniz. Yine Romalılardan kalma
restore edilmemiş Büğrüm Köprü’nün
üzerine çıkıp kanyonun o eşsiz manzarasını seyretmek, fotoğraflarını çekmek diğer
unutamayacağınız aktiviteler arasında. Bu
köprüyü kullanarak milli parkın en önemli
tarihi alanı olan Selge Antik Kenti’ne de
gidebilirsiniz.

F

or those who want to try at least
once in their life, rafting is a
river sport that everyone can do no
matter how old they are, without
needing any technical knowledge or skills
other than swimming. The important thing
in this sport is, trying to complete the rafting
track on a 8-10 person boat called “raft”
made of rubber, while fighting the raging
water. When you are rafting, you must have
an experienced guide with you. The speed of

the river, the rocks, the water level and the
flow rate are the factors that affect the rapid
classification of a rafting track (ranging
from class 1 to 6). The most difficult tracks
in rafting are determined according to the
rivers with high flow rates, where it becomes
very difficult to manage the boat. Technical materials include life jackets, helmets,
waterproof dresses and paddles to steer the
boat. Nevertheless, there is also a rescue rope
and a knife in the team guide to use in case of

capsizing. As the water levels of the river
differ according to the season, the ideal
time for rafting in Koprulu Canyon is the
months between April and November,
when the snow melts.
7 thousand people rafting per day
In Antalya, which can be extremely hot
in summer, you can renew your soul by
relaxing in the ice-cold waters flowing
through the Koprulu Canyon. Located in

taksim KIŞ WINTER 41

SPOR

Sports
the boundaries of Beskonak town of Manavgat, Koprucay Rafting
Center is 11 kilometers far from the ancient city of Selge. Being
one of the safest tracks, Koprucay, has two rafting tracks of each
approximately 12 kilometers long with the rapids around class 1-23. With a stable water temperature around 9 degrees all through the
year, Koprucay attracts foreign tourists mostly. In Koprulu Canyon
7 thousand people are rafting a day, during the summer.

The river, flowing through a valley of
14 km long and 100 meters in depth,
creates ideal tracks for rafting.

Quite distinguishable with the rafting opportunities it offers,
Koprulu Canyon National Park is home to more than 40 springs
feeding Koprucay. In addition, guided rafting tours are organized,
heading to the counter direction of the current, to the springs. These
tours are not about rowing, but pulling rope. Giving you the chance
to see more than 40 springs feeding the river, this journey starts
right below the Bugrum Bridge, also called as Taskopru (meaning
stone bridge). You may wish to take a little walk to see the Oluk
Bridge, with its old name “Eurymedon”, an ancient Roman bridge
built during the 2nd century without the use of mortar. Going
on the top of the unrestored Bugrum Bridge built by the Romans,
watching the breathtaking view of the canyon and taking photographs are among the other unforgettable activities you can enjoy.
By crossing this bridge, you can go to the ancient city of Selge, the
most important historical area of the national park.

14 km uzunluğunda ve 100 metre derinliğindeki bir
vadiden akan nehrin değişken karakterli olması
rafting sporu için ideal parkurları yaratıyor.
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Türkiye’nin diğer en iyi
rafting parkurları

Best rafting tracks
of Turkey

Profesyonel raftingciler dahi zorluk derecesi 5’ten
yukarı olan parkurlarda rafting yapmayı denemiyorlar. Çünkü 5’ten sonrası “kelle koltukta” demek. İşte
rafting sporuyla ilgilenenler için Türkiye’nin en iyi 10
rafting parkuru…

Even the most professional rafting enthusiasts do not try
to raft in the tracks higher than class 5 rapids: because
crossing class 5 means simply putting one’s head in the lion’s mouth. Here are the 10 best rafting tracks in Turkey,
for those interested in rafting...

1. Çoruh Nehri-Artvin: 169 km uzunluğunda ve zorluk derecesine göre 4 farklı parkuru var. Sadece Türkiye’de değil;
dünyada ilk 10 arasına giren parkurlardan biri.

1. Coruh River - Artvin: Coruh River is 169 km long and has
4 different tracks with various rapid classes. It is not only one
of the best tracks in Turkey, but also one of the top 10 tracks in
the world.

2. Fırtına Vadisi-Rize: WWF’nin koruma listesindeki vadi,
23 km’lik bir parkura sahip. Zorluk derecelerine göre üçe
ayrılıyor.
3. Dalaman Çayı-Muğla: Rafting tutkunlarının en gözde
parkurlarından biri. 12 km uzunluğundaki Dalaman Çayı’nda zorluk derecelerine göre iki farklı parkur bulunuyor.
4. Melen Çayı-Düzce: 16 km’lik parkur üç zorluk derecesinden oluşuyor. Haftasonu rafting için gelen tatilciler
Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca’yı, yaylaları ve Samandere Şelalesi’ni de gezebiliyor.

2. Firtina Valley - Rize: The valley is under the protection of
WWF and is composed of 23-kilometer-long tracks in total. The
tracks are divided into three sections, according to their rapid
classes.
3. Dalaman River - Mugla: This is one of the most popular
tracks for rafting enthusiasts. 12-km-long Dalaman River has
two different tracks with various rapid classes.
4. Melen Creek - Duzce: The 16-km track consists of three
different classes. Weekenders, can visit Akcakoca, located on the
coast of the Black Sea, highlands and Samandere Waterfall.

5. İkizdere Nehri-Rize: Acemiler için uygun olan bu parkur toplam 25 km uzunluğunda. Zorluk derecelerine göre
üç parkuru var. Çevresinde ünlü Anzer balının üretildiği
Anzer Yaylası var.

5. İkizdere River - Rize: Ikizdere River is suitable for beginners with a total length of 25 km. There are three tracks with
different rapid classes. Nearby, there is Anzer Plateau where
famous Anzer honey is produced.

6. Munzur Çayı-Tunceli: Rafting parkuru 36 km’yi buluyor.
Munzur Vadisi yakın geçmişte uluslararası rafting parkuru
ilan edildi.

6. Munzur Valley - Tunceli: The length of the rafting course is
36 km. Munzur Valley has recently been listed as an international rafting track.

7. Bekilli Deresi-Denizli: Yaklaşık 10 km’lik parkurda yılın
her ayı rafting yapılabiliyor. 3-4 zorluk derecesinde olan
parkur yaklaşık iki saatte katediliyor. Amatör raftingçilere
uygun değil.

7. Bekilli Stream - Denizli: Rafting can be done all through
the year in the approximately 10-km-long track. The rapid is
about class 3-4, and it takes two hours to complete the track. It
is not suitable for amateur rafting enthusiasts.

8. Zamantı Irmağı-Kayseri: Daha çok profesyoneller
tarafından tercih ediliyor. 21 km’lik bölümü raftinge uygun
ancak 13 km’si kullanılıyor. Zorluk derecelerine göre sekiz
parkurdan oluşuyor.

8. Zamanti River - Kayseri: It is preferred mostly by professionals. 21-km-long section is suitable for rafting, but only
13 km is actively used. Zamanti River consists of eight tracks,
composed of differing rapid classes.

9. Barhal Çayı-Artvin: Parkur 18 km uzunluğa sahip. Zorluk derecelerine göre dört parkuru var. Özellikle yabancı
profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Parkur ortalama 2
saatte tamamlanıyor.

9. Barhal River - Artvin: The track has a length of 18 km and
it takes two hours to complete it. It is composed of four tracks
with various rapid classes. Barhal River is especially preferred
by foreign rafting professionals.

10. Anamur (Dragon) Çayı: Kılıç deresinin Anamur çayına
karıştığı noktadan parkura başlayıp, yaklaşık 10 km. güneyindeki tarihi Alaköprü’de sonuçlandırılır.

10. Anamur (Dragon) River. The track starts at the point
where Kilic and Anamur Rivers meet and ends nearly 10 km
south, at the historical bridge, Alakopru.
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HEROES OF OUR CENTURY:

Working mothers
Working, upbringing of the children
and handling the household chores at the
same time can be though, but sharing
these chores with their partners and
working either part-time or full time
contributes both to the mother, to the
children and to the family’s dynamic.
Role of women in a rapidly transforming world

YÜZYILIMIZIN KAHRAMANLARI:

Çalışan anneler
İşe gitmek, çocuklarla ilgilenmek, bir yandan da ev işlerini halletmek zorlayıcı
olabilir, ama tüm bu sorumluluklar eşler arasında paylaşıldığında annenin ister
yarı zamanlı ister tam zamanlı olarak çalışması, hem anneye, hem çocuklara,
hem de aile dinamiklerine katkıda bulunur.
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Hızla değişen dünyada kadının rolü
20. yüzyılın başlarında herhangi bir işyerinde kadınların aktif olarak
çalıştıklarını ve iyi pozisyonlara geldiklerini görmek oldukça düşük
bir ihtimaldi. İdeal kadını ‘evinin meleği’ olarak tasvir eden ve ondan
edilgen, güçsüz, çekici, sempatik, fedakar ve hepsinden de önemlisi
saf bir varlık olmasını talep eden zihniyet çoktan tarihe gömüldü. Bu
arada, ‘Kadının yeri evidir’ düşüncesini dayatan geleneksel cinsiyet
rolleri de etkisini kaybetmeye başladı. O zamandan bu yana kadın
hakları alanında pek çok önemli adım atılmış olmasına rağmen, kadın-erkek eşitliği konusundaki bazı engeller hala varlıklarını sürdürüyorlar, özellikle de iş hayatında. Politika ve iş dünyası gibi liderlik
gerektiren alanlarda kadınların hala küçük bir pay sahibi olduğu
ataerkil dünya düzeninde, daha katedilmesi gereken çok yol var.

It was very uncommon to see women actively working and being
influential members in any place of business, back then in the early
20th century. Victorian image depicting the ideal women as ‘the
angel of the house’ and expecting her to be just passive, powerless,
charming, sympathetic, self-sacrificing, and above all—pure creature
had already vanished. By the time, the traditional gender roles
dictating ‘Women’s place is in the home’, was tend to expire, as well.
Although, many great steps had been taken since then, in the matter
of women’s right, some inequalities between women and men still
exist, especially in the field business. In a patriarchal World order,
where women still make up a small share of top leadership jobs in
politics and business, there is still a long way to go. In fact, according
to the studies conducted by the World Economic Forum in 2014 and
2016, it was found out that 90 of the 146 nations (62%) never have
had a female head of government or state in their history. And as
recently as 1995, there were no female CEOs on the Fortune 500
list. The share of female CEOs of Fortune 500 companies reached 25
in 2018. This means, 5% of CEOs on the list is composed of women.
This is, of course not enough, but it is undeniable that women are
making huge progress.

Working brings happiness!

Being a parent is one of the greatest things a person can be. But, with
the countless responsibilities it brings along, it naturally increases
your stress level, makes you anxious, tires you and gives you such little
time to care for yourself. Thinking for two --at least two, is a hard
job, indeed. In this process, the task of raising the kids and doing the
household chores are often perceived as the mother’s share, while the
father is earning money for his family. Nevertheless, this misconception seems to be fading away.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014 ve 2016 yıllarında yürüttüğü
çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, araştırmaya dahil edilen 146
ülkenin 90’ının (yani %62’sinin) ülke tarihlerinde hiç kadın devlet
başkanı veya başbakanın olmadığı görülmektedir. Ve 1995 gibi yakın
bir tarihte bile Fortune 500 listesinde hiç kadın yönetim kurulu
başkanı yoktu. 2018’deyse Fortune 500 listesine giren şirketlerden
25’inin kadın yöneticiler tarafından yönetildiği görülmektedir. Bu da
demek oluyor ki, listenin %5’i kadınlardan oluşuyor. Gelinen nokta
elbette tatmin edici değil, fakat iş hayatında kadınların payının ciddi
bir yükselişe geçtiği de inkar edilemez.

Çalışmak, mutluluktur!
Hayatta çocuk sahibi olmak kadar güzel olan pek az şey vardır.
Ancak, bunun beraberinde getirdiği sayısız sorumluluk ile birlikte stres ve kaygı seviyeleriniz artar, devamlı yorgun hissedersiniz
ve kendinize ayıracak neredeyse hiç vaktiniz kalmaz. İki kişilik
düşünmek (en az iki kişi) oldukça zor bir iş. Bu süreçte, çocuklarla
ilgilenip ev işlerini yapma sorumlulukları genellikle annenin görevi
gibi algılanıyor. Babaya ise ailesini geçindirme işi kalıyor. Fakat, bu
yanlış algı da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.

“Tam zamanlı çalışan anneler
—işte onlar gerçek kahramanlar.”
Kate Winslet

Annenin çalışmasının çocuğa etkisi

İkinci önemli faydası ise, ne zaman bir konuda yardım isteseler
annelerini hazır ve nazır bir şekilde yanı başlarında bulamıyor olmalarının çocuklara kazandırdığı bağımsızlık ve kendi kendine yetebilirlik becerisidir. Böylece kendi ödevlerini kendi başlarına yapmayı,
kahvaltı hazırlamayı, çantalarını toplamayı, kıyafetlerini düzenli
tutmayı ve daha pek çok beceriyi kendi kendilerine kazanırlar. Tüm
bu küçük şeyler onları bağımsız ve sorumluluk sahibi bireyler haline
getirir.
Ayrıca, çalışan anneler çocuklarını ekseriyetle çocuk bakım evlerine,
kreşlere veya anaokullarına gönderirler. Ev harici mekanlarda bulunmak ve erken bir yaşta yaşıtlarıyla ilişkiler geliştirmek çocukların
hem bilişsel hem de sosyal becerilerine büyük katkı sağlar, özgüvenlerini geliştirir.

Michelle Obama - Eski ABD Başkanının Eşi
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Kate Winslet

Günümüzde kadınlar da iş hayatında erkekler kadar söz sahibi.
Çok çalışıyor, işlerinin hakkını veriyor ve daha çok erkeklere uygun
kariyer seçenekleri gibi görünen tıp, diş hekimliği, matematik ve
mühendislik gibi alanlarda bile varlık gösteriyorlar. Yine de, hangi
alanda ilerlemeyi seçerlerse seçsinler, kadınlar şunu anladılar ki,
istedikleri her şeye ulaşma imkanına sahipler. Aslında kim olduklarını keşfedip kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanındığında,
ailelerinin gerçek –ve memnun kahramanları haline gelirler. Kısacası, evet; aynı anda hem işe gitmek, hem çocuklarla ilgilenmek, hem
de ev işlerini halletmek zorlayıcı olabilir, ama tüm bu sorumluluklar
eşler arasında paylaşıldığında annenin ister yarı zamanlı ister tam
zamanlı olarak çalışması, hem anneye, hem çocuklara, hem de aile
dinamiklerine katkıda bulunur.
Genel geçer görüşün aksine, annenin çalışmasının çocuğa etkisi
genellikle olumlu yöndedir. Öncelikle, beraberinde getirdiği finansal
avantajlar en gözle görülebilir olanlardır. Hanenin birden fazla gelirinin olması, çocukların daha iyi eğitim imkanlarına ulaşıp, sosyal
aktivitelerden ya da ek derslerden / kurslardan daha fazla faydalanmalarına ve okul tatillerinde seyahatlere gidebilmelerine imkan
tanıyabilir.

“Anne olmak beni daha iyi bir profesyonel
yaptı, çünkü bu, her gece eve döndüğümde
bana ne için çalıştığımı hatırlattı.
Profesyonel olmak ise daha iyi bir anne yaptı
beni, çünkü hayallerimi gerçekleştirirken,
kızlarımın da hayallerinin peşinden gitmeleri
için onlara rol modeli oluyordum.”

“Mothers who work full time –
they’re the real heroes.”

Annenin çalışıyor olmasının bir diğer faydası ise, aslında anne
çocuklarıyla kısıtlı zaman geçiriyor olsa da tüm sevgi ve ilgisini de
onlara iş dönüşü o kısıtlı zamanda gösteriyor olması. Böylece, birlikte geçirilen zamanın değeri daha iyi biliniyor ve anneler çocuklarıyla geçirdikleri zamanın tümünün kaliteli zaman olması yönünde
uğraşıyorlar.
Son olarak da yine, çalışan kadınlar finansal bakımdan kocalarına
bel bağlamıyor, kendi paralarını kazanarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlıyorlar. Böylece kendilerine güvenleri artıyor. Kendine
güvenen anneler de çocukları için ilham kaynağı haline geliyorlar.
Annelerinin çalışması çocuklarının da onu örnek almasını ve kendilerine rol model olarak seçmelerini sağlıyor, bu durum da elbette
anne-çocuk ilişkisini güçlendiriyor.

“For me, being a mother made me a better
professional, because coming home every
night to my girls reminded me what I was
working for. And being a professional
made me a better mother, because by
pursuing my dreams, I was modelling for
my girls how to pursue their dreams.”

Michelle Obama - Former First Lady of the USA
Nowadays, women are actively participating in the business world, just
as men. They work hard, they succeed and get ahead, even in the fields
such as medicine, dentistry, mathematics and engineering, often attributed as ideal career options for men. Though, no matter which profession
they decide on, women have realized that they can achieve anything they
dream of. As they explore their true identity and find opportunities to
realize themselves, they become true—and content heroes of the family.
So, yes; working, upbringing of the children and handling the household
chores at the same time can be though, but sharing these chores with their
partners and working either part-time or full time contributes both to the
mother, to the children and to the family’s dynamic.

How does it affect children?

On the contrary to the popular belief, having a working mother is
generally advantageous for children. First of all, financial advantages
it brings are the most perceptible ones. Having more than one income in
the household may create the opportunity for the children to reach better
education and benefit more from the social activities, extra courses and
travel during the school holidays.

Secondly, children become independent as they don’t find their mother at
home all day long whenever they want to ask help f rom her, so they are
left with no other option than doing their homework, breakfast, packing
bags for school, preparing uniforms and all such things on their own. All
those little tasks make children independent and responsible.
Also, working mothers usually send their kids to day-care centers or kindergartens. Being outside of the home and interacting with their peers at
an early age benefits both to their cognitive and social skills, it helps them
to build confidence.
Another advantage of it is, as working mothers spend less time with their
kids, they show all their love and affection for them when they are back
from work. Therefore, working mothers are well aware of value of the
time spent together, and they try to spend quality time together.
Then again, working women do not have to depend on husband financially. As they become independent and earn their own without relying
on a husband their confidence improves. In this way, they become an
inspiration for their kids. A mother’s employment allows a child to view
his mother as a role model and this certainly improves the relationship
between them.

Kaynaklar / Sources:

http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/novel_19c/thackeray/angel.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/08/women-leaders-around-the-world/
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGlzdF9vZl93b21lbl9DRU9zX29mX0ZvcnR1bmVfNTAwX2NvbXBhbmllcw
https://www.telegraph.co.uk/women/politics/15-michelle-obamas-inspiring-quotes-work-marriage-motherhood/
https://studymoose.com/the-effects-of-working-mothers-essay
https://content.wisestep.com/top-advantages-and-disadvantages-of-working-mothers/
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Bitki çaylarıyla sağlıklı bir kış
Kış aylarında; soğuk algınlığından korunmak ve vücut direncini artırmak için sık sık bitki
çaylarına başvuruyoruz. Hastalıkları atlatmak için de bitki çaylarından yardım alıyoruz.
Bu şifa kaynağı çayları daha yakından tanıyıp daha sık tüketerek, kışı daha sağlıklı ve
zevkli hale getirebiliriz.

B

Herbal Teas

In wintertime, we often prefer herbal teas to prevent colds and to boost the immune
system. We also get help from herbal teas to overcome diseases. We can make the
winter more healthy and enjoyable by getting to know these curative teas better and
consuming them more often.

a

arış Manço’nun bitki çaylarını öven “Nane, Limon Kabuğu”
adlı eğlenceli şarkısı, yıllardır büyük – küçük herkesin
dilinde. Özellikle kış gelince ve hapşırıklar başlayınca şarkının “ha-ha-ha-ha-ha hapşu” bölümü, koro halinde söyleniyor.
Önce Barış Manço’nun bu neşeli şarkısına kulak verip ardından
da kış çaylarını daha yakından tanıyalım. Ne dersiniz?

A healthy winter with

B

aris Manco, the famous Turkish rock
musician of 60-70’s, had written a song
called ‘Nane, Limon Kabugu’. Meaning
“Mint, Lemon Rind” and praising the herbal
teas, this song has been sung thousands of
times by the young and old alike, for years.
Especially when the winter comes and the
sneezes begin, ‘Aa-a-a-a-a-atishoo’ part is
sung in chorus, altogether. First, let us listen
to this joyful song of Baris Manco and then
learn more about the herbal teas. How about
that?

“…
Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman
Ha, ha, ha, ha, ha, içine hatmi çiçeği, biraz tere otu katasın
aman
Ha, ha, ha, ha, ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman
Ha, ha, ha, ha, ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret
güzelim
Ha-ha-ha-ha-ha-hapşu
Çok yaşa…”

a Bir kış klasiği Ihlamur: İdrar ve balgam
söktürücü, göğsü yumuşatıcı özellikleriyle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri
arasında. Migren ve sinüzite bağlı baş
ağrılarınızı hafifletir. Kaygıyı ve stresi
azaltır. Panik atak tedavisine iyi gelir. Bu
sayede çarpıntı riski de düşer. Karaciğer
rahatsızlıkları ve damar sertliğine birebirdir. Sindirim sisteminin olması gerektiği
gibi çalışmasını sağlar. Balsız düşünemediğimiz çaylardan biri.

a Kadınların favorisi Rezene: Pakistan

ve Hint mutfağının vazgeçilmezi rezene,
dereotuna benzer bir kokuya sahip.
Hazımsızlık, mide krampları, diş ağrıları,
öksürük, sindirim sorunları ve ateşe iyi
gelir ve yağ yakılmasını hızlandıran özelliğiyle de zayıflamaya yardımcı olur. Anne
sütünü artıran ve libidoyu maksimuma
çıkarabilen rezene aynı zamanda bir iştah
açıcıdır. Vücudun safra üretimine yardım
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eder. Rahim kasılmalarına
iyi gelen rezenenin
kadınların favori çaylarından biri
olduğunu söylesek yalan olmaz.

a Başımızın tacı Papatya: Antik

Mısır’dan bu yana şifa dağıtan papatya,
dünya genelinde çeşitli rahatsızlıkların
tedavisi için en çok kullanılan bitkisel
çaylardan… Yüksek fosfor içeriğiyle
kemiklerin güçlendirilmesinden ruhsal
sorunlara, antioksidan etkisiyle kanserle
mücadeleden sinir sistemi sağlığının
korunmasına kadar pek çok alanda faydalı
olmasıyla dikkat çekiyor. Uykusuzluk
sorunu için de birebir olan papatya, aynı
zamanda bir kramp giderici, bel ağrılarını ve romatizmayı hafifletmede etkili.
Ağızdaki yaralara ve diş eti hastalıklarına
da iyi gelir.

a Büyüleyici bir

güzelliktir Lavanta: Kokusuyla başımızı döndüren
lavantanın çayının sinirleri
yatıştırıcı bir etkisi var
ve depresyona, uykusuzluğa iyi geliyor.
Yüksek ateşi düşürmek, migren ağrılarını
gidermek, ağız kokusunu önlemek için de
kullanılıyor.

“…
Mint, lemon rind, let them boil properly, oh
Ha, ha, ha, ha, ha, put some hollyhock in it,
and some dittander too, oh
Ha, ha, ha, ha, ha, even a sprinkle of cinnamon, and a sprinkle of ginger too, oh
Ha, ha, ha, ha, ha, a cure-all, a little more
patience sweetheart
Aa-a-a-a-a-atishoo
Bless you…”

- A winter classic: Linden Tea With its

diuretic, expectorant, chest softening effects,
Linden tea is one of the indispensable
drinks of the winter months. It relieves your
headaches due to migraine and sinusitis,
reduces anxiety and stress. It’s good for treating panic attacks, and so, it reduces the risk
of palpitations. It is the most efficacious for
liver disorders and arteriosclerosis. It allows
the digestive system to work as normal.
Linden tea is one of the teas that we can’t
think of without honey.

- Women’s favourite: Fennel Fennel, an

essential part of Pakistani and Indian cuisines, has a smell similar to dill. It is good
for indigestion, stomach cramps, toothaches,
cough, digestive problems and moreover. By
fastening the process of burning fat, it helps
you to lose weight. Increasing the breast
milk, and maximizing the libido, fennel
tea is also an appetizer. While it helps the
body to produce bile, it also offers solution
for uterine contractions. So, it would not
be a lie if we say, it is one of the women’s
favourite teas..

- The apple of our eyes: Camomile Camo-

mile tea, which has been regarded as therapeutic since the ancient Egypt, is one of the
most widely used herbal teas for the treatment of various disorders worldwide… The
tea is noteworthy with its high phosphorus
content, by being useful in many areas such
as strengthening the bones and overcoming
mental problems; as well as its antioxidant
effect, by fighting cancer and protecting the
nervous system. Camomile tea, one of the
most efficacious ways to cure insomnia, is
also effective in relieving cramps, low back
pain and easing rheumatism. It is also good
for mouth sores and gingival diseases.

- A charming beauty: Lavender Laven-

der, fascinating us with its scent, has a
calming effect on the nerves and it is good
for depression and insomnia. Furthermore,
lavender tea is also used to reduce high
fever, relieve migraine pain, and prevent
bad breath.

- The queen of herbs: Sage tea Sage tea does
not have a dominant smell or taste, so even
those who are not fond of herbal teas can
give it a try. Resolving digestive disorders
and strengthening memory, sage tea is
also useful in many areas such as hair care,
protection from internal infections and
prevention of excessive sweating. Besides
helping to lower blood sugar, it is also good
for stress, it detoxifies the liver, helps the
gallbladder to work properly.

- Such dominant much effective: Ginger

tea Ginger tea, with countless benefits, is
the most guaranteed solution to nausea
alongside of flu, cold, sore throat and cough.
You can make ginger tea by using either
ground or fresh ginger. However, considering its dominant taste, we recommend you
to keep the amount of ginger at minimum.

- The essential of herbal teas: Rose hip tea

The more sour it is, the more useful it gets;
rose hip, is in fact a rose fruit. Rose hip tea
deserves a special place in our list because it
is a blood diluent and a source of vitamin
C. Rose hip tea, the cure for all diseases,
especially cough and sneeze, is also known
for strengthening the immune system.
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a Kış çaylarının olmazsa olmazı

Kuşburnu: Ne kadar ekşi olursa, o derece
faydalı olan kuşburnu, pek bilinmemesine
rağmen bir gül meyvesi. Kanı sulandırması ve C vitamini deposu olmasından
ötürü bu listenin en önemlilerinden biri.
Öksürük, hapşırık ne varsa hepsinin düşmanı olan kuşburnu; bağışıklık sistemini
güçlendirmesiyle de ünlü.

a Bitkilerin kraliçesi Adaçayı: En kolay

a Depresyonla mücadelenin yıldızı Sarı

Kantaron: Yıldız şeklinde sarı çiçekleri
içimli çaylardan biri olduğundan bitki
olan sarı kantaron, depresyon tedavisinçayı sevmeyenleri dahi onunla tavlamanız
de son derece etkili. Stresli durumlarda
mümkün. Sindirim sistemi sorunlarını
sakinleştirici almak yerine sarı kantaron
çözen ve hafızayı güçlendiren adaçayı,
çayını denemek daha faydalı olabilir.
aynı zamanda dahili enfeksiyonlardan
korunma, terlemeyi azaltma ve saç bakımı a Yabancısı olduğumuz lezzet Hibiskus:
gibi pek çok alanda faydalı. Kan şekerini
Jamaika, Meksika, Orta Amerika, Güney
düşürmeye yardımcı olmasının yanı sıra,
Amerika ve Karayip Adaları’na özgü bir
strese iyi gelir. Karaciğeri temizler, safra
bitki. Sıcak ve soğuk tüketilebilen hibiskesesinin çalışmasına yardımcı olur.
kus çayı; genellikle zencefil ile birlikte
hazırlanıyor. Ekşi sevenlerdenseniz bu çay
a Çok keskin fakat bir o kadar etkili
tam size göre... Yüksek oranda C vitamini
Zencefil: Faydaları saymakla bitmeyeiçeren hibiskus, kolesterol ve tansiyon
cek kadar çok olan zencefil, grip, soğuk
sorunu olanlar için birebir.
algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı
sıra, mide bulantılarının da en garantili
a Kanser önleyici yeşil çay: İlk kullanımı
çözümü. Zencefili hem kuru hem de taze
MÖ 3000’lere kadar giden yeşil çay, kilo
haliyle çay yapabilirsiniz. Ancak çok sert
verdiriyor ve kolesterolü düşürüyor. Son
ve keskin bir tadı olduğunu, bu nedenle
yapılan araştırmalara göre hücrelerin
miktarı az tutmanız gerektiğini hatırlayayılımını yavaşlatarak kanseri engellediği
talım.
keşfedilen bitki artık daha da popüler…

- The star of fight with the depression:

St. John’s wort tea With its yellow flowers
in the shape of stars, St. John’s wort tea
is extremely effective in the treatment of
depression. In stressful situations, it may be
more useful to try the St. John’s wort tea,
instead of taking a tranquilizer.

- A taste we are not familiar with: Hibis-

cus Hibiscus, is a plant unique to Jamaica,
Mexico, Central America, South America
and the Caribbean. Consumed both warm
and cold, hibiscus tea is usually prepared
with the addition of a small amount of
ginger. If you prefer sour tastes, this tea is
your cup of tea. Containing high levels of
vitamin C, hibiscus is suitable for those who
have cholesterol or blood pressure issues.

- Anti-cancer green tea Its first usage

dating back to 3000 BC, green tea helps
you to lose weight and it reduces cholesterol.
According to the findings of recent researches, the plant, is fighting against cancer by
slowing down the cell layout, so, it is even
more popular now…

Biraz tehlikelidir Sinameki

Klasik çaylardan sıkılanlara da Gülhatmi

Türkçede mızmız, sevimsiz kişileri anlatmak için kullanılan
“sinameki gibi” deyiminden bilebileceğimiz bu bitkinin
adını telaffuz etmeye dahi alışık değiliz esasen. Somali,
Mısır, Hindistan, Ortadoğu ve Sudan’da yetişen sinameki, bağırsakları temizler, iştahı kapatarak diyet yapanlara
yardımcı olur ve şişliği alır. Bu bitki, müshil etkisi sebebiyle
ilaçlarda sıkça kullanılır. Bu nedenle sinameki çayı dikkatli
içilmelidir.

İdrar sökücü özelliğiyle bilinen bitki, kış
aylarında değişik bir lezzet arayanlara
tavsiye edilir. Öksürüğü gideren ve boğazı
yumuşatan gülhatmiyle biraz soğuduktan sonra yüzünüzü de yıkayabilirsiniz.
Çünkü bitkinin cildi temizleyici ve onarıcı
özelliği de var.

A bit risky: Senna tea

For those looking for an alternative:
Hollyhock tea

We are not even accustomed to pronounce the name of this plant,
which we may know from the phrase ‘senna-like’ in Turkish
(a phrase used to describe grouchy and antipathetic people).
Growing in Somalia, Egypt, India, Middle East and Sudan,
senna cleanses the intestines, helps the dieters by leading them
to lose appetite, and brings the swellings down. This herb is
frequently used in medicines due to its laxative effect. Therefore,
it is best to be careful, while consuming senna tea.
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The herb, known for its diuretic effect, is
recommended for those seeking a different
flavour in the wintertime. You can also wash
your face with the hollyhocktea, after it has
cooled down a little. The herb that cures the
cough and softens the throat has a cleansing
and restorative effect on our skin.

HER YAŞA UYGUN SPOR:

PİLATES

Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli
işleve sahip temel kasların çalıştırıldığı bir egzersiz. Sonuç mu? Artan güç, esneklik, beden
farkındalığı, enerji ve gelişmiş bir zihinsel konsantrasyon…

20.

yüzyılın başlarında Joseph Hubert Pilates tarafından geliştirilen metot, zihnin kaslar üzerindeki
kullanımını desteklediği için metodisti tarafından
“contrology” (kontrol bilimi) olarak adlandırıldı. Bu
egzersiz yönteminde, her bir egzersizin çok kez tekrarı yerine daha
az sayıda, tam olarak, kontrollü ve belirli bir biçimde uygulanması
tercih ediliyor. Zihinsel ve fiziksel sağlığın birbirleri için gerekli
olduğuna inanan Joseph Pilates, belirli 500 egzersiz tasarlamıştı.
Hareketler akıcıydı ve nefes, kontrol ve konsantrasyonla birleştirilmişti. Pilatese başlamak için hiçbir zaman yaşlı sayılmazsınız, başlarken de sağlıklı ve güçlü olmanız gerekmez. Pilates yaparak zaten
güçlenecek ve sağlığınıza kavuşacaksınız. Yürüyüşçüler, koşucular,
kayakçılar, dalgıçlar, golfçüler, beysbol oyuncuları, jimnastikçiler,
boksörler, aktörler, aktristler, şarkıcılar, dansçılar ve neredeyse tüm
başarılı sporcular Pilates’ten yararlanıyor.

Hastalıkla mücadele ve bir mucizenin gerçekleşmesi
1883’de Düsseldorf ’ta doğan Joseph Pilates, astım, raşitizm ve ateşli
romatizmayla mücadele eden bir çocuktu. Ailesi tedavi için spora
yöneltti. 14’ünde normale dönmüştü hatta modellik bile yaptı.
1912’de İngiltere’ye taşındı, sirk cambazlığı ve boksörlük yaptı,
İngiliz polisine savunma teknikleri öğretti. I. Dünya Savaşı’nda
savaş mahkumu olarak Lancaster bölgesindeki bir esir kampına
gönderildi. Burada hastabakıcılık yaparken geliştirdiği egzersiz
tekniği bir mucize yarattı. 1918’deki grip salgını İngiltere’de binlerce kişiyi öldürürken kamptakiler kurtuldu. Egzersiz yöntemi, bu
sayede kendi adıyla ün kazandı. Almanya’ya döndüğünde tekniği
dans çevrelerinde yayıldı. Pilates, 1926’da New York’a göç etti. New
York Şehir Balesi’nin bitişiğindeki bir apartman dairesinde ilk
stüdyosunu açtı. Bugün hala açık olan merkezde, konsantrasyon ve
nefes alma tekniklerini birleştiren pilates yöntemini öğretti. Öğrencileri Martha Graham, George Balanchine gibi ünlü dansçılardı.
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The sport beneficial for everybody at any age:

PILATES

Pilates is a form of exercise that helps to keep the body in balance. Through Pilates major
muscle groups, which have a crucial function in supporting the spine, are trained. How
about the results? Increase in strength, flexibility, body awareness, vitality and an
enhanced mental concentration...

B

eing a method that has been devised by Joseph Hubert Pilates
in the early 20th century, it was named by the methodist as
“contrology” (the Pilates system of fitness) for supporting the
use of the mind over the muscles. In this exercise method, rather than doing multiple repetitions of each exercise, it is preferred to be
applied less repetitively, thoroughly and in a controlled and certain
manner. Believing mental and physical health are both required to
maintain one another, Joseph Pilates, has designed 500 specific exercises. The moves were smooth and were integrated with control and
concentration. There is no such thing as being too old to start Pilates;
also it does not require being healthy and physically strong when you
begin. You will already gain strength and flourish by doing Pilates.
Walkers, runners, skiers, divers, golfers, baseball players, gymnasts,
boxers, actors, actresses, singers, dancers and almost all the successful
athletes benefit from Pilates.

Battling with ailments and a miracle comes true

Joseph Pilates, who was born in Düsseldorf in 1883, was a sickly
child suffering from asthma, rickets and rheumatic fever. His family
introduced him to gymnastics and bodybuilding as a treatment
for his diseases. He returned to his healthy state by the age of 14,
even being able to model for anatomical charts. Pilates moved
to England in 1912, where he became a circus performer,
did boxing and taught defence techniques to the British
police. He was sent to a prison camp located in Lancaster
area as a war prisoner in World War I. The technique he
devised while nursing there created wonders. While the flu
outbreak that took place in 1918 was causing thousands of
deaths, the ones staying at the camp survived. Thus, the
exercise method gained fame with it’s own name. His
technique spread among the dancing community when
he returned back to Germany. Pilates immigrated to
New York in 1926. He opened his first studio in his
apartment located next to the New York City Ballet.
He taught the Pilates method integrating concentration and
proper
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breathing techniques at the centre, which still
remains open today. His students were famous
dancers such as Martha Graham and George
Balanchine. He trained instructors, wrote two books,
devised exercise equipments, and his technique was soon
spread around the whole world. Despite being addicted
to beer and cigarettes, Pilates had the physical appearance of a 30-year-old at the age of 57. He lived in good
health and vigorously until the age of 84, when he died of
smoke poisoning.

Proper breathing, a flexible body, agile
movements…

In this exercise method, the abdomen, lower back and
posterior are being supported and strengthened in order
to be able to make the rest of the body move freely. Pilates
practitioners use their own body weight in order to build

Eğitmenler yetiştirdi, iki kitap yazdı, egzersiz ekipmanları icat etti,
tekniği tüm dünyaya yayıldı. Bira ve sigara tiryakisi olmasına karşın
Pilates, 57 yaşındayken 30 yaşında görünüyordu. Duman zehirlenmesinden öldüğü 84 yaşına kadar sağlıklı ve dinç yaşadı.

Düzenli nefesler, esnek bir vücut, çevik hareketler…
Bu egzersiz yönteminde, karın, alt sırt ve kaba etler; vücudun geri
kalanının özgürce hareket etmesi için destekleniyor ve güçlendiriliyor. Pilates uygulayıcıları eğitimlerinde, güç ve esneklik inşa edebilmek için kendi vücut ağırlıklarını kullanırlar. Bunu yüksek düzeyde
kardiovasküler egzersiz üzerine yoğunlaşmadan gerçekleştirmeyi
hedeflerler. Tüm vücudu eşit şekilde geliştiren bu yöntem sayesinde
düzenli gelişen kaslar, yapılan her harekette forma girer, egzersizler vücuttaki asimetrileri düzeltir. Eklem bölgelerini güçlendirip
kasları sıkıştırarak kan dolaşımını hızlandıran pilates sayesinde daha
düzenli nefes alır, esneklik kazanır, hareketlerinizde daha çevik hale
gelirsiniz.

Her derde deva mı?
Günümüzde Pilates pek çok fizyoterapist tarafından rehabilitasyon
sürecinin bir parçası olarak kullanılıyor. Pilates sayesinde fıtık, disk
kaymaları, siyatik, bel kemiği eğriliği, romatizma, spondiloliz ve
spondiloz gibi birçok kemik hastalığı tedavi ediliyor. Fakat bel kemiğiyle ilgili daha başka problemler yaşıyorsanız, pilates yapmadan
önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Anne adayları, pilates
sayesinde düzenli nefes alıp vermeyi öğrendikleri için bu süreci daha
rahat geçirirler ve doğumları çok kolay olur. Hamileliğin 3,5-4 aylık
döneminde her şey yolundaysa ve doktorunuz izin verdiyse pilates
yapabilirsiniz. Pilates sayesinde yeni annelerin vücutlarının eski
şekline ve diriliğine kavuşması da son derece hızlı olur.

Duruş bozukluklarını, sırt, bel ve boyun
ağrılarını gideriyor, bedeni sıkılaştırıyor,
neredeyse terlemeden vücudunuzdaki tüm
kasları sonuna kadar çalıştırdığı gibi ruhsal
olarak da çok iyi hissetmenizi sağlıyor.

It relieves posture disorders along with
lower back and neck pain, tones up the
body as well as it engages all the muscles
to the full extent without having to
sweat, and it also helps you to feel great
spiritually.
strength and flexibility in their training. They aim to achieve this without concentrating on high cardiovascular exercise. Thanks to the method
improving the whole body equally, the muscles that are built get in shape
by each movement being done, and exercises fix the asymmetries on the
body. Through Pilates, which strengthens the joints, tones up the muscles,
and stimulates the blood flow, you breathe properly, gain flexibility, and
become more agile with your movements.

Is it a cure for all?

Pilates, at the present time, is utilised by many physiotherapists as a part
of the rehabilitation process. With Pilates, several bone diseases such as
herniation, intervertebral disc placements, sciatic, lordosis, rheumatism,
spondylolysis and spondylosis are being treated. However, if you are experiencing problems related to the backbone, you should consult your doctor
before doing Pilates. Women who go through the pregnancy with Pilates
learn to breathe properly and thus giving birth becomes more comfortable for them. If there are no concerns during the 3,5-4 months of the
pregnancy, you can do Pilates after consulting your doctor. With Pilates it
is possible to get the body shape back prior to pregnancy in short time.
Kaynaklar / Sources:
https://www.cnnturk.com/saglik/pilates-yapmaniz-icin-14-neden?page=1
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/rasitik-joseph-pilates-in-hastaligiyla-mucadelesi-80-yil-sonra-trend-oldu-5624383
https://sagliklihoca.com/joseph-hubertus-pilatesin-hayat-hikayesi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pilates

UZMANLAR UYARIYOR

EXPERTS WARN

Farkındalık ve konsantrasyon ile yaptığınız her Pilates
hareketi “orada ve anda olmanızı” sağlar. Pilates egzersizleri
sırasında mutlaka vücudunuzun sesine kulak verin. Hiçbir
zaman sizi rahatsız eden ya da size acı veren hareketleri
yapmaya çalışmayın. Tek başınıza çalışırken kapasitenizi
aşan hareketlerden kaçınmanız son derece önemli. Ayrıca
Pilates egzersizlerini belirtilenden fazla tekrarlamayın çünkü
kaslarınız gereksiz yere yorulur. Soğuk algınlığı veya grip gibi
şikayetleriniz varsa kendinizi Pilates yapmaya zorlamayın.

Every Pilates move you do with awareness and concentration assures you to savor the moment. Take the signals
your body sends you into consideration during Pilates. It
is vital to avoid the movements that exceed your capacity.
In addition, do not repeat the moves more than they are
supposed to be repeated since this will put excessive stress
on the muscles. If you are experiencing the symptoms of flu
or cold do not force yourself to do Pilates.
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Abant Palace

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.

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.

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 direkt 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.

sunuyor. Açık büfe restoranda mükemmel bir kahvaltının tadını çıkarabilir, Dünya mutfağı ve Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin buluştuğu
alakart restoranda keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Otelde ayrıca
pastane, lobi bar, havuz bar, gece kulübü-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.

Her mevsimi ayrı güzel Abant’ın keyfini çıkarın

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 kulübü, oyun alanı

Her mevsim ayrı güzellikteki Abant Gölü’nün keyfini yaşatan otel, deneyimli personeliyle misafirlerine en kaliteli hizmeti sunuyor. 500 kişilik
kapalı alan kapasitesi olan restoranda aşçılar diyarı Bolu’nun en deneyimli
aşçıları Türk mutfağının ve uluslararası mutfakların en leziz örneklerini
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Kendinizi tamamen yenilenmiş ve arınmış hissedin

C

ontinuing to host its valuable guests with its renovated appearance, 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-theclock 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,

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.
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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 bisikleti
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.

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.
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Çarşaf Kartı kullanımı

Use of Sheet Card

Sosyal Sorumluluk bir hizmettir

Social Responsibility is a service

İstisnasız her odada bulunan yeşil renkteki çarşaf kartı, deterjan kullanımının 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 personeli, 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 istedikleri günlerde bu kartı yataklarının üzerine koymaları önemle rica ediliyor.

Abant Palace, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hem Türkiye’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 yemekleri gönderiyor. Ayrıca otelin kapalı garaj bölümünde, kedi ve köpekler 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.

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.

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.

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 inf rastructure 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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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.

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.

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 approximately 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 capacity 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 restaurant, 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.
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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. Merkezde 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.

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

.

I

zmir’in tatil cenneti Çeşme, Türkiye’de deniz turizminin
vazgeçilmezi. Rüzgar sörfünün Türkiye’deki merkezi
Alaçatı’nın da içerisinde yer aldığı ilçede Radisson Blu
Resort & SPA Çeşme, keyifli vakit geçirmenizi 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 dubleks villanın da dahil
olduğu; modern ve sofistike 312 oda bulunuyor. Talep edilmesi
halinde sigara içilmeyen odalar, bağlantılı odalar ve bedensel
engelli misafirler için özel hazırlanmış odalar da mevcut. Aynı
zamanda son teknoloji konferans hizmetleriyle, ideal toplantı ve
konferans imkanları da sağlanıyor.

Radisson
Blu Resort
&SPA Cesme
,
,
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.

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
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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 sunan deniz kıyısındaki
özel restoranı da ziyaret edebilirsiniz. Otelin üç barında, yerli
ve yabancı tüm içkileri bulmanız mümkün.

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.

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.

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 decoration. Experience the purest therapeutic thermal waters right f rom its very
spring and detox at sauna. Relax with a massage in rich menu or just
prefer any of beauty treatments.
64 taksim KIŞ WINTER

4 mevsim tek isim

Mükemmel kalite... Kusursuz hizmet...

ABANT PALACE
*****
ABANT/BOLU
0374 224 50 12

ABANT KÖŞK
S-Kategori
ABANT/BOLU
0374 224 51 66

RADISSON BLU
RESORT & SPA
ÇEŞME
0232 455 45 00

www.taksimotelcilik.com.tr
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