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Sevgili dostlar
Dear friends

K
IYMETLİ DOSTLAR,

‘Taksim International’ dergimizin yeni sayısı aracılığı ile siz değerli 
dostlarımıza kucak dolusu selamlar. 2014 yılının herkese barış, sağlık, 

mutluluk, huzur ve birlik beraberlik getirmesini dileriz…

Yenilenmiş olan Abant Köşk, Obaköy/Alanya ve Radisson Blu 
Resort&Spa/Çeşme Otellerimizdeki konaklamalarınız esnasında, 
misafirperverliğimizden duymuş olduğunuz memnuniyetlerinizle ve övgü dolu 
sözlerinizle her geçen gün daha da gururlanıyor ve bize bu gururu yaşattığınız 
için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 47 yıldır olduğu gibi yeni 
girdiğimiz 2014 yılında da, sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı 
bilmenizi isteriz. 

Geçen sayımızda, renovasyon çalışmalarına başladığımızı müjdelediğimiz, 
her rengin farklı tonlarını bulabileceğiniz Abant’ta, Abant Gölü kıyısında, hem 
bizim için hem de sizler için ayrı bir değeri olan Abant Palace Otelimizi, 2014 
yılının ilk aylarında tekrar hizmetinize sunacak olmanın heyecanını, mutluluğunu 
yaşıyor ve bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Renovasyon süresi boyunca 
göstermiş olduğunuz sabır ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz.

Hizmete başladığımız ilk günden itibaren, güler yüzlü personelimiz, kaliteli 
hizmet anlayışımız, yenilenen otellerimiz ve sizlerin desteği ile her gün daha da 
güçlenerek yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz.

‘Taksim International’ dergimizin bu sayısında sizleri ‘İstanbul’un sıra  
dışı ve tarihi binaları arasında’ gezdiriyor, sonra da uzaklara, ‘Sao Paulo/ 
BREZİLYA’ ya götürüyoruz. Dergimizin diğer renkli konularına bakmak için 
lütfen içeriye buyurun.
 

Saygılarımla,

Remzi Altınok
Genel Müdür

DEAR FRIENDS, 
A warm welcome to you with the new issue of our 

“Taksim International” magazine. We wish the year 
2014 to bring peace, health, happiness, unity and solidarity to all.

Every day, we are more proud with your admirations and 
words of praise of our hospitality during your accommodations 
in our renovated Abant Kiosk Hotel, Obaköy / Alanya and 
Radisson Blue Resort & Spa / Çeşme Hotels and we would like 
to express our endless thanks to you all for letting us to experience 
such a pride. We would like you to know that we are happy to 
welcome you in the coming year of 2014, as we have been since 
47 years. 

We want to share our excitement and happiness because 
of hosting you in our Abant Palace Hotel by early 2014 for 
which we announced the start of renovations in our latest issue. 
Our hotel is on the bank of Abant Lake where you can find 
distinct tones of all colors. We are thankful for your patience and 
understanding throughout the renovation.

Thanks to your support, we have been advancing in our
 path getting even better with our sympathetic staff, quality 

service concept and renovated hotels since the first day of our 
service.

We take you for a ride “among the extraordinary and 
historical buildings of Istanbul” and then you far away to 
“Sao Paulo / BRAZIL” in our issue of ‘Taksim International’. 
Please do come in to take a glance at other colorful topics of our 
magazine.

Respectfully,

Remzi Altınok
General Manager



taksim
international

  4	 Abant Palace Otel

  6	 Abant Köşk Otel

  8	 İstanbul’un sıra dışı binaları
	 Extraordinary	buildings	of	Istanbul	

14 Kış diye depresyona girmeyin!
 Don’t	fall	into	depression	just	
	 because	it	is	winter!	

20 Ofiste de sağlıklı beslenmek için 
 Sefertası hareketine katılın!
 To	eat	healthy	also	at	the	office	
	 Join	the	mess	kit	movement!

24 Sani Şener Tav’ın yeni planını anlattı
	 Sani	Şener	talks	about		
	 Tav’s	new	plan

34 Brezilya’nın lokomotifi Sao Paulo
	 Sao	Paulo,	the	leading	city	of	Brazil	

40 Alanya Obaköy Otel

42 Radisson Blu Resort&SPA Çeşme

44 Virüslerden uzak durmanın yolları
	 Ways	to	avoid	viruses

48 İş hayatında unutulmaz itirazlar
	 Unforgettable	objections	in	business	life!

54 Sigaradan kurtaran besinler
	 Foods	saving	you	from	smoking	

58 Duvarlar değer kazansın
	 Let	walls	rise	in	value	

44

winter

34

8

54

kış	2013-2014





h
4 taksim KIŞ WINTER

AYALLER GERÇEK OLUYOR. Abant Palace Oteli, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 
Abant Gölü kenarında faaliyet gösteriyor. Konumu itibariyle Gerede’ye 70 km, 
Bolu’ya 34 km, Ankara’ya 190 km ve İstanbul’a 250 km mesafede yer alıyor. Otele 
ulaşım karayolu ile sağlanıyor. Yenilenen Abant Palace Oteli’nde rahatınız ve 
konforunuz için standart, balayı, connection ve suit odalar yeni konseptleri ile sizi 
karşılayacak. Odalar göl ve orman olmak üzere iki farklı manzaraya sahip. Otelde 
sizlerin beğenisine sunulmak üzere şık A’la Carte Restaurant, Pub Bar ve Disco 
da hazırlanıyor. Ayrıca altında kapalı otoparkıyla, toplantı ve kongreler için 3 ayrı 
bölüme ayrılabilen, tam donanımlı, 1000 kişi kapasiteli çok amaçlı toplantı salonu 
da bulunacak. Günün yorgunluğunu atmanızı ve toplantı sonrası dinlenmenizi 
sağlamak için, VIP ve bayanlara özel bölümü de bulunan, Türk hamamı, masaj, 
jakuzi, sauna gibi alanları içeren harika bir SPA alanı da olacak. Bunların yanı 
sıra yarı olimpik yüzme havuzu da yer alacak. Çocuklarınızın mutlu ve eğlenceli 
zaman geçirmesi için, geniş kapsamlı çocuk oyun alanı hazırlandığını da belirtelim.
Otelde yapılabilecek çeşitli aktivitelerin yanı sıra Abant’ta, trekking ve faytonla 
gezinti yapabilirsiniz. Odanızdan gölün eşsiz manzarasını izleyebilir, sucuk ekmek 
partilerine katılabilirsiniz. 

Abant
Palace

Doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle, size her mevsim 
farklı tatlar yaşatan muhteşem Abant Gölü manzarasına ha-
kim Abant Palace Oteli, 2013 Haziran’ında girdiği renovasyon 
çalışmalarına hız verdi. Otel, 2014 yılının ilk aylarında misa-
firlerini ağırlamaya başlayacak.

HotelOTEL



D
REAMS ARE GETTING ACTUALIZED Abant Palace Hotel is 
in service on Abant Lake coast at the town of Mudurnu in 
the Bolu. It is situated at a distance of 70 km from Gerede, 
34 km from Bolu, 190 km from Ankara and 250km from 
Istanbul. Transport to the hotel is provided by highway. 
Renovated Abant Palace Hotel prepared standard, 
honeymoon, connection and suit rooms within their new 

concepts for your convenience and comfort. The rooms have two different landscapes, 
the lake and the forest. A’la Carte Restaurant, Pub Bar and Disco are to be presented 
to your taste. A 1000 person capacity, fully–equipped, multi–purpose meeting 
hall which can be divided into three separate sections for meetings and congresses 
are underway with an indoor parking lot beneath. Having a VIP section and 
only-women section, an excellent SPA space comprising of a Turkish bath, massage, 
jacuzzi, and sauna facilities being prepared to help you getting rid of your daily 
fatigue and post–meeting resting. Moreover, a semi-Olympic swimming pool is also 
available. A sweeping children playground is being set up for your children to spend 
their time in a happy and fun way. İn addition to various activities at the Hotel, 
you may enjoy tracking and carriage ride at Abant. You can watch unique landscape 
of the lake from your room and join the Turkish sausage and bread parties.

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

Allowing you live different tastes with its natural beauties and 
peaceful atmosphere around for four seasons, Abant Palace 
Hotel dominating the magnificent Lake Abant landscape has 
accelerated its renovations efforts started in June 2013 and 
will welcome its guests in early months of 2014.
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12 odası bulunan otelin tüm odaları göl manzaralı.
The hotel has 12 rooms, all with a view of the lake.

Abant
Kosk

..

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

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

HotelOTEL

BANT KÖŞK OTELİ, Abant Palace gibi Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki, 
Samat Köyü sınırlarında yer alıyor. Abant Palace Oteli’ne oldukça yakın 
konumlu bu otel, özel belgeli. Otel ilk olarak köşk olarak inşa edilmiş 
ve İnönü Köşkü adını almıştır. Yapılan muhtelif değişiklikler sonucunda 
günümüzde otel olarak faaliyet gösteriyor. Abant Palace gibi Abant 
Köşk de göl kıyısında yer alıyor. 12 odası bulunan otelin tüm odaları göl 
manzaralı. Yatak kapasitesi ise 24. Tesisin toplam kullanım alanı 1.841 
m2. Abant Köşk Oteli içerisinde sauna, hamam, genel jakuzi, masaj odası 
bulunuyor. Ayrıca restoran, lobi, kış bahçesi, oturma alanı, bar, okuma odası 
ve bir toplantı salonu mevcut. Köşk içerisinde mevcut olan odalardan 11 
adeti standart ve bir adeti ise süit oda. Abant Köşk’ün odalarında direkt 
telefon, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi, elektronik kilit 
sistemi, ücretsiz kasa, led TV, yangın alarmı, minibar, uyandırma servisi, 
balkon, 24 saat oda servisi, uydu yayını ve wireless bulunuyor.

BURADA YOK YOK Abant Köşk’te oda+kahvaltı olarak konaklama 
imkanı sunuluyor. Toplantı salonu 13 kişi kapasiteli olup, yapılacak üst 
düzey toplantılara cevap verecek, teknik donanım ve salon standartlarına 
da sahip. Toplantı salonunda sabit dikdörtgen masa, barkovizyon, dahili 
telefon, otomatik perde  ve klima sistemi bulunuyor. Sunulan hizmetler 
arasında, çamaşır ve ütü servisi, resepsiyonda emanet kasa, jeneratör ve 20 
araçlık bir açık otopark sayabiliriz.
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A
BANT KÖŞK HOTEL, is located inside the Samat 
village borders, which is a connected to Mudurnu 
distich of Bolu as the Abant Place.  This hotel also 
has a special certification as the Abant Palace 
and very close to it as well.  Hotel first built as a 
mansion and named as İnönü Köşkü. As the result of 
the changes made with the mansion, now it serves as 

a hotel. As Abant Palace, it also located by the Abant Lake. The hotel has 12 
rooms, all with a view of the lake. Hotel has 24 beds capacity and 1.841-
m2 area. Abant Köşk has sauna, SPA, Turkish bath, Hot tub, massage room 
and a car park.  Hotel also has a restaurant, lounge, winter garden, sitting 
area, kitchen, bar, reading room and a meeting room. There is 1 suit room 
and 11 standard rooms. All rooms has direct phone lines, bath room, bath 
room phones, hair dryer, electronic locking system, free of charge safe, Led 
TV, fire alarm, mini-bar, wake-up call service, balcony, 24/7 room service, 
satellite TV and wireless internet.    

EVERYTHING YOU NEED Hotel has a restaurant that provides 
great selections from the international cuisines around the world and its 
restaurant, Köşk Bar, Köşk Lounge, Winter Garden, reading room, all provides 
peacefully and comfortable ambience. Abant Köşk Hotel also offers bed & 
breakfast as an accommodation choice. Meeting room has 13-guess capacity as 
well as all technical equipments with the meeting room standard together with 

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

the projector, fixed rectangle boardroom table, intercom, AC and automatic 
curtains. Laundry and ironing service, lock box at the reception, generator 
and car parking with 20 vehicle capacity are also some of the futures that 
the hotel provides.   



Size İstanbul’un sıra dışı 
binalarından bazılarının hikayelerini 
anlatmak istedik. İstanbul adeta bir 
gayya kuyusu. İçine girdikçe daha 
çok kayboluyor ve birbirinden farklı 
sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. 
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SAFFET EMRE TONGUÇ

Istanbul is like an abyss. As you go deeper, 
you get further lost and you encounter 
surprises, each one more different than the 
other. As for the extraordinary buildings of 
the city, they arouse curiosity, with both 
their stories and their glorious architectures! 
ARTICLE AND PHOTOS: SAFFET EMRE TONGUÇ

Eskihisar Osman Hamdi Bey Evi  
Pek çok insan için sadece Marmara Denizi’ni aşmak 
için kullandığı kestirme yolun adıdır Eskihisar. Oysa 
beldeyi gezdiğinizde ilginç bir müze ve kale ile 
karşılaşacaksınız. XIX. yüzyıl sanatçısı ve arkeolog 
Osman Hamdi Bey güzelliğinden etkilenip burayı 
sığınağı olarak seçmiş, değerli eserlerinden çoğunu 
burada vermiş. Şimdi Eskihisar’daki güzel ama 
unutulmuş mezarında yatıyor. İstanbul Arkeoloji 
Müzesi ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ni 
(günümüzdeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Akademisi) kuran Osman Hamdi Bey (1842-1910) 
kışları Arnavutköy yakınında, Kuruçeşme’deki 
evinde, yazları ise Eskihisar’da otururmuş. Bilim 
ve sanatta uluslararası ün kazanmış olan Osman 
Hamdi Bey, 1884 yılından itibaren yaşamının büyük 
bölümünü geçirdiği ve çok sevdiği Eskihisar’a 
gömülmüş. Ölümü ülke genelinde ve dünyada 
büyük yankı uyandırmış. Mezarının olduğu 
kabristandaki mezar taşlarının pek çoğu ortaçağda 

Eskihisar Osman Hamdi Bey House
For many, Eskihisar is merely the name of the shortcut 
used to cross the Marmara Sea. However, when 
you walk around the town, you will run across an 
interesting museum and castle. Osman Hamdi bey, 
an 19th century artist and archeologist was affected 
from the beauty of the place and had chosen it as 
his refuge, and he created most of his works here. 
Now he rests in his beautiful but forgotten grave at 
Eskişihar. Osman Hamdi Bey (1842-1910), the 
founder of İstanbul Archeology Museum and İstanbul 
Fine Arts Academy (today’s Mimar Sinan Fine Arts 
Academy, used to reside at his home in Kuruçeşme, near 
Arnavutköy, during the winters, and in Eskihisar 
during the summers. Osman Hamdi Bey, who acquired 
international fame in science and art, was buried at 
Eskihisar, where he spent most of his life starting from 
the year 1884, and which he dearly loved. His death 
had significant repercussions throughout the country 
and the world. Many of the gravestone at the cemetery 

İSTANBUL’UN SIRA DIŞI

Binaları
EXTRAORDINARY BUILDINGS  
OF ISTANBUL 
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Eskihisar Osman Hamdi Bey evi
Eskihisar Osman Hamdi Bey House



hüküm süren, merkezi Beçin/Milas olan Menteşeoğulları beylerinin 
mezar taşlarını andırır üslupta. Osman Hamdi Bey, küçük bir koyda, 
planını Fransız mimarisinden etkilenerek kendisinin çizdiği bir ev 
yaptırmış. Günümüzde rastlanması imkansız bir güzellikte olan bu 
binanın malzemeleri Fransa’dan getirtilmiş. Daha sonraki yıllarda 
bir resimhane ve bir de kayıkhanenin eklendiği ev, I. Dünya Savaşı 
sırasında ordunun emrine verilmiş, Kurtuluş Savaşı sırasındaysa 
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü misafir etmiş. 1940’lı 
yıllarda yanan, 1960’lı yıllarda ise kamulaştırılan bina, müştemilatı 
ve korusuyla birlikte müze haline dönüştürülmüş. Bahçedeki çay 
bahçesi ise sanatsever tüm ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş. Evde 
görebileceğiniz tablolar maalesef sadece orijinallerinin birebir kopyaları. 
Osman Hamdi Bey’in kendisinin boyadığı kapı panelleri ilgi çeken 
eserler arasında. Üst katta, bol ışıklı stüdyosunda, tablolarından birini 
yaptığı an bir mankenle canlandırılmış ve sarı kıyafetli eşi bir vazoya 
çiçekler koyarken betimlenmiş. 

Taut Evi  
Anadolu yakasından Boğaz Köprüsü’nü geçip Ortaköy’e doğru 
ilerlediğinizde Ali Vafi Korusu’nun içinde yer alan ve daha çok bir 
Pagoda’ya (Budist tapınağı) benzeyen bir ev göz kırpacak size. Burası 
“Doğunun manevi değerlerinin insan üzerindeki etkisini modern 
bir evle açıkladığını” söyleyen Alman mimar Bruno Taut’un evi. 
Alman asıllı bir Yahudi olan Taut 1880’de Königsberg’de doğmuş. 
1932’de ülkesini terk etmeye zorlandığında özellikle Berlin’de yaptığı 
modern binalarla kendine haklı bir ün edinmiş. Sovyetler, İsviçre 
ve Japonya’da bir süre kaldıktan sonra şu anda Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Akademisi olan okulda 1936’da mimari profesörlüğü yapmış. 
1938’de ölümüne kadar Türkiye’de yaşayan Taut, Ankara ve Trabzon’da 
birçok eser bırakmış. En son olarak da Atatürk’ün 1938’deki ölümünde 
Ankara’daki katafalkı hazırlamış. Bir zamanlar Cem Boyner’in şimdi 
ise TAV CEO’su Sani Şener’in oturduğu bordo renkli bina Alarko’nun 
Şifa Yurdu’nun solunda kalıyor. 

Bulgur Palas 
Yolunuz bir gün Cerrahpaşa’ya düşerse ana cadde boyunca devam edip 
Haseki Kadın Sokağı’ndan sağa sapın, I. Ulusal Mimari Akımı’nın 
1912 senesinde yapılan en muhteşem örneklerinden birini göreceksiniz. 
İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından Bolu milletvekili, bulgur 
tüccarı Mehmed Habib Bey için yapılan bina, adını sahibinin 
mesleğinden almış. Üst katından harika bir deniz manzarası olan 
konak, 1920’lerde Osmanlı Bankası’nın mülkiyetine geçmiş ve uzun 
yıllar bankanın arşivi olarak kullanılmış. Arşiv daha sonra Osmanlı 
Bankası Müzesi’ne taşınmış. Bina şu anda Garanti Bankası’nın 
mülkiyetinde ve maalesef kullanılmıyor. Bahçesinde dolaşırken 
mimarisinden çok etkilendiğimi belirtmek isterim. 

Cemil Molla Köşkü 
Kuzguncuk’tan Beylerbeyi’ne doğru ilerlediğinizde deniz kıyısındaki 
Deniz Kuvvetleri binaları nedeniyle yol iç tarafa doğru döner. Yolun 
döndüğü yerde, sağ tarafta göreceğiniz kuleli, harika ahşap köşk 1885 
yılında II. Abdülhamid’in Adalet Bakanı Mahmud Cemil Efendi için 
İtalyan mimar Albeti tarafından yapılmış. Doğu ve batı üsluplarının 
birleştiği köşkün planı 16 odası da Boğaz manzarasını görecek 
şekilde çizilmiş. Tavanlarının altın varakla bezendiği, pencerelerinin 
vitraylarla süslendiği köşkün kimileri tarafından dünyanın sekizinci 
harikası olarak nitelenecek kadar güzel mermer hamamı sıcaklığını 
her zaman koruyabilmesi için zeminden kalorifer sistemi ile döşenmiş. 
Abdülhamit döneminde bir kültür merkezi görevi üstlenen Cemil 
Molla Köşkü’nde şiir ve musiki geceleri düzenlenirmiş sık sık. Sadece 
sanata değil aynı zamanda yeniliklere olan düşkünlüğü ile de tanınan 
Cemil Molla Efendi, köşkün zeminine jeneratör koydurmuş. O 
yıllarda elektrikle aydınlatılmasına izin verilen tek binanın Yıldız 
Sarayı olmasına rağmen padişahın tahta çıkmasının yıldönümü 
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Ragıp Paşa Köşkü  
Caddebostan’daki muhteşem Ragıp 
Paşa Köşkü, 1906’da Sirkeci Tren 
İstasyonu’nu da yapan August Jasmund 
tarafından tasarlanmış. Caddebostan 
Migros’un yanındaki bina, yol 
yapılmadan önce tam denize nazırmış. 
Sultan II. Abdülhamid’in mabeyincisi 
olan Ragıp Paşa (1857-1920) üç kıtaya 
yayılan imparatorluk topraklarından 
etkilenip Beyoğlu’nda Afrika, Anadolu 
ve Rumeli hanlarını yaptırmış. 1908’de 
Rodos’a sürgüne yollanmış, dolayısıyla 
evinin keyfini pek sürememiş. Köşkün 
bulunduğu ana caddenin üzerinde, 
Rakkas Restaurant’ın karşısında 
tek katlı taş bir bina var. Bu da 
yapının selamlık bölümü. Ragıp Paşa 
Köşkü’nün yanındaki diğer köşk kızı 
Tevhide Hanım’a aitmiş. Maalesef iki 
köşkün bahçesine de modern zaman 
evleri kondurulmuş.  

TARİHHistory



where his grave lies, have style reminiscent of the gravestones of the 
Menteşe beylik, who reigned during the Middle Ages, and whose capital 
was Beçin/Milas. Osman Hamdi Bey procured the construction of a 
house, at a small creek, and the plan used to build the house was drawn 
by himself, being influenced from the French architecture. A drawing 
office and a boat house was later added to the house, which was put under 
the Army’s order during the WWI. It also harbored Mustafa Kemal 
Atatürk and İsmet İnönü during the War of Independence. The building 
was burnt during the 1940’s and expropriated during the 1960’s, and 
finally made a museum, along with its outhouses and wood. As for its tea 
garden, it was put at all art lovers’ disposal. Unfortunately, the paintings 
you may see at home are only the exact copies of the originals. Door 
panels painted himself by Osman Hamdi Bey are among works drawing 
interest. In his well-lighted studio at the upper floor, the moment he 
paints one of his pictures was recreated with a mannequin, and his 
yellow-dressed wife is described while putting flowers in a vase.  

Taut House 
While you cross the Bosporus from the Anatolian side, and go towards 
Ortaköy, a house resembling rather to a Pagoda (Buddhist temple) will 
wink at you in the Ali Vafi Wood. It is the house of German architect 
Bruno Taut, who had told he “explained the effect of the East’s spiritual 
values on people with a modern house”. Taut had acquired a well-deserved 
recognition, particularly through the modern buildings he built in Berlin. 
After staying for a while at the Soviets, Switzerland and Japan, he acted 
as professor of architecture at the school, which is known today as Mimar 
Sinan Fine Arts Academy. Taut lived in Turkey until his death in 1938, 
and created many works in Ankara and Trabzon. His final work was the 
catafalque in Ankara, used for the funeral of Atatürk in the year 1938. The 
maroon-colored house bearing the signature of Bruno Taut, has been the 
home to Cem Boyner, and is currently resided by TAV CEO Sani Şener; it 
is located at the left side of Alarko’s Nursing Home.   

Bulgur Palace 
If one day you happen to pass by Cerrahpaşa, go throughout the main 
avenue and turn to right from the Haseki Kadın Street. You will see 
one of the most magnificent examples of the First National Architecture 
Movement, built in the year 1912. The building, constructed by Italian 
architect Giulio Mongeri for Bolu deputy and bulgur trader, took 
its name from the profession of its owner. The residence, which has a 
wonderful sea view at its upper floor, passed into the ownership of the 
Ottoman Bank in the 1920’s, and was used as the archive of the bank 
for many long years. The archive was later moved to Ottoman Bank 
Museum. The building is currently possessed by the Garanti Bank, and 
is, unfortunately, unused. I have to say, I was very impressed by its 
architecture while walking around its garden. 

Cemil Molla Mansion 
When you approach Beylerbeyi from the Kuzguncuk side, you will witness 
the road turning inwards due to the Naval Forces buildings by the sea 
shore. The castellated wonderful wooden mansion you will see at the right 
side, on the spot where the road turns, was constructed by Italian architect 
Albeti for Mahmud Cemil Effendi, the Minister of Justice of Abdülhamid 
II, in the year 1885. The eastern and western styles were used jointly in 
the mansion, and its plan was drawn in a manner to allow all its 16 
rooms to see the Bosporus landscape. The mansions ceilings are embellished 
with gold leaves, while its windows are decorated with stained glass; 
its marble Turkish bath, so beautiful there are people who describe it as 
the eighth wonder of the world, are equipped with an underfloor heater 
system to preserve its hotness for all times. Cemil Molla Mansion was 
virtually a cultural center during the Abdülhamit era, and frequently 
hosted poetry and music nights. Cemil Molla Effendi, known not only for 
his enthusiasm towards arts, but also to novelties, procured the placement 
of a generator to its mansion’s ground. Despite the only building for which 
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Ragıp Paşa Mansion  
The Magnificent Ragıp Paşa Mansion in 
Caddebostan, was designed by August Jasmund, 
who also designed Sirkeci Train Station in 
the year 1906. The building, which is next to 
Caddebostan Migros, was fully at the seafront 
before the construction of the road. Ragıp Paşa 
(1857-1920), who was the chamberlain of 
Sultan Abdülhamid II, was influenced from the 
empire territories spread into three continents, 
and ordered the construction of Africa, Anatolia 
and Rumelia inns at Beyoğlu. He was sent 
into exile in Rhodes in the year 1908, so he 
couldn’t enjoy his mansion very long. There is 
a single-storied stone building on the main 
avenue where the mansion is located, facing the 
Rakkas Restaurant. It was the portion of the 
mansion reserved for men (Selamlık). The other 
mansion, next to the Ragıp Paşa Mansion, was 
her daughter Tevhide Hanım’s. Unfortunately, 
modern houses now stand in the gardens of both 
mansions. 

Ragıp Paşa Köşkü
Ragıp Paşa Mansion



power-driven illumination was allowed during those years was the 
Yıldız Palace, he also ran the risk of drawing the anger of the Sultan, by 
illuminating his building during the celebrations of the Sultan’s ascend 
anniversary. By saying, the only way to celebrate such an important day 
was to illuminate everywhere through electricity, he not only saved his 
head, but also took the first step towards the illumination of the rest of the 
city. The mansion was also the host to the first telephone, private cinema 
and photograph studio of the empire. The current idle state of the mansion, 
whose past is full of art and science, is a real source of unhappiness for 
those who love history, art and particularly İstanbul.  

Aşiyan, Rumelihisarı   
Here, we have a bird nest landed at the Bosphorus, on the ridge of 
Rumelihisarı. Tevfik Fikret (1867-1915) was involved closely in all 
its details, reflected his own taste in its interior and exterior decorations, 
and even drew its plan himself, and he even acted out of the common 
while selecting a name for it, his house. You are at “Aşiyan”, or “Bird Nest” 
mansion of the artist, a name which is associated with freedom, but also 
equally reminds one of warmness and striking root. When you manage 
to turn your back to the breathtaking landscape, and lift your head, you 
will encounter a three-storied building. The bottom floor is allocated to 
activities addressed towards fulfilling daily needs, such as kitchen, cellar 
and laundry room, but it is today used for the administrative works of the 
museum. In the second floor, you can see the works and personal belongings 
of Edebiyat-ı Cedide (New Literature) artists, you can walk around the 
Poet Nigar Hanım Room and Abdülhak Hamit Tarhan Hall. As for the 
upper floor, it hosts the bedroom and workroom of dissident and rebellious 
poet Tevfik Fikret. In his bedroom, the bed on which the poet passed way, 
and copy of the mask taken from his face, are displayed. It is worth a visit 
if there were nothing else to do but to enjoy the breathtaking view seen 
from the bedroom window. The clocks in the room are stopped and display 
the death hour of the poet. As for the workroom, it not only hosts various 
objects used by the artist, but also the pictures painted by Fikret. In this 
room, you can also see the wonderful painting of Caliphate Abdülmecit 
Effendi, “Sis” (Fog). 
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kutlamalarında binayı ışıklandırarak sultanın öfkesini çekme riskini 
de göze almış. Böylesine önemli bir günü kutlamanın tek yolunun 
her tarafı elektrikle ışıklandırmak olduğunu söyleyerek hem kendini 
kurtarmış hem de şehrin geri kalanının ışıklandırılması yolunda 
ilk adımı atmış. Köşk ayrıca imparatorluğun ilk telefonuna, özel 
sinemasına ve fotoğraf stüdyosuna da ev sahipliği yapmış. 

Aşiyan, Rumeli Hisarı 
Boğaziçi’nde, Rumeli Hisarı sırtlarına konmuş bir kuş yuvası burası. 
Tevfik Fikret (1867-1915) her detayı ile yakından ilgilendiği, iç ve 
dış süslemelerinde kendi zevkini yansıttığı, planını bile kendisinin 
çizdiği evine isim seçerken de sıra dışı davranmış. Sanatçının 
özgürlüğü çağrıştıran ama bir o kadar da sıcaklığı ve kök salmayı 
akla getiren “Aşiyan” yani “Kuş Yuvası” köşkündesiniz. Nefes kesen 
manzaraya arkanızı dönmeyi başarıp kafanızı kaldırdığınızda 
üç katlı bir binayla karşılaşacaksınız. En alt kat mutfak, kiler, 
çamaşırlık gibi günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetlere 
ayrılmış ama bugün müzenin idari işleri için kullanılıyor. Bir üst 
katta Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının eserleri ve kişisel eşyalarını 
görebilir, Şair Nigar Hanım Odası ile Abdülhak Hamit Tarhan 
Salonu’nu gezebilirsiniz. En üst katta ise muhalif ve isyankar şair 
Tevfik Fikret’in yatak ile çalışma odaları bulunuyor. Yatak odasında 
şairin vefat ettiği yatak ve yüzünden alınan maskın kopyası 
sergileniyor. Odadaki saatler şairin ölüm anında durdurulmuş. 
Çalışma odası ise sanatçının kullandığı çeşitli eşyaların yanı 
sıra Fikret’in yaptığı tablolara da ev sahipliği yapıyor. Bu odada 
ayrıca Halife Abdülmecid Efendi’nin harika tablosu ‘Sis’ i de 
görebilirsiniz. 

TARİHHistory

Cemil Molla Köşkü
Cemil Molla Mansion

Bulgur Palas
Bulgur Palace
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Bu aylarda kış depresyonu vakaları artıyor. Kışın açık 
alanda yapılacak aktivitelerin azalması, güneş ışığını 
daha az görmek kış depresyonunun başlıca sebepleri. 
Peki kış depresyonundan nasıl korunabiliriz? 
SEÇİL KILIÇ 

The winter depression cases are on the rise during those 
months. The reduction of possible outdoor activities and 
less sunlight are among its primary reasons. Well, how can 
we avoid winter depression?
SEÇİL KILIÇ  

Don’t fall into 
depression just 
because it is winter! 

Kış diye 
depresyona  
girmeyin!

PSİKOLOJİPsychology
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Çağımızda, yalnızlaşan insan için depresyon, olağanlaşmaya başladı. 
Gündelik yaşam ve iş koşuşturmacası içinde, çoğumuz duygularımıza, 
arzularımıza yabancılaşmış bir şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu 
da bizim ruhsal yapımızda hayata karşı derin bir boşluk ve anlamsızlık 
duygusu uyanmasına sebep olabiliyor. Kış aylarında güneş ışığını 
daha az görüyor olmamız da karamsarlaşmamıza neden olabiliyor. 
Uzmanlar depresyon belirtilerini hissettiğimiz anda psikolojik destek 
almamızı öneriyor. Böylece sorun büyümeden, ilk evrelerde müdahale 
edildiğinde depresyon daha çabuk atlatılabiliyor. Maviengin Psikolojik 
Danışmanlık’tan uzman psikolog Ufuk Maviengin, depresyon 
tedavisinde uzmana güvenmenin önemini vurguluyor.

DEPRESYONDA MISINIZ?
Araştırmalara göre, insanlar kış aylarında yüzde 25 oranında daha 
mutsuz. Bu orana dahil olan her beş kişiden biri ise potansiyel 
depresyon kurbanı. Depresyonun da birçok hastalık gibi belirtileri var. 
Depresyonda olan kişi öncelikle değersizlik ve suçluluk hissi yaşıyor. 
Yaşama karşı isteksizlik, olaylara sürekli kötü yönünden bakma, enerji 
düşüklüğü, işte motivasyon kaybı, aşırı yeme ya da iştah kaybı ve 
bazen de ölüm arzusu hissetme en önemli belirtiler. 

DEPRESYONDAN YÜRÜYEREK KURTULUN
Psikolog Maviengin, günde ortalama 45 dakikalık bir yürüyüşün bizi 

Depression has started to become ordinary for the isolated 
individual of our age. Most of us are forced to live in an alienated 
manner towards our feelings, our desires, in hustle and bustle 
of work and daily life. In turn, it may cause a deep feeling of 
emptiness and meaninglessness to awaken in our mental structure 
against life. We see sunlight less during the months of winter and it 
can also lead us to become more pessimistic. Experts recommend us 
to receive psychological help immediately after we feel the symptoms 
of depression. If intervention is made before the problem becomes 
too big, during the initial stages, depression can be overcome more 
quickly. Ufuk Maviengin, an expert psychologist from Maviengin 
Psikolojik Danışmanlık (Maviengin Psychological Consultancy), 
emphasizes the importance of trust towards the expert in the 
treatment of depression.  

ARE YOU DEPRESSED? 
According to researches, people are 25 percent unhappier during the 
months of winter. As for one of every five person included to the 
relevant, they are potential victims of depression. Depression ha 
symptoms, like many diseases. A depressed person first experiences 
feelings of insignificance and guilt. Lack of life appetite, seeing the 
things always at a negative side, low energy, loss of motivation at 
work, overeating or loss of appetite, and even sometimes a desire 

PSİKOLOJİPsychology



ÜNLÜLER DE 
DEPRESYONA 
GİRİYOR   
Ünlüler de herkes gibi zaman zaman 
depresyonun pençesine düşebiliyor. 
Yani şöhret ya da para sürekli 
mutluluğun garantisi değil. Önemli 
olan sürece verilen tepki! 

GWYNETH PALTROW
Ünlü oyuncu bir röportajında  
2006’da oğlu Moses’in doğumundan 
sonra aylar boyunca depresyon 
yaşadığını söylemişti. 

ALICIA KEYS
Şarkıcı 2007’de People dergisine 
verdiği röportajda, kendisinin de bir 
dönem üzüntü ve kızgınlık arasında 
duygusal dalgalanmalar yaşatan 
depresif bir süreçten geçtiğini 
belirtmişti. 

CATHERINE ZETA-JONES
Oscarlı oyuncu Catherine Zeta-
Jones, bir süre tedavi gördüğü ‘manik 
depresif-bipolar II bozukluğu’ 
ile ilgili cesur açıklamalarda 
bulunmuştu. Üstelik Jones, bu 
açıklamasıyla takdir görmüştü.

JIM CARREY
Ünlü komedyen Jim Carrey 
de yaptığı işe tezat depresyona 
kapılabilen isimlerden. Aktör, bir 
röportajında kendisinin de bir 
dönem depresyona girdiğini ve 
Prozac kullandığını söylemişti. 
Carrey’e göre bu süreçte en  
önemli şey, depresyonda olduğunun 
farkında olmak ve herkesin 
başına gelebilir bir şey olduğunu 
kabullenmek.

CELEBRITIES 
FALL INTO 
DEPRESSION TOO 
From time to time, celebrities may also fall 
into depression’s clutches, like everybody 
else. In other words, fame or money doesn’t 
guarantee constant happiness. What 
matters is how to react to the process! 

GWYNETH PALTROW
The famous actress had stated in one of her 
interviews, she experienced depression for 
several months, after his son Moses was 
born in the year 2006. 

ALICIA KEYS
In her interview with the People 
magazine in the year 2007, the singer had 
stated she, also, went through a depressive 
period during the past, during which 
she experience emotional fluctuations 
dominated by sadness and anger.  

CATHERINE ZETA-JONES
The Academy Award winner actress 
Catherine Zeta-Jones had made bold 
statements concerning the ‘manic 
depressive-bipolar II disorder’ for which 
she was treated for a while. Furthermore, 
Jones was praised with her statement.  

JIM CARREY
Famous comedian Jim Carrey, is also 
among figures falling into depression, no 
matter how it constitutes a contradiction 
to his work. In an interview, the actor 
had told he, too, had fallen into depression 
during the past, and used Prozac. 
According to Carrey, the most important 
thing in the process is being aware 
of having fallen into depression, and 
accepting it can happen to anyone. 
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depresyondan koruyabileceğini, en azından bu süreci daha hafif şekilde atlatmamıza 
yardımcı olacağını söylüyor. Yemek yeme alışkanlığımızda yapacağımız düzenlemeler 
de depresyonu kolay atlatmamızı sağlıyor. Aynı saatlerde, meyve ve sebze ağırlıklı, aşırı 
yağsız ve tuzsuz beslenme de depresyon riskini azaltıyor. 

ROMANTİK BİR İLİŞKİ VE YENİ BİR HOBİ İŞE YARAYABİLİR
Şefkat dolu bir aşk yaşamı, yaşamınıza renk katacak yeni hobiler sizi depresyondan 
koruyabilir. Belediyelerin açmış olduğu meslek edindirme kursları, kültür sanat 
faaliyetleri, gönüllü yardım kuruluşları, size bu konuda seçenekler sunabilir. İlgi 
alanlarınızı keşfederek katılacağınız bu aktiviteler, sizi üretken ve haz duyduğunuz bir 
yaşama taşırken, depresyon ve bazı duygusal karmaşalara karşı da korur.  

OCAK-ŞUBAT KRİTİK AYLAR
Kış depresyonu en çok ocak-şubat aylarında yükselişe geçiyor. Ancak uzmanlar kış 
depresyonu tanısı konulabilmesi için kişide aynı belirtilerin aynı dönemde başka 
bir sebebe bağlı olmaksızın en az 2 kış üst üste gözlenmesi gerektiğini belirtiyor. 
Depresyonun özellikle kış aylarında görülmesini ise kış aylarında yazın olduğu kadar 
çok açık hava aktivitesinin bulunmayışı ve daha az güneş ışığı görmeye bağlıyorlar. 

IŞIKLA TEDAVİ POPÜLER 
Birçok ülkede depresyonla mücadele için kullanılan en yeni tedavi şekli yapay güneş 
ışığı sistemlerinden faydalanmak. Uzmanlar tarafından uygulanan bu tedavi yöntemi 
ilk seanslardan sonra etkisini göstermeye başlıyor. Ancak herşeyin olduğu gibi ışığın da 
doğalını tercih etmeliyiz. Bunun için mesela  sabah biraz daha erken uyanarak kısa bir 
yürüyüşe çıkmak harika bir fikir olabilir. Ya da çalışıyorsanız öğle yemeği saatlerinde 
üşenmeyip yürüyüşe çıkarak hem hareket edip hem de gün ışığından faydalanarak 
depresyondan korunabilirsiniz

for death, are among the most important 
symptoms. 

OVERCOME DEPRESSION BY 
WALKING
Psychologist Maviengin states, walking 
45 minutes a day on average may protect 
us against depression, and at least would 
help us in escaping it lightly. Regulations 
we’ll make on our eating habits also ensure 
us to overcome depression easily. Eating 
fruit and vegetable dominated diet, at 
approximately same hours every day, and 
staying away from extremely fatty and 
salty foods, also reduce the risk of depression.  

A ROMANTIC RELATIONSHIP 
AND A NEW HOBBY MAY WORK
A love life full of tenderness, new hobbies, 
which would add color to your life, may 
protect you from depression. Vocational 
courses opened by municipalities, culture 
and art activities and voluntary help 
organizations may offer you options on  
the subject. These activities you will 
participate through discovering your 
area of interests, not only brings you to 
a productive and delightful life, but also 
protects you against depression and some 
emotional confusions. 

JANUARY-FEBRUARY CRITICAL 
MONTHS
The winter depression rises the most during 
the months of January and February. 
However, the experts state, in order to 
diagnose winter depression, the individual 
has to display the same symptoms for at 
least two winters in a row, without any 
association to another reason during the 
same period. In their opinion, the reason 
depression is observed particularly during 
the months of winter, is due to the reduction 
of possible outdoor activities and less 
sunlight, when compared with summer. 

LIGHT THERAPY IS POPULAR
The most recent treatment method used 
in many countries in the struggle against 
depression, is the use of artificial sunlight 
systems. The light therapy, applied by 
experts, starts to take effect after the first 
few sessions. However, as it is the case 
with everything, we also have to prefer the 
natural, when it comes to light. For this 
purpose, say, waking up a little earlier in 
the morning and going for a short walk 
may be a wonderful idea. Or if you are 
working, you can choose not being too lazy 
during the lunch hours, and take a walk 
and you can protect yourself from depression 
by both moving and benefitting from the 
sunlight. 

PSİKOLOJİPsychology
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Ofiste de sağlıklı 
beslenmek için 

SefertaSı 
hareketİne 
katılın!
İş yerinde zamansızlıktan ya da seçeneksizlikten dolayı sağlıksız 
beslenmekten şikayet ediyorsanız siz de yemeğinizi yanınızda 
taşıyabilirsiniz. Kişiye özel sağlıklı yemek paketlerini evlere ve iş 
yerlerine ulaştıran MFB, düşük kalorili, besleyici 5 farklı seçenek 
hazırladı. Soğuk ya da sıcak yiyebileceğiniz bu seçenekleri bir 
gece önceden paketleyin, ofiste afiyetle yiyin!
PRODÜKSİYON: AYTAÇ ÖZKARDAŞ GOZZI / FOTOĞRAFLAR: OZAN KUTSAL

If you complain from eating unhealthy at the workplace due to time constraints and lack of options, you may bring 
your own food to the office. MFB delivers tailor-made and healthy food packages to homes and workplaces, and it 
prepared 5 low-calorie and nutritious options. Package these options you may eat cold or hot, the night before and 
consume these at the office with good health! PRODUCTION: AYTAÇ ÖZKARDAŞ GOZZI / PHOTOS: OZAN KUTSAL

To eat healthy also at the office 
Join The mess  
kiT movemenT!

BESLENMEnutrition
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VegetaBle wholeMeal 
wrap with huMuS 
1 portion 268 calorieS
Ingredients (for 4 portions)

400 gr of cooked chickpea
1 clove of garlic
2 table spoons of light yoghurt
Juice of 1 lemon
A pinch of chili pepper
1 eggplant, cut lengthwise 
1 red pepper, cut lenghtwise
2 zucchinis, sliced
1 red onion, sliced
1 dessert spoon of dry thyme
4 lavashes (diameter: 20 cm)

RECIPE
n Put the chickpea, garlic, yoghurt, lemon juice and chili pepper 
in the processor and pulp. Take the puree into a bowl. 
n  Place the vegetables on the baking tray, oil it lightly and dust 
thyme. Cook in the oven, which was previously heated at 200°c 
until fried.
n heat the lavashes in the frying pan. Distribute the vegetables 
and humus (Put 100 g of humus for each lavash). Wrap the 
lavash. 

SeBzelİ & huMuSlu KepeKlİ wrap 
1 porSİyon 268 Kalorİ
Malzemeler (4 porsiyon için)

400 gr nohut, pişmiş
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı light yoğurt
1 limonun suyu
1 tutam pul biber
1 patlıcan, uzunlamasına kesilmiş
1 kırmızı biber, uzunlamasına kesilmiş
2 kabak, dilimlenmiş
1 kırmızı soğan, dilimlenmiş
1 tatlı kaşığı kuru kekik
4 lavaş ekmeği (20 cm çapında)

HazIRlanIşI
n Nohudu, sarımsağı, yoğurdu, limon suyunu ve 
pul biberi robota koyun ve püre haline getirin. Bir 
kaseye alın.
n Sebzeleri fırın tepsisine koyun, hafifçe yağlayın ve 
kekik serpin. Önceden 200°c derecede ısıtılmış fırında 
kızarıncaya kadar pişirin.
nLavaş ekmekleri tavada ısıtın. Sebzeyi ve humusu 
paylaştırın (Her bir lavaş için 100 g humus koyun). 
Lavaşı sararak dürüm haline getirin. 

pazarteSİ

To eat healthy also at the office 
Join The mess  
kiT movemenT!

MonDay
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chicKpea Soup with 
toMatoeS
1 portion 112 calorieS
Ingredients (for 6)

1 water glass of dry chickpea  
3 dry onions
1 potato (chopped in small pieces)
3 tomatoes
5 water glass of broth (skimmed)  
1 table spoon of light butter 
1 dessert spoon of grain or powder cumin
1 dessert spoon of chili pepper

RECIPE
n Wet the chickpea in salt water one night before hand, 
boil it also with salty water and spill its water. 
n While doing it, also chop 3 onions as thin as it can 
get. Place 1 spoon of butter in a saucepan and melt it at 
low heat. Add the onions and roast. Also add the peeled 
and chopped tomatoes to the saucepan. 
n When the tomatoes are thoroughly melted, add the 
potatoes you had diced along with broth. Add on it the 
boiled chickpeas, chili pepper, cumin and salt and let 
it be boiled at low heat. scatter fresh parsley after it is 
cooked. 

DoMateSlİ nohut çorBaSi
1 porSİyon 112 Kalorİ
Malzemeler (6 kişilik)

1 su bardağı kuru nohut 
3 adet kuru soğan
1 adet patates (küçük doğranmış)
3 adet domates
5 su bardağı et suyu, yağı alınmış
1 yemek kaşığı light tereyağı 
1 tatlı kaşığı tane veya toz kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber

HazIRlanIşI
n Nohudu tuzlu suyun içinde bir gece 
önceden ıslatın, yine tuzlu su ile haşlayın ve 
suyunu dökün.
n Diğer tarafta 3 adet soğanı olabildiğince 
ince doğrayın. Bir tencereye 1 kaşık tereyağı 
koyun ve kısık ateşte eritin. Soğanları içine 
ilave edin ve kavurun. Kabuğu soyulmuş ve 
doğranmış domatesleri de tencereye ilave 
edin.
n Domatesler iyice eriyince küp 
doğradığınız patatesleri ve et suyunu 
ekleyin. Haşlanmış nohutları, pul biber, 
kimyon ve tuzu içine katıp kısık ateşte 
kaynamaya bırakın. Piştikten sonra taze 
maydanoz serpiştirin. 

Sali

tueSDay
taBule (Bulgur SalaD) 
1 portion 112 calorieS
Ingredients (for 4)

120 gr of thin bulgur
250 ml of hot water
 ½ dessert spoon of grated lemon rind
2 table spoons of lemon juice
1 clove of garlic, crushed
¼ dessert spoon of cumin
285 gr of boiled chickpea 
3 middle-size tomatoes, diced
1 middle-size cucumber, diced
2 green peppers, cut
1 small bunch of parsley, finely chopped 
2-3 twigs of fresh mint, chopped
2 fresh onions, finely cut
Salt, black pepper
Pomegranate molasses 

RECIPE
n Put the bulgur in a deep bowl, add hot water, cover its top 
and let it be swollen. 
n While doing it, also mix the tomatoes, cucumber, peppers, 
parsley, mint, chickpeas and fresh onions. 
n Prepare a sauce by mixing pomegranate molasses, grated 
lemon rind, cucumber, salt and black pepper. 
n mix the vegetables and the sauce with the boiled down 
bulgur, and serve. 

taBule (Bulgur SalataSi) 
1 porSİyon 193 Kalorİ
Malzemeler (4 kişilik)

120 gr ince bulgur
250 ml sıcak su
 ½ tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak, ezilmiş
¼ tatlı kaşığı kimyon
285 gr haşlanmış nohut
3 orta boy domates, küp kesilmiş
1 orta boy salatalık, küp kesilmiş
2 adet yeşil biber, kesilmiş
1 küçük demet maydanoz, ince kıyılmış
2-3 dal taze nane, kıyılmış
2 adet taze soğan, ince kesilmiş
Tuz, karabiber
Nar ekşisi

HazIRlanIşI
n Bulguru derin bir kaseye koyun, sıcak suyu katıp 
üzerini kapatıp şişmesini bekleyin.
n Diğer tarafta domates, salatalık, biber, maydanoz, 
nane, nohut ve taze soğanı karıştırın.
n Nar ekşisi, limon kabuğu rendesi, sarımsak, kimyon, 
tuz ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın.
n Sebzeleri ve sosu suyunu çeken bulgurla karıştırıp 
servise sunun.

çarŞaMBa

weDneSDay

BESLENMEnutrition



taksim KIŞ WINTER 23

grilleD Sirloin &  
aVocaDo SalaD
1 portion 173 calorie
Ingredients (for 4)

350 gr of lean sirloin
125ml of low-calorie Italian salad sauce 
½ lemon or lime rind  
½ lemon of lime juice 
2 table spoons of fresh coriander 
1 small onion chopped, ¼ dessert spoon 
of salt 
¼ dessert spoon of black pepper 
1 package of mixed Mediterranean greens, 
2 small tomatoes, sliced 
½ avocado, peeled and sliced 

RECIPE
n mark the sirloin with knife, in the shape of diamond, 
with intervals of 3 cm, and put it in zip lock bag. 
n mix the salad sauce, lemon rind and juice and the 
coriander in a lidded jar. Take the half of the sauce to 
a small bowl. Add onion to the remaining half and 
stir. Pour the mixture into the bag containing sirloin. 
marinate the meat for 24 hours, occasionally reversing 
the bag.
n strain the meat and grill it for 17 to 20 minutes for 
medium rare consistency, while reversing once. 
n For service slice the meat nicely in the direction of its 
tissue. Distribute the salad greens, tomato and avocado to 
4 salad bowls Place the meat slices. Pour the remaining 
salad sauce into each bowl. 

izgara BonFİle &  
aVoKaDo SalataSi
1 porSİyon 173 Kalorİ
Malzemeler (4 kişilik)

350 gr yağsız bonfile
125ml düşük kalorili İtalyan salata sosu
½ limon veya misket limonu kabuğu
½ limon veya misket limonu suyu
2 yemek kaşığı taze kişniş
1 küçük soğan doğranmış, ¼ tatlı kaşığı tuz
¼ tatlı kaşığı karabiber
1 paket karışık Akdeniz yeşillikleri, 2 küçük 
domates dilimlenmiş
½  avokado, soyulmuş ve dilimlenmiş
 

HazIRlanIşI
n Bonfileyi bıçakla 3 cm arayla baklava şeklinde 
çizin ve kilitli poşete koyun.
n Bir kapaklı kavanozda salata sosunu, limon 
kabuğu ve suyunu ve kişnişi karıştırın. Bu 
sosun yarısını küçük bir kaseye alın. Kalan 
yarısına soğanı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 
bonfilenin olduğu poşete dökün. Torbayı ara sıra 
çevirerek eti 24 saat marine edin.
n Eti süzün ve orta pişmiş kıvam için 17-20 
dakika, bir kere çevirerek ızgarada pişirin.
n Servis için, eti dokusu yönünde ince ince 
dilimleyin. Salata yeşilliklerini, domatesi, 
avokadoyu 4 salata kasesine paylaştırın. Et 
dilimlerini yerleştirin. Her bir kaseye kalan  
salata sosunu dökün.

perŞeMBe

thurSDay 

Mexican BeanS, rocKet,  
corn SalaD
1 portion 59 calorieS
Ingredients (for 1)

50 gr of rocket
10 gr of corn
30 gr of Mexican beans
4 slices of cucumbers
2-3 cherry tomatoes
Sauce with yoghurt

RECIPE
n Beat 25 gr of light yoghurt, 5 gr of lemon juice, black pepper 
and salt (optional) together and prepare the sauce. Place all the 
materials in a jar in layers, with the sauce being at the bottom 
and rockets at the top. While eating, consume after stirring. 

cuMa
MeKSİKa FaSulye, roKa,  
MiSir SalataSi
1 porSİyon 59 Kalorİ
Malzemeler (1 kişilik)

50 gr roka 
10 gr mısır
30 gr Meksika fasulyesi
4 dilim salatalık
2-3 adet çeri domates
Yoğurtlu sos

HazIRlanIşI
n 25 gr light yoğurt, 5 gr limon suyu, karabiber ve tuzu 
(isteğe göre) birlikte çırpın ve sosu hazırlayın. Sos en 
altta, rokalar en üstte olacak şekilde tüm malzemeyi bir 
kavanoza kat kat koyun. Yiyeceğiniz zaman karıştırarak 
tüketin. 

FriDay
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RÖPORTAJInterview

TAV Holding, Türkiye’nin en büyük havaalanı 
işletmecisi. Üçüncü havalimanı ihalesiyle 
birlikte sektörde ortaya çıkan yeni durum 
nedeniyle gelecek planlarını revize etme 
yoluna gitti. Şirketin CEO’su Sani Şener, 
2021’de kapanacak Atatürk Havalimanı’nın 
yerini mutlaka dolduracaklarını, ancak bu 
büyüklükte bir yeni iş fırsatını Türkiye içinde 
bulamayabileceklerini söylüyor.  
NİLÜFER GÖZÜTOK ÜNAL / FOTOĞRAFLAR: GÖKHAN ÇELEBİ 



TAV Holding is the biggest airport operator of Turkey. It chose to revise its plans addressed towards future, 
due to the new situation emerging in the sector with the third airport tender. Company’s CEO Sani Şener 
states, they will definitely compensate what comes from Atatürk Airport, which will close its doors in the 
year 2021, but perhaps they may not found a new business opportunity of such size in Turkey.  
NİLÜFER GÖZÜTOK ÜNAL / FOTOĞRAFLAR: GÖKHAN ÇELEBİ 

Tav’s new plan
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RÖPORTAJInterview

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İHALESİ, TAV Holding için kritik bir 
dönüm noktasıydı. Bu ihaleyi alması durumunda şirket, son 10 yılda 
olduğu gibi yurt içindeki hızlı büyüme yolculuğuna devam edecekti. 
Ancak ihalenin Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG tarafından 
alınması, TAV’ın oyun planını tümüyle değiştirdi. Yurt içi gelirlerinin 
yüzde 90’ını oluşturan Atatürk Havalimanı’nın 2021 yılında kapanacak 
olmasıyla birlikte TAV’ın rotası büyük oranda yurt dışına yöneldi. TAV 
Holding CEO’su Sani Şener, şimdi İstanbul’daki gelirlerini kompanse 
edecek yeni bir havalimanını portföylerine eklemek için çalışmalara 
başladıklarını söylüyor. Yurt içinde İstanbul’un yerine geçecek bir 
havalimanı ihalesi olmadığı için de yurt dışına yöneldiklerini belirtiyor. 
“Afrika’da, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da ciddi girişimlerimiz 
var. Bu bölgelerdeki havalimanı ihalelerine ortaklarımızla girmeye ve 
almaya çalışacağız. İstanbul bitiyor diye TAV’ın bitmesi söz konusu 
olamaz. İstanbul TAV’ın FAVÖK’ünün yüzde 50’sini temsil ediyor. 
Diğer yüzde 50’si devam edecek. 2021’den sonra oluşacak FAVÖK (faiz 
ve vergi öncesi kar) kaybını 2021’e kadar yerine koymak için elimizden 
geldiğince çalışmaya başladık” diye konuşuyor. Sadece yeni havalimanı 
ihaleleriyle değil servis şirketleriyle farklı havalimanlarında hizmet 
vererek büyüme planları yapan TAV’ın uzun vadede hedefi ise gelecek 
10 yılda bugün 2.5 milyar dolar olan pazar değerini 10 milyar dolara 
çıkarmak. 

Bugün TAV’ın ulaştığı büyüklük nedir? Toplam kaç  
şirket, kaç çalışan ve kaç ülkeden oluşan bir operasyon 
yürütüyorsunuz?
TAV Grubu havalimanı şirketleri ile inşaat şirketlerinden oluşuyor. 
TAV İnşaat, havalimanı yapımında dünyanın üçüncü büyük şirketi. 
TAV İnşaat ile Katar, Doha, Abu Dabi, Riyad havalimanlarının yanı sıra 
Türkiye’de İzmir İç Hatlar ihalelerini yapıyoruz. Havalimanları işlet-
mesine gelince; Aeroports de Paris, TAV Havalimanları’nda yüzde 38 
ortağımız. Onlar 25, biz ise 12 havalimanı işletiyoruz. Onlar yılda 130 
milyon yolcuya hizmet verirken, biz 70 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. 
Birlikte düşünürseniz 37 havalimanında 200 milyon yolcu bizden hiz-
met alıyor. Grup olarak şu anda THY de dahil dünyanın en önemli 23 
şirketiyle ortaklığımız var. 3 kıtada 47 bin çalışanla faaliyet gösteriyoruz. 
Ciroya baktığımızda TAV Havalimanları Holding geçen yıl 1.1 milyar 
Euro, TAV İnşaat 700 milyon dolar ciro yaptı. Grup olarak 2.1 milyar 
dolar ciroya ulaştık. 

Üçüncü havalimanının devreye girmesiyle Atatürk Havali-
manı kapanacak. Bu durumda siz ne yapacaksınız? 
Üçüncü havalimanı ihalesinden sonra hemen strateji çalışmalarına baş-
ladık. TAV olarak iki senaryomuz var: Üçüncü havalimanı normal şart-
larda 2021 yılında açılırsa İstanbul Havalimanı kapanacak. Eğer orası 
2021’den önce açılırsa, bizim imtiyazlı sözleşmemiz var, devlet bizi taz-
min edecek. Ama 2021’de biterse bizim zaten süremiz bitiyor. Bütün he-
saplarımız 2021’de İstanbul’un bitmesine göre yapıldı. Fakat bu çıkan fi-
yatla o havalimanının yapılmasında gecikme durumu olursa bizim Ata-
türk Havalimanı’nda 2021’den sonra biraz daha devam etme olanağımız 
olabilir, bunu zaman gösterecek. Biz birinci senaryoya göre yani üçüncü 
havalimanının zamanında açılması durumunda İstanbul’daki gelirimizi 
ve FAVÖK (Faiz, amortisman, vergi öncesi kâr)’ümüzü kompanse ede-
cek yeni bir havalimanını mutlaka portföyümüze koyacağız. 

Üçüncü havalimanından sonra iç pazarda ne kalıyor?
İç pazarda süreleri dolmaya yakın olduğu için Dalaman ve Bodrum iha-
leleri var.  2021’den sonra yani bizim süremiz bittikten hemen sonra An-
talya ihalesi devreye girecek. Antalya Havalimanı ihalesi ve bu yıl ihale 
edilmesi beklenen Bodrum ve Dalaman havalimanı ihaleleri Türkiye’deki 

1. Geçtiğimiz yıl yüzde 20 büyüdük. Bu yıl da yine aynı oranlarda 
büyümeyi bekliyoruz.
2. Şimdi 70 milyon yolcuya hizmet veriyoruz, 2020’de 100, 
2030’da 150 milyon yolcuya ulaşacağız.
3. Stratejimizin ana motoru büyüme. Her zaman akıllı büyüme 
peşinde olacağız.
4. Üçüncü havalimanı kapanınca, İstanbul’daki gelirimizi 
kompanse edecek yeni bir havalimanını portföyümüze koyacağız.
5. İç pazarda Dalaman, Bodrum ve Antalya ihalesi devreye 
girecek. Bunları takip edeceğiz. 
6. Yurt içinde İstanbul’un yerine geçecek bir havalimanı yok. 
Bu nedenle Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da ciddi 
girişimlerimiz var.
7. Servis şirketlerimizi büyütüyoruz. Hizmet şirketlerimiz ve 20 
bin kişilik iş gücümüzle üçüncü havalimanında da olacağız.
8. Gelirlerimizin yüzde 40’ı yurt dışından yüzde 60’ı Türkiye’den 
geliyor. 10 yıl sonra yurt dışı geliri hedefimiz yüzde 50. 
9. Hedefimiz TAV’ın 2.5 milyar dolar olan değerini 10 yılda 10 
milyar dolara çıkarmak.

TAV’ın yeni rotası

1. We have grown by 20 percent the previous year. We expect the 
same rate of growth the present year too. 
2. We currently provide service to 70 million passengers. The 
number will be increased to 100 million in the year 2020 and 150 
million in the year 2030. 
3. The motor of our strategy is growth. We will always look for 
smart growth. 
4. We will add a new airport, which would compensate our İstanbul 
revenue, when the Atatürk Airport will close its doors due to the 
activation of the third airport. 
5. Dalaman, Bodrum and Antalya tenders will step in in the 
domestic market. We will follow these up. 
6. There is no airport to replace İstanbul in Turkey. For this 
reason, we have serious initiatives in Africa, Latin America and 
Southeastern Asia. 
7. We scale our service companies up. We will also exist at the 
third airport with our service companies and our workforce of 20 
thousand. 
8. 40 percent of our revenues are from abroad, and 60 percent 
from Turkey. Our foreign revenue target for 10 years from now is 
50 percent. 
9. Our aim is to increase TAV’s current value of 2.5 billion dollars 
to 10 billion dollars in 10 years. 

New course of TAV
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THE THIRD AIRPORT TENDER WAS a critical turning 
point for TAV Holding. If the contract had been awarded to it, 
the company would go on with its fast domestic growth journey, 
just like it was the case in the last 10 years. However, the 
contract was awarded to Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon 
OGG, and it fully changed the TAV’s game plan. With the 
Atatürk Airport, which constitutes 90 percent of its domestic 
revenues, to close its doors in the year 2021, TAV changed its 
course, predominantly towards abroad. Tav Holding CEO 
Sani Şener states, they now started their efforts in order to 
add an airport to compensate their  İstanbul revenues, to 
their portfolio. He also mentions they changed their course 
towards abroad, since there are no tenders in Turkey, which 
may replace İstanbul. He tells, “We have serious initiatives in 
Africa, Latin America and Southeastern Asia. We will try to 
participate and win the tenders concerning airports of these 
regions, along with our partners. It is out of question for TAV 
to end, just because İstanbul is ending. İstanbul represents 50% 
of TAV’s EBITDA. The other 50 percent will continue. We 
started to display our best efforts to replace until the year 2021, 
the EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization) loss to occur after the year 2021.” As for 
the long-term target of TAV, which projects to grow not only 
through new airport tenders, but also through providing service 
at various airports via service companies, it is to increase 
within the next 10 years its current market value of 2.5 billion 
dollars to 10 billion dollars. 

 What is the size reached by TAV as of today? 

The operations you conduct consist of how many 
companies, employees and countries in total?  
The TAV Group consists of airport companies and construction 
companies. TAV Construction is the third biggest company of 
the world in terms of airport construction. With TAV İnşaat, 
we have the İzmir Domestic Flights contract in Turkey, 
alongside Qatar Doha, Abu Dhabi and Riyadh airports. As 
for airport  operation: Aeroports de Paris is our partner in TAV 
Airports, with a share of 38 percent. They operate 25 airports, 
and us 12. While they provide service to 130 million passengers 
a year, we provide service to 70 million passengers. If taken 
together, 200 million passengers receive service from us at 38 
airports. As the Group we have partnerships with the 23 most 
important companies of the world, including Turkish Airlines 
(THY). We display activity in 3 continents with 47 thousand 
employees. When you look at the turnover, TAV Havalimanları 
Holding (TAV Airports Conglomeration) made an annual 
turnover of 1.1 billion Euro the previous year, while TAV 
İnşaat (TAV Construction) made an annual turnover of 700 
million Dollars. As a Group, we managed to make an annual 
turnover of 2.1 billion dollars.  

Upon the activation of the third airport, the 
Atatürk Airport will close its doors down. What 
will be your roadmap on the subject? 
We initiated strategy efforts right after the third airport tender. 
As TAV, we have two scenarios. If, under normal conditions, 
the third airport is activated in the year 2021, the İstanbul 
Airport will close its doors. If it opens its doors before the 
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RÖPORTAJInterview

İstanbul’un hava sahası sorunu çok rahat çözülmüş olur.

TAV’ın halihazırda yurt dışında yürüyen projelerinden biraz 
bahseder misiniz?
Şu anda Medine Havalimanı’nı yapıyoruz. Bu bizim çok önem verdiğimiz 
bir havalimanı. Medine islamiyetin ikinci önemli kenti. Orada Suudi 
ortaklarımızla 1.2 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Şu anda 
mevcut havalimanını da bir yıldır biz işletiyoruz. Gelecek yıl yatırım 
bitecek. Yeni havalimanında 25 yıllığına biz hizmet vereceğiz. Medine 
çok hızlı büyüyen bir şehir. İleride çok fazla umre ve hac yolcusu kabul 
edecekler ve o zaman Medine’nin yolcu sayısı ciddi oranda artacak. Me-
dine de portföyümüzdeki yolcu sayısı açısından en önemli havalimanları 
arasına girecek. İnşaat olarak baktığımızda Abu Dabi dünyanın en büyük 
havalimanlarından birini inşa ediyor ve o havalimanını da biz yapıyoruz. 
Orası yeni başladı. Katar’ı bitirdik, o da dünyanın sayılı havalimanlarından 
birisi ve açılışını bekliyoruz. Ortağımız Aeroports de Paris,  Zagrep 
Havalimanının ihalesini aldı, biz de oraya ortak olduk. Şu anda Zagrep 
Havalimanı’nı Aeroports de Paris, Bouygues ve biz işleteceğiz. Zagrep 
Havalimanı, Latvia ile birlikte bizim Avrupa Birliği’ndeki ikinci havalima-
nımız oluyor. Bu dört yatırım bizi çok heyecanlandırıyor.
 
Yurt dışında özellikle hangi coğrafyalarda ne tür fırsatlar 
peşindesiniz?
Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya bizim şu anda hedef bölgemiz. 
Bir de servis şirketlerimiz şu ana kadar sadece bizim işlettiğimiz havali-
manlarında hizmet veriyordu. Şimdi başka havalimanlarında da hizmet 
veriyor. Örneğin Havaş, Almanya’da  6 havalimanında hizmete başladı. 
Aynı şekilde Havaş’ı Medine’ye götürüyoruz. 

imkanlar olarak göz önünde bulundurulabilir. Bunları takip edeceğiz ama 
bunun yanında yurt dışındaki temaslarımızı sürdüreceğiz.

Sizin servis şirketlerinizle üçüncü havalimanında nasıl bir 
rolünüz olacak? 
TGS, THY ile yüzde 50 ortak olduğumuz, THY’nin yer hizmetleri işlerini 
yapan şirketimiz. O zaten oraya geçecek. HAVAŞ da Türkiye’de 22 hava-
limanında hizmet veren yer hizmetleri şirketi. HAVAŞ havayollarına hiz-
met vermek için oraya geçecek. Dolayısıyla biz 20 bin kişilik iş gücümüz-
le üçüncü havalimanında olacağız. Onun dışında bir sürü servis şirketi-
miz var. Onlar da orada 1-2 iş alırsa göreve devam ederler. Ama kesin olan 
HAVAŞ ve TGS’nin üçüncü havalimanında yer alacak olması.
.
Önünüzde 8 yıl gibi bir süre var. Atatürk Havalimanı’nın ka-
pasitesini artırma gibi ek yatırımlar düşünüyor musunuz?
Devlet Hava Meydanları yeni bir ihale yaptı. Şu anda o ihale sonuçlan-
dı, askeri alanda büyük bir apron yapılıyor. Atatürk Havalimanı’ndaki 
en büyük sıkıntı park sıkıntısı. Bu apronla birlikte mevcut park kapasi-
tesi yüzde 50 artırılıyor. Biz THY ve Devlet Hava Meydanları ile cid-
di bir koordinasyon içindeyiz. Darboğazları gördüğümüz yerde he-
men müdahale edip, THY’nin yolcu artışına göre çözüyoruz. Atatürk 
Havalimanı’nın hava tarafını devlet hava meydanları, terminalleri ve 
otoparkları da biz işletiyoruz. Biz büyük yatırımlar yapamayız çünkü sü-
remiz belli. Ama devlet hava meydanları son güne kadar buraya yatı-
rım yapacağını belirtiyor. Üçüncü havalimanı uzarsa o zaman buraya ila-
ve terminal binası yapılabilir. Çevrede çok az istimlakla birlikte havali-
manına bir pist ve ilave terminal olabilir. Böylelikle Atatürk Havalima-
nı uzun yıllar idare edebilir. Bir de Sabiha Gökçen’e ikinci pist yapılırsa 



It will continue its activities at the third airport. HAVAŞ, 
is also a ground services company, providing service at 22 
airports in Turkey. HAVAŞ will also be active at the third 
airport to provide service to airlines. Therefore, we will be 
at the third airport, with a workforce of 20 thousand. Apart 
from that we also have several service companies. They would 
continue at the third airport too, if they can take a few works 
there. But, what is certain is that HAVAŞ and TGS will also 
exist at the third airport. 

You still have 8 years. Do you project any 
additional investments such as increasing the 
capacity of Atatürk Airport? 
State Airports made a tender recently. It is concluded as of 
now, and a big apron is being built at the military area. The 
biggest problem at the Atatürk Airport is the parking difficulty. 
By courtesy of the apron, the current parking capacity is 
being increased by 50 percent. We are in serious tandem with 
THY and State Airports. As soon as we observe bottlenecks, 
we intervene right away, and solve the problem according to 
passenger increase of THY. The air side of Atatürk Airport 
is operated by the state, while its airports, terminals and car 
parks are operated by us. We can’t make big investments, for 
we know when our time expires. However, the state airports 
states investment will be made for it until its very last day. 
If the activation of the third airport is delayed, an additional 
terminal building may be constructed at Atatürk. A runway 
and an additional terminal may be possible, through carrying 
out very few expropriations in the surroundings area. By these 
means, Atatürk Airport may get on for many long years. Also, 
if a second runway can be built at Sabiha Gökçen, the airspace 
problem of İstanbul would be easily overcome. 

Can you tell us a little about the current 
projects of TAV conducted abroad? 
Currently we construct the Medina Airport. It is an airport we 
attach great importance. Medina is the second important city 
of the Islamic faith. There, we put into practice, along with our 
Saudi partners, an investment amounting to 1.2 billion dollars. 
We also operate the currently existing airport since once year. 
The investment will be concluded next year. We will provide 
service at the new airport for 25 years. Medina is a very 
rapidly growing city. In the future, they will receive countless 
hajj and umrah passengers, and the number of passengers of 
Medina will increase at a very serious rate then. Medina, too, 
will become among the most important airports in terms of 
the number of passengers in our portfolio. When it comes to 
construction, Abu Dhabi currently builds one of the biggest 
airports of the world, and we are the ones putting it to practice. 
It was very recently started. We completed our construction at 
Qatar, it is  also among the important airports of the world, 
and we are waiting for it to open. Our partner Aeroports de 
Paris, too, was awarded the contract of Zagreb airport, to 
which we became partners. Currently, we will poperate the 
Zagreb Airport, along with Aeroports de Paris and Bouygues. 
Zagreb Airport becomes our second airport in the European 
Union, along with the one in Latvia. We are thrilled by all four 
of these investments. 

What kind of opportunities are you looking for 
abroad, and what regions can be considered as 
your target? 
Our current target regions are Latin America, Africa and 
Southeastern Asia. One more thing, until recently, our service 
companies were only providing service at airports we were 
operating. Now, they provide service at other airports too. For 
example Havaş initiated service at 6 airports in Germany. 
Likewise, we are bringing Havaş to Medina too.  

year 2021, we have a privileged contract, so the state will 
compensate us. However, if it ends in the year 2021, it is the 
year our time expires in the first place. All our calculations 
were made considering İstanbul will close its doors in the year 
2021. However, if a delay occurs in the construction of the 
third airport, with the relevant price, it may be possible for 
us to maintain the operation of Atatürk Airport for a while, 
after the year 2021. We will act according to scenario no. 1, 
in other words, the timely activation of the third airport, 
and definitely add a new airport, which will compensate our 
İstanbul revenues and EBITDA (Earnings Before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortization). 

What remains in the domestic market after the 
third airport? 
There are Dalaman and Bodrum tenders in the domestic 
market, since their current terms are about to expire. The 
Antalya tender will step in after 2021, in other words right 
after our term expires. Antalya Airport tender, and the 
Bodrum and Dalaman airports, which are expected to be 
given out the present year, may be taken into consideration as 
domestic opportunities. We will follow these up, but we will 
also go on with our contacts abroad.  

What kind of a part will you play at the third 
airport, through your service companies?  
TGS, is a company of ours, where we are 50%-50% partner 
with THY, which performs the ground services works of THY. 
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Bazen mevsim bize engel olsa da, doğanın 
güzellikleriyle kucaklaşmak isteriz. En 
iyi çözüm, bahçenin ya da balkonun bir 
bölümünü kış bahçesine çevirmek! SELEN OKAN

BAHÇEGarden

B
ahçenizin en çok ışık alan yeri ya da en 
çok ışık alan balkonunuzu, kış bahçesine 
dönüştürebilirsiniz. Kış bahçeleri daha çok 
bahçeli evlerde ve binaların çatı katlarında tercih 
ediliyor. Burada amaç, güneşin tüm olumsuz 
etkilerinden arınmış, süzülmüş gün ışığıyla dolu 

ortamlar yaratmak. Alüminyumdan PVC’ye, ahşaba kadar 
çeşitler, soğuk günlerde bitkilerle dolu yemyeşil, çiçekli yeni düş 
alanlarınız için, seçeneklerden sadece birkaçı. Isıtma, soğutma 
sistemine sahip kış bahçeleri, evlere dekorasyon yönünden de 
ayrı bir zenginlik kattığı için son yıllarda sıkça kullanılıyor. 
Havalandırma, gölgelendirme sistemleri ve ısı yalıtımını doğru 
bir şekilde yaparsanız, dört mevsim keyfini sürebilirsiniz. 

Kışın camdan 
sığınakları

DİKKAT DİKKAT!
1 Kapılarınızı ardına kadar açın ve ışığın içeriye 

girmesini sağlayın. Kış bahçenizin kapı sistemini 
sonuna kadar açılan şekilde yaptırırsanız daha aydınlık 
ve geniş bir yaşam alanına sahip olursunuz.

2 Kış bahçenizin üzeri camdan olursa gökyüzünün 
derinliğini her daim yaşam alanınızda 

hissedebilirsiniz. 

3 Kış bahçenizi konumlandırırken manzaranızı 
bölmemeye çalışın. İç alanın dekorasyonunu 

yaparken de bunu göz önüne alarak eşyalarınızı 
yerleştirin. 

4 Güneşin sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız kış 
bahçenizin tavanında kullanılan camları filtreli 

yaptırabilirsiniz. 

5 Kış bahçeniz sayesinde bitkilerinizi soğuktan da 
korumuş olacaksınız. Yaz aylarında ise camları 

açarak bu alanı gerçek bir bahçeye çevirmeniz mümkün. 

HANGİ BİTKİLERİ 
SEÇMELİ?

KuMKuAT: Turunçgiller içinde küçük 
mücevher olarak adlandırılan bu bitki, 

güzel meyvelere sahiptir. Organik 
maddece zengin toprak ister. Güneşe 

bayılır. 
CENNET KuŞu: Kuş gagasına benzeyen 

bu çiçek, kış bahçesinde yetiştirmek için 
idealdir. Organik maddece zengin toprak 

ister. 
BAMBu: Hemen hemen her çeşit toprakta 

yetiştirebilirsiniz. Su isteği fazladır. 
GARDENYA: Narin bir yapıya sahiptir. Yarı 

gölge ve hatta gölge alana yerleştirin.  
Funda toprağının, geçirgen ve nemli 

olmasına dikkat edin. 
ORKİDE: Güneş alan, cama yakın bir 

yerde mutlu olur. Su dolu cam bir 
kabın alt kısmını küçük çakıllarla 

doldurun. Ardından bitkinizin saksısını 
yerleştirebilirsiniz. 



Even though the season is sometimes an obstacle, 
we long to embrace the beauties of the nature. The 
best is to convert a portion of the garden or the 
balcony into a winter garden! SELEN OKAN

Glass  
shelters  
of winter
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Y
ou may convert the brightest part of your garden or your 
brightest balcony into a winter garden. Winter gardens 
are mostly preferred for houses with gardens and for 
penthouses. The goal here is to create living spaces full 
of daylight free from all the harmful effects of the sun. 

Aluminum, PVC and wood are just some of the choices for your new 
dream spaces full of green plants and flowers. Winter gardens with 
heating and cooling systems have been in great demand recently 
as they enrich houses decoration-wise. You may enjoy your winter 
garden all seasons with the right air conditioning, shading systems 
and heat insulation.

ATTENTION!
1 Keep your doors wide open and let the light in. If 

your winter garden door system is fully-openable, 
then you can have a brighter and roomy living  
space.

2 If you cover the top of your winter garden with 
glass, you may always feel the depth of the sky in 

your living space. 

3 Try not to block your view when positioning your 
winter garden. Keep this in mind when decorating 

the inner space and setting your furniture.

4 You may prefer filtered glass for the ceiling of 
your winter garden if you do not want be bothered 

by the sunlight.

5 Thanks to your winter garden, you will also be 
protecting your plant against the cold. And you may 

turn this space into a real garden by simply opening the 
windows during the summer.

WHICH pLANTS TO CHOOSE?
KuMquAT: This plant is known as the tiny jewel among the citrus fruits and has 
beautiful fruits. It demands organic substance-rich soil and loves the sunlight. 

STRELITZIA REGINAE: This beak-like flower is ideal to grow in winter gardens. It 
demands organic substance-rich soil.

BAMBOO: You may grow it almost in every type of soil. It requires plenty of water.
GARDENIA: It has a delicate nature. place it in a partially or even completely shady 

space. Make sure that the heather soil is permeable and humid. 
ORCHID: It enjoys a place which receives direct sunlight close to the window. Fill 

the bottom of a glass container full of water with gravels. You may then place the 
pot of your plant.







Brezilya’nın lokomotifi 
Sao Paulo 
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Latin Amerika’nın gökdelenler 
arasından parlayan modern yüzü! 
Bu havalı şehri Sao Paulolu gibi 

gezmek için kendinizi Brezilya’nın 
samba rüzgarına bırakın. SELEN OKAN

GEZİJourney

D
ÜNYANIN DİĞER BİR UCUNDA ‘EVİNDE 
OLDUĞUNU’ HİSSETMEK NASIL BİR DUYGUDUR?  
Bu sorunun cevabını yaklaşık 17 saatlik uçuşun ardından 
keşfetmiştim! Güney yarım kürenin en büyük yüzölçümüne 
sahip olan ülkesi Brezilya’da kaldığım üç ay boyunca 
ruhumda gizli bir Latinlik olduğunu sezmiştim. Ne de olsa 

Brezilya dizileriyle büyümüş bir neslin çocukları arasında yer alıyordum. 
Futbolun ülkesi, Ronaldo, Roberto Carlos’un keşfedildiği topraklar, 
parmak arası terliklerin cenneti, beyaz kum, palmiye ağaçlarının gölgesine 
karışan güneşin, dört mevsim yakıcı etkisi... Rotary Değişim programında 
gitmek istediğin ülkeler sorusuna ilk verdiğim cevaptı Brezilya! Tehlikenin 
şehir efsanelerine karıştığı, uzaklarda keşfedilmeyi bekleyen ülke... Tüm 
cesaretimi topladım ve bu uzun uçuşta tek başıma ilk olarak 2003 yılında 
Sao Paulo’ya gittim. İlk olarak diyorum çünkü dört yıl önce kilometrelere 
inat yılbaşı kutlama bahanesiyle yine gittim bu şehre... Gitmeden önce 
ülke hakkında tek duyduğum kelime ‘Tehlikeli’ olduğuydu. İstanbul 
gibi bir şehirde yaşarken tehlike kelimesinin ne demek olduğunu az çok 
kestirebiliyorsunuz. Ben tüm negatiflikten uzak, samba ezgisini aklıma 
not ettim. Değişim programında Rotary Ailesi’ne üye bir ailenin yanında 
kaldım. Özetle iki ülke arasında karşılıklı bir kültür alışverişiydi bu. Sao 
Paulo-Guarulhos Havalimanı’na vardığım zaman modern bir şehre 
ayak bastığımı ilk anda hissettim. İngilizce ile halkın anadili Portekizce 
birbirine karıştı. Fakat bana yardımcı olmak istedikleri için ellerinden 
geleni yaptılar. Kaldığım süre içinde anladım ki; insan zora girince, 
bilmediği bir yabancı dili bile anında algılayabiliyor.



The modern face of Latin America, under the shadows of skyscrapers, but still shining! To walk around 
the cool city like a Sao Paulo resident, let yourself go with the samba wind of Brazil. SELEN OKAN 

Sao Paulo, the  
leading city of Brazil 
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HAT KIND OF EMOTION IS TO FEEL AT ‘HOME’ AT THE OTHER END OF THE WORLD? I had 
found the answer to the question, after the flight, which had taken around 17 hours! During the three months I stayed in 
Brazil, the largest country of Southern hemisphere, I had sensed the presence of a hidden Latin in my spirit. After all, I 
was among the children of a generation who grow up with Brazilian soap operas. The country of football, the soils where 
Ronaldo, Roberto Carlos were discovered, the paradise of flip-flops, white sand, the burning effect of sun, intermingling 

with the shadows of palm trees, but still ruling all season… Brazil was my first answer to the question, countries you’d like to visit, 
in the Rotary Exchange program! A country where danger melts into urban legends, a country far away, waiting to be discovered… 
I plucked up all my courage, and after a long flight, I first went to Sao Paulo by myself in the year 2003. I say ‘first’, because four years 
ago, I once again visited the city, just to spite the miles, with the excuse of celebrating the new year… The only word I was hearing 
concerning the country before my visit was it being “dangerous”. When you live in a city like İstanbul, you more or less can make out 
what the word danger means. Still, I was fully positive, and had a samba melody in my mind. I stayed with a family, members of 
the Rotary Family, during the exchange program. In brief, it was a mutual cultural exchange between the two countries. When I 
arrived to Sao Paulo-Guarulhos Airport, I felt having stepped in to a modern city right away. English and the people’s mother tongue 
Portuguese melted. However, they did their best, since they wanted to help me. Throughout my stay I understood that, when it gets 
difficult for you, you can immediately perceive even a foreign language you don’t know at all.  



Yeşilliğin ortasında zümrüt bir 
göle benzeyen Gideros Koyu 
beliriyor. 
In the middle of greenness 
Gideros bay looking like an 
emerald lake appears.
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GÖKDELENLERİN GÖLGESİNDEKİ ŞEHİR 
Şehrin kalbi sizin kaldığınız noktaya göre değişebilir. Çünkü burada tek bir 
popüler semt yok. Benim kaldığım gökdelenlerin kalbi Avenida Paulista, 
iş, sanat ve alışveriş merkezi olmasının yanında rezidansların da yer aldığı 
ana caddelerden biriydi. Bunun için bana göre en keyifli yer bu bölgeydi. 
Birçok yere yürüme mesafesinde olmasına rağmen bu şehirde arabasız 
yaşam yok gibi bir şey. Şehrin kalabalığına çözüm olarak araçlar plaka 
numarasına göre sokaklara çıkabiliyor. Aksi durumda cezalar sizi bekliyor! 
Metro, otobüs gibi toplu taşımalar ise hem güvenli hem anlaşılması kolay 
bir sisteme sahip. Şehir eski ve yeni bölge olarak farklı mimari dokuyu 
gelen misafirlerine bir arada yaşatıyor. Eski yerleşim alanını Eminönü gibi 
hayal edin. Şehrin modern yüzü, gökdelenlerin olduğu yeri de Maslak 
gibi. Tarihi dokuya sahip müzelerin dışında modern sanat müzelerini de 
mutlaka gezmelisiniz. Çok farklı alanlarda çok sayıda müze var bu şehirde. 
Gökyüzüne değen palmiye ağaçları, kırmızı yapraklarıyla flamboyan 
ağaçlarına eşlik eden egzotik türler gökdelenlerden fırsat buldukça 
karşınıza çıkıyor. Bizim ülkemizde iç mekan bitkisi olarak yetiştirdiğimiz 
aşk merdivenini bahçede gördüğünüz zaman ‘hemen fotoğrafını 
çekmeliyim’ hissiyle fotoğraf makinesine sarılabilirsiniz. Şehirden biraz 
uzaklaşmak isterseniz rotanızı hemen merkezdeki Ibirapuera parkına 
çevirebilirsiniz.  Ünlü mimar Oscar Niemeyer tarafından 1.5 milyon 
metrekarelik bir alana planlanan park, Sao Paulolular’ın en büyük oksijen 
kaynağı. Ayrıca Miguel Stefano Caddesi’nde yer alan Jardim Zoologico 
da görülmesi gereken yerler arasında. Diğer dikkat çekici parklardan biri 
şehrin kuzeyinde yer alan Museu Florestal Octvio Vecchi. İkincisi ise 
hayvanat bahçesiyle aynı caddede yer alan Jardim Botanico. İki büyük 
cam seranın yer aldığı yüzlerce tropikal türü aynı bahçede görebileceğiniz, 
koleksiyon bitkilerle dolu bir alan.

NEREDE KALINIR?
Otel seçerken ana hatlar üzerinde olmasına dikkat etmelisiniz. 
Gezmek istediğiniz yerlere rahat ulaşabilmek için metro ve 
otobüs hatlarına yakın bir nokta seçin. Şehir büyük olduğu için 
devamlı taksi kullanamazsınız.
• Hilton São Paulo Morumbi
 Avenida Das Nacoes Unidas, 12 04578-000 Tel: +55 (11) 
6845 0000 www3.hilton.com/en/hotels/s/hilton-sao-paulo-
morumbi-SAOMOHH/index.html 

• Maksoud  Plaza Hotel 
Alameda Campinas, 150 01404-900 Tel: +55 (11) 3145 8000 
www.maksoud.com.br 

• Renaissance São Paulo Hotel 
Alameda Santos, 2233 01419-002 Tel: +55 (11) 3069 2233 
hoteis.marriott.com.br/hotels/travel/saobr-renaissance-sao-
paulo-hotel/ 

• Hotel Transamerica São Paulo 
Av. das Nações Unidas, 18591 04795-901 Tel: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 

• Tivoli Sao Paulo Mofarrej 
Alameda Santos 

WHERE TO STAY?
• Hilton São Paulo Morumbi
 Avenida Das Nacoes Unidas, 12 04578-000 Phone No.: +55 (11) 
6845 0000 www3.hilton.com/en/hotels/s/hilton-sao-paulo-
morumbi-SAOMOHH/index.html 

• Maksoud  Plaza Hotel 
Alameda Campinas, 150 01404-900 Phone No.: +55 (11) 3145 
8000 www.maksoud.com.br 

• Renaissance São Paulo Hotel 
Alameda Santos, 2233 01419-002 Phone No.: +55 (11) 3069 
2233 hoteis.marriott.com.br/hotels/travel/saobr-renaissance-
sao-paulo-hotel/ 

• Hotel Transamerica  São Paulo 
Av. das Nações Unidas, 18591 04795-901 Phone No.: 0800 012 
6060 www.transamerica.com.br 

• Tivoli Sao Paulo Mofarrej 
Alameda Santos 

GEZİJourney

Renaissance São Paulo Hotel
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NEREDE YENİR?
Dünyanın en ünlü ve iyi et lokantalarına sahip bu şehirde barbekü 
yani portekizce ‘Churrasco’ denemeden dönmemelisiniz. Bazı 
lokantalarda size yeşil ve kırmızı kart veriyorlar. Siz bu kartın 
kırmızı tarafını çevirene kadar non-stop tabağınıza ızgara et 
çeşitlerini getiriyorlar. Geleneksel yemeği ise; Feijoada. Siyah 
fasulye ile et ve domuz parçalarının yer aldığı sulu yemek. Gerçi siz 
ne yemek isterseniz isteyin yanında mutlaka sarımsak, soğanlı beyaz 
pilav ve üzerinde siyah fasulye servisi yapıyorlar. Sao Paulo şehrinde 
yaklaşık beş bin pizzacı var. İtalyan pizzasını aratmıyor hatta daha 
da lezzetli… Pastanelerinde atıştırmalıkların  ‘coxinha’ ve ‘pastel’in 
tadına bakmalısınız. Japon mutfağındaysa suşiler, sashimiler hiç bu 
kadar lezzetli ve ucuz olmamıştı, inanın! Ülkenin milli içeceği sayılan 
Caipirinha’yı da akşamüstünden başlayarak içebilirsiniz.
• Fogo de Chao (Churrascaria) 
Ana yemek: Churrasco  Popüler içecek: Caipirinha  Avenida dos 
Bandeirantes, 538 - Vila Olimpia www.fogodechao.com.br 
• Varanda 
Ana yemek:  Et yemekleri Popüler içecek: şarap   Rua General Mena 
Barreto, 793 - Jardim Paulista www.varandagrill.com.br 
• Brasil a Gosto 
Ana yemek: Deniz ürünleri Popüler içecek: Caipirinha  Rua Professor 
Azevedo do Amaral, 70 - Jardins www.brasilagosto.com.br 
• Dom 
Ana yemek:  Taze balık Popüler içecek: şarap  Rua Barao de 
Capanema, 549 - Jardins www.domrestaurante.com.br 
6. Rascal 
Ana yemek: Makarna Popüler içecek: şarap  Rua Leopoldo Couto De 
Magalhães Júnior, 831 www.rascal.com.br

WHERE TO EAT?
The city hosts the most famous and best grill houses of the world, 
and you should definitely try BBQ, or ‘Churrasco’ in Portuguese 
before your visit ends. In some restaurants they give you a green 
and red card. Until you put the red side of the card on pot, they 
serve you non-stop grilled meat types. As for the city’s traditional 
food, it is Feijoada. It is a stew of black beans with meat and pork. 
In truth, no matter what you want to eat, they definitely serve it 
with garlic, oniony white pilaf and with black beans on top. There 
are around five thousand pizzeria in the city of Sao Paulo. They are 
equally good, and sometimes even more delicious than the Italian 
pizza… You should taste the snack foods ‘coxinha’ and ‘pastel’ 
at patisseries. As for the Japanese cuisine, believe me, sushi and 
sashimi have never been so delicious and affordable! You can drink 
Caipirinha, considered as the national drink of the country, starting 
from the afternoon.
 • Fogo de Chao (Churrascaria) 
Main dish: Churrasco  Popular drink: Caipirinha  Avenida dos 
Bandeirantes, 538 - Vila Olimpia www.fogodechao.com.br 
• Varanda 
Main dish:  Meat dishes Popular drink: wine Rua General Mena 
Barreto, 793 - Jardim Paulista www.varandagrill.com.br 
• Brasil a Gosto 
Main dish: Sea products Popular drink: Caipirinha  Rua Professor 
Azevedo do Amaral, 70 - Jardins www.brasilagosto.com.br 
• Dom 
Main dish:  fresh fish Popular drink: wine Rua Barao de Capanema, 
549 - Jardins www.domrestaurante.com.br 
6. Rascal 
Main dish: Pasta Popular drink: wine  Rua Leopoldo Couto De 
Magalhães Júnior, 831 www.rascal.com.br
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CITY UNDER THE SHADOW OF SKYSCRAPERS 
The heart of the city may change according to the area you stay. For, there 
are many popular quarters here. The place I stayed, Avenida Paulista, 
heart of the skyscrapers, was one of the main avenues with residences, in 
addition of being a business, art and shopping center. For these reasons, 
it was the most pleasant area of the city for me. While many places are 
within walking distance, carless life is virtually non-existent in the city. 
As a solution to the crowdedness of the city, vehicles may hit the roads 
according to their license numbers. Otherwise, fines are waiting for you! 
As for mass transport choices such as metro and bus, they are both safe 
and have an easy to understand system. With its old and new areas, 
the city allows its visiting guests to experience different architectural 
textures. Imagine the old settlement like Eminönü. As for the modern 
face of the city, where the skyscrapers rise, it is like Maslak. 
Alongside museums with historical texture, you should also definitely 
visit its modern arts museums. The city is host to a big number of muse-
ums, specialized on very different fields. You will see palm trees touching 
the sky and exotic types accompanying flamboyant trees with their red 
leaves, when the opportunity is presented by the skyscrapers. When in 
the garden, you observe a sword fern, which is grown in Turkey as an 
indoor plant, you may want to look for your camera with the feeling ‘I 
have to take its photo right now’. If you want to lose the city atmosphere 
for a while, you can change your course to the Ibirapuera park, right 
at the heart of the city. The park, whose design was made by famous 
architect Oscar Niemeyer, and built on an area of 1.5 million m2, is the 
biggest oxygen source of Sao Paulo residents. Also, Jardim Zoologico, 
which appears at the Miguel Stefano Avenue is another one of the places 
you need to see. One of the other interesting parks is Museu Florestal 



HEM KARIŞIK HEM KALABALIK!
Japonya dışında en fazla Japonun bulunduğu kenttesiniz. Japon 
mahallesi Liberdade’de sokaklarda bizim nohut pilav arabaları gibi 
Japon yemek arabaları var. Temiz mi acaba korkusunu bir kenara 
bırakın ve yakisoba’nın, karidesli mücverlerin tadına bakın! Küçük 
Tokyo’da bir gününüzü harcayabilirsiniz. Japon mağazalarında, 
tekstil, dekorasyon ürünleri ile yemek malzemeleri oldukça uygun 
fiyatlarda. Ayrıca şehrin farklı noktalarında Arap, İtalyan mutfağı 
gibi dünyanın dört bir yanından gelen lezzetler sizi bekliyor. Bu 
şehirde suç oranının fazla olmasına rağmen herkes sokaklarda. Köşe 
başlarında bekleyen güvenlik noktaları sizi tedirgin etmesin. Turist 
olduğunuzun ve cebinizde dolarla dolaştığınızın sinyalini hırsızlara 
vermedikten sonra siz de bu şehirden birisiniz! Brezilya sanayisinin 
kalbi sayılan Sao Paulo, en küçükten en büyüğe kadar hemen 
her ekonomik sektörün merkezi olarak biliniyor. Başta otomotiv, 
inşaat, petrokimya olmak üzere, ileri teknoloji, telekomünikasyon, 
bankacılık, kozmetik, moda, elektronik eşya, bilgisayar ve yiyecek 
sektörleri geliyor. Bu kadar kalabalık bir şehirde farklı alanların yer 
alması şaşırılacak bir şey değil! Dünyanın en güzel et lokantalarının 
yer aldığı bu şehirde sokaklarda satılan tropik meyvelerin de tadına 
bakmalısınız. Ana caddelerde alışveriş yapabileceğiniz noktalar 
olsa bile tahmininizden büyük alanlara kurulu olan alışveriş 
merkezlerinde kaybolmanız an meselesi. Şehirde akşam yemeğe 
çıkmak ve alışveriş merkezlerine gitmek sık yapılan alışkanlıklar 
arasında. Rua Oscar Friere’deyse önemli ve ünlü mağazaları 
bulabilirsiniz. Morumbi Alışveriş Merkezi’nde özel butikleri 
keşfedebilirsiniz. 

Octvio Vecchi located at the north side of the city. As for the second 
one, it is Jardim Botanico, located at the same avenue with the zoo. 
It is an area with two big glass greenhouses, and full of collection 
plants, where you can see hundreds of tropical plant types in the same 
garden. 

BOTH COSMOPOLITAN AND CROWDED! 
You are at the city with the most Japanese population outside of 
Japan. There are Japanese food carts in the Japanese neighborhood 
Liberdade’s streets, just like our chickpea pilaf carts. Don’t let yours 
hygiene worries prevent you from tasking yakisoba, shrimp browns! 
You can spend a full day in Little Tokyo. Textile and decoration 
products and food ingredients are offered from quite affordable prices 
at Japanese stores. Also tastes from all corners of the world await you 
at different stops of the city, primarily Arabic and Italian cuisine. 
Despite the crime rate being high in the city, everyone is on the 
streets. You are one of the city folk, as long as you don’t make clear 
to pickpockets that you are a tourist, with dollars in his pockets! Sao 
Paulo, considered as heart of the Brazilian industry, is known as the 
center of virtually all economic sectors, from the smallest to largest. 
The leading sectors are automotive, construction and petro-chemistry, 
and these are followed by the advanced technology, telecommunica-
tion, banking, cosmetics, fashion, electronic appliances, computer 
and food sectors. It isn’t surprising that there are different areas in 
such a crowded city! You can find the most wonderful grill houses of 
the world here, but you should also taste the tropic fruits sold in the 
streets. While there are spots you can shop in the main avenues, it is 
just a matter of time for you to get lost in malls established on areas, 
which are even larger than you expect. As for Rua Oscar Friere, it is 
the place you can find important and famous stores. You can discover 
special boutiques in the Morumbi Mall. 

BUNLARI BİLİN
• Brezilya’da para birimi olarak Real kullanılıyor. 
• Brezilya ve Türkiye arasındaki anlaşma nedeniyle 90 güne 
kadar süren kalışlarda vize istenmiyor. 
• Akşam yemeğini 21:00 gibi yedikleri için gece kulüplerine 
gece yarısı 01:00’den önce gitmiyorlar. 
• Anadilleri Portekizce. 

IMPORTANT FACTS
• The currency used in Brazil is Real. 
• No visa is demanded for stays up to 90 days by courtesy of 
the agreement between Brazil and Turkey. 
• Since they eat dinner around 9 PM, they don’t go to night 
clubs until it is 1 AM. 
• Their mother tongue is Portuguese. 
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Altın sarısı kumsalları, mavinin 
tonlarıyla bezenmiş denizi, ışıl ışıl 
güneşi, güler yüzlü insanlarıyla, tatilin 
vazgeçilmez mekanı Alanya Obaköy 
Otel, sizleri bekliyor...

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

ÜM SIKINTILARINIZDAN ve 
yorgunluğunuzdan sıyrılın. Bu 
muhteşem tatil cenneti, rahatınız, 
mutluluğunuz ve unutulmaz anlar 
yaşamanız için özenle hazırlanmış. 
• Taksim International Obaköy 
Hotel’in, birbirinden nefis yemeklerle 
donatılmış, sabah, öğle ve akşam açık 
büfe hizmet veren, 320 kişi kapasiteli 
kapalı ve 120 kişi kapasiteli açık alanlı 
Ana Restoran’ı, damak zevkinize 
hizmet ediyor.
• Gün boyu denizin, güneşin ve çeşitli 
aktivitelerin tadını çıkardıktan sonra 
sevdiklerinizle keyifle sohbet ederken, 
içeceklerinizi yudumlamak ve günün 
yorgunluğunu üzerinizden atmanız 
için Terrace bar, Lobby bar, Pool bar 
ve Beach Bar olmak üzere dört ayrı 
bar seçeneği sunuluyor.
• Otelde gün boyu keyif alacağınız 
aktivitelerin yanı sıra doktor hizmeti, 
market, internet bağlantısı, emniyet 
kasası, kuru temizleme, jeneratör ve 
kuaför servisleri de sağlanıyor. 

• Obaköy Otel’de, muhteşem 
bir tatil geçirmeniz için birçok 
seçenek var. Akdeniz güneşi ve 
denizinin tadını doyasıya çıkarmanın 
yanında, su sporları, plaj voleybolu 
gibi etkinliklerle eğlenceli zaman 
geçirebilir ya da su kaydırağı ve çocuk 
havuzu da bulunan iki adet yüzme 
havuzunun keyfini çıkarabilirsiniz. 
Ayrıca hamam, sauna, fitness 
salonu, oyun odası, gece ve gündüz 
animasyonları, masa tenisi, bilardo, 
disco ve sağlık kulübü gibi aktivitelerle 
eğlenebilirsiniz. 
• Otelde 184 oda mevcut. Tüm 
odalarda balkon, direkt hat telefon, 
duş, uydu TV, saç kurutma makinesi, 
internet bağlantısı, yangın dedektörü, 
split klima, minibar ve emniyet kasası 
bulunuyor.  
• Alanya’da Göl Mevkii’nde bulunan 
Taksim International Obaköy Hotel, 
Antalya Havalimanı’na 130 km ve 
Alanya merkeze 3.5 km uzaklıkta yer 
alıyor. 

HotelOTEL

Otel

Alanya
Obakoy

..
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lEAVE ASIDE ALL YOUR tiredness and all your 
problems. This holiday paradise has been prepared with 
great care for you to experience comfort, happiness and 
unforgettable moments. 
• Taksim International Obaköy Hotel is ready to serve 
you with delicate food that gives self service facilities for 
breakfast, lunch and dinner with great varieties serving 
for your tastes at the Ana Restaurant with a capacity for 
320 in the closed area and capacity for 120 people in the 
open area. 
• While enjoying a chat with your friends after a 
day under the sun with a beautiful beach and various 
activities, The Terrace Bar, The Lobby Bar, The Pool Bar 
and the Beach Bar offers you four alternatives for you to 
enjoy your drinks and rest yourselves. 
• The hotel also provides you service with a doctor, 
market, internet connection, security boxes, dry cleaning, 
a generator and hair dressers besides all the activities 
prepared you to enjoy your holiday. 
• There are many alternatives at Obaköy Hotel for 
you to have a fantastic holiday. Besides enjoying the 
Mediterranean sun and the beaches, water sports, beach 
volleyball are some of the facilities while you may prefer 
to enjoy yourselves in the pools with slides and special 
pools for children. Moreover, the hotel provides you 
entertainment with Turkish baths, a sauna, fitness centers, 
play rooms, day and night animations, table tennis, pools, 
disco and many other facilities like the health club. 
• There are 184 rooms at the hotel. All rooms have a 
balcony, a telephone with direct lines, shower, a satellite 
TV, a hairdryer, internet connection, a fire detector, a split 
air conditioner, a mini-bar and a safety box to keep your 
valuable goods in.     
• Taksim International Obaköy Hotel which is located 
in Alanya Göl Region, it is only 130 km far from the 
Antalya airport and is 3.5 km far to the city center. 



tÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ lan İzmir’deki Çeşme, deniz turizmi 
açısından İzmir’in önemli merkezleri arasında. Rüzgar konusunda da 
Türkiye’nin önemli bölgelerinden biri olan Alaçatı, Çeşme’de bulunuyor ve 
rüzgar sörfü bölgeye turizm açısından önemli bir katkı sağlıyor. Radisson 
Blu Resort&SPA Çeşme ise bu tatil cennetinde keyifli vakit geçirmenizi 
garantiliyor.

BİRAZ DENİZ BİRAZ GÜNEŞ Ultra-modern SPA ve sağlık merkezi 
hizmetleriyle yeni Radisson Blu Resort & SPA Çeşme, hem bedeninize 
hem de ruhunuza hitap ediyor. Radisson Blu Resort & SPA, Çeşme’de 
kalan misafirler için dekorasyonu, eşsiz Ege Denizi manzarası ve otelin özel 
bahçesini gören odalarıyla unutulmaz bir tatil tecrübesi yaşatıyor. Otelde 42 
geniş süit, 2 kral dairesi ve 4 lüks dubleks villanın da dahil olduğu; modern 
ve sofistike 312 oda bulunuyor. Talep edilmesi halinde sigara içilmeyen 
odalar, bağlantılı odalar ve bedensel engelli misafirler için özel hazırlanmış 
odalar mevcut. Aynı zamanda son teknoloji konferans hizmetleriyle, ideal 
toplantı ve konferans imkanları da sağlanıyor. Ege Bölgesinin geleneksel 
mutfağını ve aynı zamanda klasik uluslararası yemeklerini tatmak isteyen 
misafirler için otelin iki yüksek kaliteli restoranı bulunuyor. Ana restoranda 
Radisson Blu’nun  süper kahvaltısıyla güne başlayabilir, Akdeniz balık 
ve deniz mahsullerinden geniş bir yelpaze sunan deniz kıyısındaki özel 
restoranı ziyaret edebilirsiniz. Otelin üç barında, yerli ve yabancı tüm 
içkileri bulmanız mümkün.  

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

42 taksim KIŞ WINTER

Cesme, ,

Radisson
Blu Resort
&SPA

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. 

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

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

HotelOTEL



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

A LITTLE SEA A LITTLE SUN The new Radisson Blu Resort & SPA Çeşme 
appeals to both your body and soul with their ultra-modern SPA and health 
center services.  The Radisson Blu Resort & SPA offers an unforgettable 
holiday experience for guests staying in Çeşme, with its decorated rooms, 
unrivalled Aegean Sea view and private hotel garden views.  With a total 
of 312 rooms, the hotel has 42 spacious suites, 2 king suites and 4 luxury 
duplex villas. Non-smoking rooms, connective rooms and specially prepared 
rooms for handicapped guests are present and available upon request.  Ideal 
meeting and conference opportunities are also offered with the latest tech-
nologies.  The hotel has two high quality restaurants for clients who want 
to taste the traditional regional Aegean cuisine and classic international 
dishes at the same time.  You can begin the day with Raddison Blu’s super 

breakfast in the main restaurant and visit the special restaurant offer-
ing a wide array of Mediterranean fish and seafood by the seashore.  All 
local and foreign drinks can be found in the hotel ’s three bars.

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

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



WAYS TO AVOID 
VIRUSES
Viruses, spywares, hackers, fraud websites… 
Internet is a dangerous place. For this reason, 
each PC owner needs an efficient and reliable 
antivirus software to protect himself. We 
choose eight tools to provide you with a 
perfect security without needing you to make 
any spending.  

TEKNOLOJİTechnology
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VİRÜSLERDEN 
UZAK DURMANIN 

YOLLARI
Virüsler, casus yazılımlar, korsanlar, 

dolandırıcı siteler… İnternet tehlikeli bir 
yer. Bu nedenle her PC sahibinin kendisini 

korumak için etkili ve güvenilir bir antivirüs 
yazılımına ihtiyacı var. Sizi hiçbir harcama 

yapmadan harika güvenliğe kavuşturacak 
sekiz aracı seçtik.
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AVAST FREE ANTIVIRUS
Programı yüklemek kolay ve basit arabiriminin kullanımı rahat. Hızlı bir ön tarama 
bilgisayarınızdaki potansiyel tehlikeleri tespit etmenizi sağlayacak, bu arada sistem 
performansı üzerinde çok az etkide bulunacak. Bunun kişisel bir fikirden ibaret ol-

duğunu sanmayın: AV-Test’in yürüttüğü bağımsız testlerde avast! Free Antivirus’ün 
her açıdan başarılı olduğu belirlendi. Ayrıca AV-Comparative’in 2012’de önerdiği 

ürünlerden biriydi. Avast Free’nin bazı kullanışlı ek özellikleri de var. Örneğin yazı-
lım güncelleyici, sizi kaçırdığınız güncellemelerden haberdar ediyor. Tarayıcı temiz-
lik aracıysa istenmeyen eklentilerin kolayca temizlenmesini sağlıyor. Temel antivirüs 
koruması son yenilemeden bugüne değişikliğe uğramadı. En üst seviye tespit oranı-

na sahip olmasa da bağımsız testler son derece yetenekli olduğunu gösteriyor. 

AVAST FREE ANTIVIRUS
The program is easy to download, and the use of its simple interface is comfortable. A quick 

preview scan will ensure you to determine the potential risks in your computer, while its ef-
fect on the system performance will be extremely low. Do not think it is merely a personal 
opinion: It was determined that avast! Free Antivirus was successful in every respect, fol-

lowing the independent tests conducted by AV-Test. It was also among the products sugges-
ted by AV-Comparative in the year 2012. Avast Free also has some useful additional featu-
res. For example, the software updater notifies you of the updates you have missed. As for the 
scanner cleaning tool, it ensures the unwanted add-ins to be easily cleaned. The basic antivi-
rus protection was not subjected to change since the last refresh. Although it doesn’t have the 

highest degree detection level, independent tests show its competence is extremely high. 

EMSISOFT EMERGENCY KIT
Hiçbir antivirüs programı yüzde yüz tespit oranı sunamaz. Arada sırada da olsa kötü 
amaçlı bir yazılım savunmanızı aşmayı başarabilir. Bu nedenle ne olur ne olmaz 
ikinci bir araç bulundurmakta fayda var. Emsisoft Emergency Kit (EEK) harika bir 
seçenek. Kurulum gerektirmeden çalışan program bu sayede mevcut yazılımlarınızla 
uyuşmazlık yaşanması olasılığını düşürüyor. Kullanımı kolay sistem tarayıcısı, Virus 
Bulletin’in övgüsünü kazanan çift taramalı bir motor kullanıyor. Deneyimli kulla-
nıcılar, zararlı yazılımları tespit edip temizlemenizde yardımcı olan HiJackFree ve 
BlitzBlank gibi araçlardan özellikle memnun kalacaklar.

EMSISOFT EMERGENCY KIT
No antivirus program offers a one hundred percent detection rate. Occasionally malwares 
may manage to beat your defense. For this reason, it is useful to have a second tool, just 
in case. Emisoft Emergency Kit (EEK) is a wonderful choice. The program runs without 
requiring any installation, and thanks to it reduces the possibility of an incompatibility 
with your existing software. Its user friendly system scanner, uses a double scan engine, 
which was praised by Virus Bulletin. Experienced users will particularly be pleased with 
tools such as HiJack Free and BlitzBlank, which help you to detect and clean malwares.  

PANDA CLOUD ANTIVIRUS 
Panda Cloud Antivirus, ücretsiz gerçek zamanlı koruma sağlayan, hiçbir sorunla 
karşılaşmadan diğer güvenlik araçlarıyla birlikte kullanılabilen hafif bir araç. Ticari bir 
ürünün ücretsiz sürümü olan araçta ücretli sürümde bulunan bazı özellikler yer almı-
yor. Aracın Pro sürümü sizi halka açık Wi-Fi ağlarında koruyor, USB Aşılama özelliği 
sayesinde USB sürücüler aracılığıyla kötü amaçlı yazılım bulaşma riskini azaltıyor ama 
temel antivirüs koruması hemen hemen aynı. Ayrıca her ne kadar Panda Cloud Anti-
virus mümkün olan en iyi tespit oranlarını sunmuyor olsa da bağımsız testler, AV-Test 
sertifikası sahibi aracın yeterince yetenekli olduğunu gösteriyor.

 

PANDA CLOUD ANTIVIRUS
Panda Cloud Antivirus is a light tool providing free real-time protection and it is usable 
with other security tools without creating any problems. The tool, the free version of a com-
mercial product, lacks some features enjoyed by the commercial version. The Pro version of the 
tool protects you in public Wi-fi networks. By courtesy of its USB Vaccine feature, it reduces 
the risk malware transmission via USB drives, but its basic antivirus protection is virtually 
equal. Besides, although Panda Cloud Antivirus does not present the best possible detection 
rates, independent tests indicate that the AV-Test certified tool is sufficiently competent.   

TEKNOLOJİTechnology
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ZONEALARM FREE ANTIVIRUS + FIREWALL
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall ile ilgili kafamızı 
meşgul eden birkaç nokta var. Virüs veritabanı günlük olarak 
güncellendiği için (ticari sürümde saat başı) en yeni tehditler 
karşısında nispeten korumasız kalıyorsunuz. Program yine 
de pek çok özellik sunmayı başarıyor: AV-Test sertifikalı 
antivirüs motoru, kullanımı kolay bir güvenlik duvarı ve 
kısmi tarayıcı koruması. Programın sadeliği hedeflediğini de 
belirtmemiz gerek. Özellikler kutusunu açtığınızda karşınıza 
sadece 10 düğme çıkıyor. Bunları çoğunu kullanmanız bile 
gerekmiyor. Günlük güncelleme yapılıyor olması ilk tercihi-
mizin bu yönde olmayacağı anlamına geliyor ama yine de iyi 
bir alternatif olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

ZONEALARM FREE ANTIVIRUS + FIREWALL
There are some points preoccupying us concerning ZoneAlarm 
Free Antivirus + Firewall. Since its virus database is updated 
daily (the commercial version is updated hourly), you remain re-
latively unprotected against the newest threats. The program still 
manages to offer many features: It’s AV-Test certified antivirus 
engine, a user friendly firewall and partial scanner protection. 
We also have to state, the program aims for simplicity. Only 10 
buttons appear when you open the features box. You don’t even 
have to use most of these. The fact that it is updated daily means it 
will not be our first option, but we still have to state it is a good 
alternative.  

AVIRA FREE ANTIVIRUS
Avira Free Antivirus, iki temel noktada koruma sağlıyor: Öncelikle, 
sürekli olarak bilgisayarı gözleyen, tehditleri imha eden, dosya tespit 
oranlarının yüksekliği nedeniyle bağımsız laboratuvarların beğenisi 
kazanan güçlü bir antivirüs motoruna sahip. Birkaç sorunu da yok 
değil. Arabirim ilk başta biraz karmaşık gelebilir. Ayrıca program diğer 
araçlarla karşılaştırıldığında PC performansını daha çok etkiliyor. Yine 
de Avira Free Antivirus, yetenekli ve etkili bir güvenlik paketi.

AVIRA FREE ANTIVIRUS
Avira Free Antivirus, provides protection at two basic points: First of all, it 
has a strong antivirus engine, which gained the praise of independent labs 
since it constantly monitors the computer, destroys the threats and its file de-
tection rates are high. But it’s not without one problem or two. The interface 
may seem complex in the beginning. Also, when compared with other tools, it 
affects the PC performance more. Still, Avira Free Antivirus is a competent 
and efficient security package.  

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE
Sisteminize bir şey bulaştığını düşünüyorsanız ama mevcut antivirüs 
aracınızın uyarı vermediyse Malwarebytes Anti-Malware Free’yi deneme 
vakti gelmiş demektir. Mükemmel bir gerçek zamanlı tarayıcı olan 
araç, her türden tehdidi çabucak bulup ortadan kaldırabiliyor. Araç her 
seviyeden kullanıcı için ideal. Yeni başlayanlar kullanmakta zorluk çek-
meyecektir: Programı başlatıp ‘Scan’ düğmesine tıklayın. Program anında 
sisteminizi taramaya başlayacaktır. Daha deneyimli kullanıcılarsa zarar 
görmüş bir sistemi başlatmanızı ve kilitli dosyaları silmenizi sağlayan ek 
araçları beğenecektir.

 

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE
If you think something was transmitted to your system, but your existing 
antivirus tool didn’t give a warning, it means it is time to try Malwarebytes 
Anti-Malware Free. The tool, a perfect real time scanner, is able to find and 
destroy all kinds of threats quickly. The tool is ideal for users of all levels. The 
beginners will not have a difficulty in using. Start the program and click the 
‘Scan’ button. The program will immediately start to scan your system. As for 
more experienced users, they will like the additional tools helping you to run a 
damaged system and delete locked files. 



İŞ HAYATIBusiness Life

48 taksim KIŞ WINTER



taksim KIŞ WINTER 49

Bazı kararlara “hayır” demek, sürüp giden uygulamalara 
itiraz etmek iş dünyasındaki pek çok deneyimli, 

güçlü yönetici için bile kolay bir iş değil. Ancak her 
liderin kariyerinde böyle itiraz anıları var. Sizin için iş 

insanlarının bugüne kadar yaptıkları en önemli itirazları, 
bu itirazların çalıştıkları kurumlara ve kariyerlerine 

etkilerini ortaya koyduk.
HANDE YAVUZ

Saying “no” to some decisions, objecting 
to persistent practices, isn’t easy even for 

many experienced, powerful managers 
in the business world. However, each 

leader has such moments of objection 
in his or her career. For you, we present 
the most important objections raised by 

businesspeople to date, and the effects of 
these objections to their institutions and 

their careers.  HANDE YAVUZ

UNUTULMAZ 
İTİRAZLAR ! 

UNFORGETTABLE 
OBJECTIONS! 



Deichmann General Director Atilla Özkul
He raised his most important objection in his business career, dur-
ing the days the brand took the decision to penetrate into Turkish 
market. Özkul explains the outcomes of his objection, and how the 
process was experienced, as follows:
“One of the most important factors required for a global brand to 
particularly research before penetrating into any market, is the local 
consumer behavior of the relevant country. I believe important 
decisions have to be taken by considering the local consumer behav-
iors. Everything has to be suitable to the character of the relevant 
country, everything, from visual designs to logo. The interior visuals 
and POP materials of global Deichmann were consisting of the 
colors of an important football team of Turkey. These two colors were 
becoming prominent particularly in discount announcements. Like 
it is the case in the entire world, football has a very important place 
in our country. On the moment I saw at our Germany HQ, the 
colors of the interior visuals of our first store to be opened in Turkey, 
and it was only the graphic design stage, I said “No, it shouldn’t be 
like this”, and urgently held a meeting by objecting to the subject. 
For, it was possible for the fans of other teams not to take kindly to 
the colors used.  
The objection was looked askance by the HQ, since they were on the 
opinion that it may affect the corporate identity of the brand. I tried 
to persuade them. The matter was re-assessed. After the my objection 
was accepted, our brand decided to change its interior visuals to red 
and white, not only for Turkey, but also globally. In this way, we 
penetrated into the Turkish market with red and white interior 
materials. By courtesy of the change, unique visual efforts of our 
brand, impossible to be associated with the colors of any institution 
or organization, emerged globally.” 

Deichmann Genel Müdürü Atilla Özkul
İş hayatında en önemli itirazını, markanın Türkiye’ye giriş kara-
rı aldığı dönemde yaptı. İtirazının sonuçlarını ve sürecin nasıl ya-
şandığını Özkul şöyle anlatıyor: 
“Global bir markanın pazara girmeden önce özellikle araştırması 
gereken en önemli unsurlardan biri, o ülkenin yerel tüketici dav-
ranışlarıdır. Önemli kararların, yerel tüketicinin davranışları göz 
önünde bulundurularak alınması gerektiğine inanıyorum. Gör-
sel tasarımlardan tutun logoya kadar her şeyin o ülkenin karakte-
rine uygun olması şart. Deichmann’ın dünya genelinde bulunan 
mağaza içi görselleri ve POP materyalleri, Türkiye’nin önemli bir 
futbol takımının renklerinden oluşuyordu. Özellikle indirim du-
yurularında bu iki renk öne çıkıyordu. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de futbol çok önemli bir yere sahip. Almanya’daki ge-
nel merkezimizde Türkiye’de açılacak olan ilk mağaza içi görsel-
lerin renklerini henüz grafik tasarım aşamasında gördüğüm anda 
“Hayır, böyle olmamalı” dedim ve konuya itiraz ederek acil olarak 
bir toplantı organize ettim. Çünkü, kullanılan renkler diğer ta-
kım taraftarları tarafından hoş karşılanmayabilirdi. 
Bu itirazım, ana merkez tarafından markanın kurumsal kimli-
ğini etkileyeceği düşüncesiyle olumsuz olarak karşılandı. Onla-
rı ikna etmeye çalıştım. Konu tekrar değerlendirmeye alındı. İti-
razımın kabul edilmesinin ardından, markamız sadece Türkiye’de 
değil, globalde de mağaza içi görsellerini kırmızı ve beyaz renkli 
olarak değiştirme kararı aldı. Böylelikle Türkiye pazarına da kır-
mızı ve beyaz renkli mağaza içi materyalleriyle giriş yapmış ol-
duk. Bu değişimle birlikte, tüm dünyada markamızın özgün, hiç-
bir kurum veya kuruluşun renkleriyle bağdaştırılmayacak nitelik-
te görsel çalışmaları ortaya çıktı.”
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İş dünyasında fikir ayrılıkları 
özellikle en sık yatırım 
dönemlerinde yaşanıyor. 
In the business world, 
differences of opinion are most 
frequently experienced during 
investment periods.
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Batıçim Board of Directors Member Feyyaz Ünal
He states he finds himself raising objections to various matters 
every year of his business career, due to his energy, education, 
temperament and age. He tells the most important of these objec-
tions as follows:  
“I objected to the delay of an energy efficiency investment we 
were planning to carry out at one of our factories. It has a critical 
importance among the objections I made during my business 
career. When the decision on the matter was brought forward 
during the meeting of board of directors, I have stated we were 
already late for starting and the decision has to be made. There 
are 3 executive members in our board of directors, like me, and 
8 non-executive members. It isn’t very easy to state a different 
opinion concerning the realization of an investment, in such 
an environment. Even I didn’t literally say ‘You’re late’ to these 
persons, I noticed this was how the perception was, and the reac-
tion I encountered was backbreaking. I survived the situation by 
staying extremely calm. There is a nice Turkish proverb ‘You have 
to be well-hammered to become a sharp knife’. You are hammered 
when you raise an objection, but man just doesn’t grow stronger 
without being hammered. One year has passed and we still didn’t 
start the investment. However, we displayed progress in various 
subjects. I took various lessons from the objection; as for the com-
pany it waits for the day the investment will be carried out.”   

Batıçim Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Feyyaz Ünal
Enerjisi, eğitimi, mizacı ve yaşı gereği iş hayatında her yıl ken-
dini çeşitli konularda itiraz eder pozisyonda bulduğunu söylüyor. 
Bu itirazlardan en önemlisini de şöyle anlatıyor: 
“Fabrikalarımızın birinde yapmayı planladığımız bir enerji verimli-
liği yatırımının ertelenmesine karşı çıktım. Bu olay, iş hayatımdaki 
itirazlarım arasında kritik öneme sahip. Yönetim kurulu toplantı-
sında konuyla ilgili karar alınması ertelenince, başlamak için geç 
kaldığımızı ve kararın verilmesi gerektiğini söylemiştim. Yönetim 
kurulu bünyesinde benim gibi 3 icracı ve 8 icracı olmayan üyemiz 
var. Bir yatırımın gerçekleşmesiyle ilgili öyle bir ortamda farklı 
bir fikir beyan etmek çok kolay bir iş değil. Ve tabi ki ben kişilere 
‘Geç kaldınız’ dememiş olsam da öyle algılandığını fark ettim ve 
karşılaştığım tepki yıpratıcı oldu. O anki durumu çok sakin kalarak 
atlattım. Güzel bir Türk atasözü var ‘Keskin bıçak olmak için çok 
çekiç yemek gerekir’ diye... İtiraz ettiğinizde çekiçleri yiyorsunuz 
ama insan çekiç yemeden de kuvvetlenemiyor. Aradan 1 yıl geçti 
ve biz yatırıma henüz başlamadık. Fakat farklı konularda ilerleme 
kaydettik. İtirazdan ben çeşitli dersler aldım, şirket ise yatırımın 
gerçekleşeceği günü bekliyor.” 
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AHMET PAKSOY/
İDO GENEL MÜDÜRÜ

“HAYIR” DEDİ, 
KAZANAN HALK 
OLDU
ÖNEMLİ DENEYİM 2006 yılında 
İstanbulluların hangi model 
vapurla yolculuk yapmak 
istediklerini belirlemek amacıyla 
başlattığımız “Haydi İstanbul 
Vapurunu Seç” kampanyası, 
benim için itirazlara dönük 
çok önemli bir deneyim oldu. 
Şirket içinde konuya kendi 
pencerelerinden bakıp “Bu iş 
seçimle olmamalı” diyenler 
karşısında, tüm İstanbulluların 
ve halkın daha geniş 
penceresinden bakıp “Hayır, 
seçimle olacak” itirazımla karşı 
çıktım.
SORMAYA NE GEREK VAR 
Vapurun belirlenmesi işinin 
seçimle yapılmaması gerektiği 
yönünde, gerek teknik bölümden 
“Zaten en iyisini yapacağız, 
halka sormaya ne gerek var”, 
gerek satın alma bölümünden 
“İhale süreci uzayacak, 
beklemeyelim” gibi gerekçelerle 
farklı bir eğilim oluştu. “Hayır, 
bu İstanbulluların hayatlarının, 
kültürlerinin önemli bir parçası, 
vapurlar da tıpkı Galata Kulesi 
gibi şehrin sembollerinden biri. 
ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI Sekiz 
ayrı model tasarlanması ve 
bunların muhakkak İstanbullulara 
sorulması konusundaki ısrar 
ve itirazımla önemli bir dönüm 
noktası oldu. İtirazımın kabul 
edilmesiyle birlikte çok geniş 
katılımlı, heyecanlı ve keyifli 
bir kampanya yaşandı, sonunda 
kazanan İDO ve halk oldu. 

IMPORTANT EXPERIENCE The “Come 
on İstanbul! Choose your Ship” 
campaign, we initiated in the year 2006 
to determine the ship model with which 
the İstanbul residents would like to 
travel, was a very important experience 
for me in terms of objections. Within 
the company, there were people seeing 
the matter from their own perspective 
and claiming “election would be 
wrong”, I stood up to them, with my 
objection “No, the election is the way”, 
because I was looking to things from a 
wider perspective, the perspective of 
all İstanbul residents and the people.  
WHY BOTHER ASKING A tendency 
towards the necessity to not to carry 
out the work of determining the ship 
through election, arose, with reasons 
of the technical department being “We 
will achieve the best possible result 
in the first place, why bother asking 
the people”, and of the procurement 
department being “The tender process 
will lengthen out, we shouldn’t wait”. 
I told them “No, this is an important 
part of the lives and cultures of 
İstanbul residents, ships are among 
the symbols of the city, just like Galata 
Tower. 
IMPORTANT MILESTONE It has 
become an important milestone, with 
my objection, and my persistence for 
the design of eight separate models, 
which were all to be voted by İstanbul 
residents. With the acceptance of my 
objection, a very broadly-participated, 
exciting and pleasant campaign was 
experienced, and the eventual winners 
were İDO and the people. 

AHMET PAKSOY/ 
İDO GENERAL DIRECTOR

HE SAID “NO”, 
EVENTUAL WINNER 
WAS THE PEOPLE
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Tüpraş General Director Yavuz Erkut
By initiating an unpopular practice, Erkut raised the most 
important objection of his career. Furthermore, with the relevant 
objection, he played an important part in the success of the 
company. 
“In the past, despite having 4 oil refineries, Tüpraş wasn’t car-
rying out any product movement within itself. We were pushing 
for these product movements. One day, we acted in contrary to 
principles, and despite being asked not to do, we initiated product 
movement practice through a ship. Today, we have 5 ships and 
160 wagons performing product movement. We are on the verge 
of having 300 wagons when it comes to railroad. Furthermore, 
we are possibly the company transporting the highest amount of 
fuel in Turkey. If we hadn’t started our own product movement 
during those days, today, we would be forced to close down the 
Batman oil refinery. Today, it displays activity as an asphalt 
refinery. It currently stands at an important spot, as a refinery 
to provide the asphalt production of Batman in the integration 
of the new project. It fulfills a big need of ours as an asphalt 
refinery.” 

Zeynep Erkunt, founder of Erkunt Traktör
Erkunt was acting as the sales manager of the casting plant, a family 
business, and she states they started doing export during those days, 
through displaying enormous efforts. She tells, their first export company 
was a big transmission factory established in Germany. However, the 
export journey of Erkunt, which had started with big dreams, shortly 
turned to an abstruse process. While they were expecting regular orders 
each month, they got 15 during one month, 30 during the following 
and none during the subsequent two. Eventually, she visits Germany to 
meet the company for asking “What happens”, and receives the following 
answer: 
“We are working with a Turkish company for the first time, we never 
considered placing a blanket order to you, if you accept these conditions 
we can work together, if not, we won’t.” 
Erkunt, explaining she strongly objected to the answer, and shares what 
happened next, as follows: 
“I told them we couldn’t work with them under these conditions, but my 
heart was palpitating throughout. Losing the work was at stakes after 
all. They weren’t expecting such a reaction from me. Some of them said 
“let’s quit”, the other “prices are very good, we shouldn’t quit”. They saw 
me off, saying they will notify me of their decision later. 3 weeks after the 
meeting, their first blanket orders reached me, final orders for 3 months, 
non-final ones for 3 months. We’ve been working with the same com-
pany since 23 years now. Besides, we are not merely their supporting 
industrialists, we are also their strategic partners. 

Tüpraş’ın Genel Müdürü Yavuz Erkut
Erkut yapılması istenmeyen bir uygulamayı başlatarak kariyeri-
nin en önemli itirazını gerçekleştirdi. Üstelik bu itirazıyla şirke-
tin başarısında önemli bir rol oynadı. 
“Geçmişte 4 rafinerimiz olmasına rağmen Tüpraş kendi içinde 
ürün hareketi yapmazdı. Biz yapılması için zorluyorduk. O gün 
prensiplerin dışına çıkarak yapılmaması istendiği halde bir ge-
miyle ürün hareketi işine başladık. Bugün bu işi yapan 5 gemi-
miz, 160 tane vagonumuz var. Demiryolunda 300 vagon olmak 
üzereyiz. Üstelik Türkiye’nin herhalde en çok akaryakıt taşıyan 
şirketiyiz. Eğer zamanında kendi ürün hareketimizi başlatmamış 
olsaydık bugün Batman rafinerisini kapatmak durumunda kalır-
dık. Oysa Batman asfalt rafinerisi olarak çalışıyor. Yeni projenin 
entegrasyonunda Batman asfalt üretimini sağlayacak bir rafineri 
olarak şu anda önemli bir noktada. Asfalt rafinerisi olarak bizim 
büyük bir ihtiyacımızı karşılıyor.” Erkunt Traktör’ün Kurucusu Zeynep Erkunt

1990 yılında aile şirketi döküm fabrikasında satış müdürlüğü yapan 
Erkunt, o dönem büyük çabalarla ihracata başladıklarını belirtiyor. İlk 
ihracat şirketlerinin de Almanya’da kurulu büyük bir transmisyon fabrikası 
olduğunu söylüyor. Ancak Erkunt’un büyük hayallerle başlayan ihracat 
macerası kısa zamanda anlaşılması güç bir sürece dönüşüyor. Her ay 
düzenli sipariş beklerken bir ay 15, bir ay 30 sonraki 2 ay ise hiç sipariş 
alamıyor. En sonunda “Neler oluyor” demek için Almanya’ya şirketle 
görüşmeye gidiyor ve şu yanıtı alıyor: 
“Biz bir Türk şirketi ile ilk defa çalışıyoruz, size açık sipariş vermeyi hiç 
düşünmedik, bu şekilde kabul ederseniz çalışırız, yoksa çalışmayız.” 
Bu yanıta şiddetle itiraz ettiğini anlatan Erkunt, devamında yaşananları 
şöyle paylaşıyor: 
“Bu koşullar altında onlarla çalışmayacağımızı anlattım, ancak bunları söy-
lerken yüreğim pır pır ediyordu. Sonuçta işi kaybetmek vardı. Benden böy-
le bir tepki beklemiyorlardı. Bir grup ‘Bırakalım’ dedi, diğer grup ‘Fiyatlar 
çok iyi, bırakmayalım”...  Sonunda kararlarını daha sonra bildireceklerini 
söyleyip beni yolcu ettiler. Bu görüşmeden 3 hafta sonra elime 3 ayı kesin 
3 ayı kesin olmayan ilk açık siparişleri geldi. Şimdi 23 yıldır aynı şirketle 
çalışıyoruz. Üstelik sadece yan sanayicileri değil stratejik partnerleriyiz.” 
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Graniser General Director Erol Hacıoğlu 
In the business world, differences of opinion are most 
frequently experienced during investment periods. Erol 
Hacıoğlu, General Manager of Graniser, is one of the 
figures passing one of the most challenging tests of his 
career during such a period. 
 “It was related to the production process of one of our 
products. One of the members of the board of directors of 
the company was claiming it was possible to produce the 
product with an investment of 3.5 million TL. As for 
me, I was defending more investment had to be made for 
the production of the product, and there were too many 
technical differences concerning the product. Follow-
ing the meeting, it was decided for the investment to be 
made despite my negative comment. The company did an 
investment of 3.5 million TL, the product was produced 
and shipped. However, the customers claimed damages of 
800 thousand dollars, since unfortunately the goods sold 
were not at the desired quality. More importantly, a very 
important potential export costumer was lost.” 

Graniser Genel Müdürü Erol Hacıoğlu 
İş dünyasında özellikle fikir ayrılıkları en sık yatırım 
dönemlerinde yaşanıyor. Graniser Genel Müdürü Erol 
Hacıoğlu da kariyerinin en zorlu sınavlarından birini böyle 
bir dönemde veren isimlerden.
 “Söz konusu olay bir ürünümüzün üretim süreciyle ilgiliydi. 
Şirkette yönetim kurulu üyelerinden biri bu ürünün 3.5 
milyon TL yatırımla üretilebileceğini iddia ediyordu. 
Ben ise, bu ürünün üretilebilmesi için daha fazla yatırım 
yapılması gerektiğini ve ürünle ilgili çok fazla teknik fark-
lılıklar olduğunu savunuyordum. Yapılan toplantı akabinde 
yönetim benim şerhime rağmen yatırım yapılmasına karar 
verdi. Şirket 3.5 milyon TL yatırımı yaptı, ürün üretildi ve 
sevk edildi. Fakat ne yazık ki satılan malın istenilen kalitede 
olmaması sebebiyle müşterilerden 800 bin dolar tazminat 
ödenmesi yönünde talep geldi. Daha da önemlisi çok önem-
li potansiyel bir ihracat müşterisi kaybedildi.”

JEFF ADAMS/ 
TESCO KİPA GENEL MÜDÜRÜ

“HERKES KARŞI 
ÇIKTI AMA FİKRİMİ 
KABUL ETTİRDİM”
DE⁄ER MA⁄AZASI Tayland’da 
yeni bir formata sahip bir mağaza 
açmıştık. Buna “Değer mağazası” 
dedik. Bu mağazada müşterilere 
taze meyve ve sebze satmayı 
önerdim. Tüm takım 
arkadaşlarımın bu önerime karşı 
çıktı. Taze yiyecek konseptinin 
hem modelin kendisine aykırı 
olduğunu hem müşteriler 
tarafından tercih edilmeyeceğini 
düşünüyorlardı.
SADAKAT‹ ARTIRDI Tüm bu karşı 
çıkmalara karşın, fikrimi savundum 
ve aslında Taylandlı müşterilerinin 
marketten taze yiyecek almak 
istediğini belirttim. Sonunda takım 
isteksiz bir şekilde bu önerimi 
kabul etti. Fikir tam bir başarıydı 
ve bugün hala da uygulanmaya 
devam ediyor. Taze meyve 
sebze sunuluyor olması oradaki 
mağazalarda müşteri sadakatini 
ve satışları artıran bir unsur oldu. 
Tesco’nun liderlik özelliklerinden 
biri de inovasyon yapması. Yeni 
fikirleri en başta kabul ettirmek  
zor görünse bile savunabilmek 
önemli.

VALUE STORE We had opened store 
in Thailand with a new format. 
We dubbed it a “Value Store”. I 
suggested selling of fresh fruits 
and vegetables to customers at 
this store. All my team friends 
protested my suggestion. They were 
thinking the fresh food concept was 
both contrary to the model itself 
and wouldn’t be preferred by the 
customers. 
IT INCREASED LOYALTY Despite 
all these objections, I defended the 
idea and I stated the customers 
from Thailand actually wanted to 
buy fresh food from the market. 
In the end, the team reluctantly 
accepted my suggestion. The idea 
was a total success and today, it 
is still applied. The presentation of 
fresh fruits and vegetables became 
an element increasing the customer 
loyalty and sales in terms of the 
stores located there. One of the 
leadership properties of Tesco is 
its innovations. Even if putting new 
ideas across seems to be difficult, 
the ability to defend these ideas is 
important.

JEFF ADAMS/
GENERAL DIRECTOR OF TESCO KİPA

“EVERYONE 
PROTESTED BUT I PUT 
MY IDEA ACROSS” 
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9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla, sigarayı bırakmanıza engel 
olan bir şehir efsanesini ele almak istedik: Sigarayı bırakan herkes kilo 

alır! İşe, bu efsaneye inanmamakla başlayabilirsiniz. YAPRAK ÇETİNKAYA

On the occasion of February 9, the World Anti-Smoking Day, we wanted to 
tackle an urban legend preventing you from quit smoking: Everybody who 

quits smoking puts on weight! You can start by not believing the myth.   
YAPRAK ÇETİNKAYA

SİGaradan  
kurtaran  
BeSİnler

Foods saving you from smoking 
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Sigarayı bırakmak için 
ihtiyacınız olan en önemli şey 
motivasyon. 
The most important thing 
you need to quit smoking is 
motivation.

Yoksa siz de sigarayı bırakınca kilo almaktan korkanlardan mısınız? 
Sırf bu korku yüzünden içinde bin bir zehir bulunan sigarayı 
ciğerlerinize çekmeye tercih ediyorsunuz... Türkiye’de her yıl 100 
bin kişinin ölümünün sebebi, akciğer kanserinin bir numaralı nedeni 
olan, beyin hücrelerine hasar veren, cildi bozan, daha birçok organı 
olumsuz etkileyen ve anne karnındaki bebekte ciddi sorunlara yol 
açan sigarayı sadece kilo almamak ya da kilo vermek için içmeye 
devam etmek istediğinizden emin misiniz? Sigarayı bırakmak 
için ihtiyacınız olan en önemli şey motivasyon… Eğer bu zararlı 
alışkanlıktan kurtulmak için yeterince motive olursanız, sağlıklı 
bir yaşamın kapısından geçmeniz mümkün. Yeter ki kararınızı 
verin ve ondan kurtulmak istediğinizden emin olun. Bu kararı 
almanız için biz de size Diyetisyen Nil Şahin Gürhan’ın önerileri 
ile destek vermek istedik. Sigarayı bıraktığınız dönemde, belki de 
sırf öyle olması gerektiğine inandırıldığınızı düşündüğünüz için 
aşırı yemek yemek yerine neler yapmanız gerektiğini bu yazıda 
bulacaksınız. Diyetisyen Nil Şahin Gürhan, sigaranın kilo verdiren 
bir alışkanlık olmadığını, bütün bilimsel veriler bu yönde olduğu 
halde fısıltı gazetesi sayesinde insanların sigara içmeyi kilo almanın 
önünde bir engel gibi görebildiğini söylüyor. Gürhan, sözlerini şöyle 
sürdürüyor; “Çoğu sigara tiryakisi sigarayı bırakma aşamasında, 
içerkenki el hareketini değiştirerek, sigara içme davranışını sürekli 
ve kontrolsüz yeme aktivitesine dönüştürebiliyor. Bu da sigarayı 
bırakmak kilo aldırır algısına dönüşüyor. Ya sigaraya devam, ya da 
kilo sorunu gibi bir kısır döngü oluşturuluyor.”  Sigarayı bırakmanın 
takdir edilecek bir davranış olduğunu belirten Diyetisyen Şahin,  bu 
aşamada beslenme durumunun çok iyi yönetilmesi halinde kilo alma 
problemi ile karşılaşılmayacağını söylüyor. 

Sigara iSteğini azaltacak beSinler
Su: Sürekli su için.

Yazın domates, salatalık, kışın havuç: Yoğun antioksidan olan bu 
yiyecekler, sigaranın toksiditesini temizlememizde vücudumuzun en 
güçlü yardımcıları... aralarda bir şey yeme ihtiyacı duydukça; kıtır 
kıtır havuç, salatalık ve kıpkırmızı domates yiyin. 

Süt, yoğurt, ayran gibi kalsiyum grubu yiyecekler: bu grup yoğun 
kalsiyum içerdiği için sigara bırakılan dönemlerde yoğun görülebilen 
ödem problemine çözüm oluyor. bununla birlikte, karbonhidrat, 
protein ve yağ içeriğinin dengeli olması ise çabuk doymak ve uzun süre 
tokluk hissi vermek açısından son derece etkili oluyor.  

taze meyveler: Sigara tiryakileri taze meyve yemekten hoşlanmıyor. 
bu durum sigaranın ağız florasında ve diş etlerinde yaptığı 

deformasyondan ileri geliyor. Sigaradan vazgeçip, yeni hayatınızın 
beslenme sistemine uyum sağlarken taze meyve tüketimini önemseyin. 
gün içinde en az üç-dört porsiyon taze meyve yemeye özen gösterin. 
taze meyvelerin soğuk ve ekşimsi sulu tadı sigara içiminden uzaklaştıkça 
farklı şekilde algılanıp zamanla damak tadını ileriye götürüyor, geliştiriyor 
ve farklılaştırıyor. bu durumda yeni damak tadının oluşturduğu uyum ile 
sigaradan daha kolay uzaklaşılıyor. 

limonlu siyah çay: Sigara alışkanlığı, yoğun çalışan insanlar için 
zaman zaman dinlenme molalarının etkinliğini  güçlendiren bir parçası 
olabiliyor. Sigarasız dönemde bu görevi bırakın limonlu siyah çay  
üstlensin. Çayın içeriğindeki kafein, tanenler ve limonun içeriğinde ki c 
vitamini, folik asit ve enzimler dinlenme molalarının kuvvetini ve etkisini 
güçlendirir. böylece sigara içmek için bir bahaneden daha kurtulmuş 
olursunuz.

SAĞLIKHealth
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FoodS decreaSIng the deSIre oF SmokIng 
Water: constantly drink water. 

tomato and cucumber during the summer, carrot during the winter: 
these heavily antioxidant foods are the most powerful helpers of our 
body in cleaning the toxicity of cigarette… When you feel the need to 
eat something between the meals, prefer crusty carrots, cucumbers or 
tomatoes, red as a cherry. 

calcium group foods such as milk, yoghurt and ayran: Since it 
contains rich amounts of calcium, the calcium group foods act as 
solution to the edema problem, which may be seen frequently  
during the smoking cessation periods. also, since their carbohydrate, 
protein and fat content is balanced, they are extremely effective for 
becoming quickly satisfied and provision of long-lasting feeling of 
fullness.  

Fresh fruits: cigarette addicts don’t like eating fresh fruits. It is due to the 
deformation caused by smoking in mouth flora and gingiva. While you give 
up smoking and become attuned to the nutrition system, attach importance 
to fresh fruit consumption. take pains to eat at least three to four portions 
of fresh fruit within the day. the cold and sourish juicy taste of fresh fruits 
is in time perceived in a different manner, and develops, improves and 
differentiates the palate. Under such circumstances, it becomes easier to 
move away from smoking with the harmony created by the new palate. 

black tea with lemon: Sometimes, the smoking habit can be a part of rest 
breaks, which strengthen their effectiveness, for people who work intensively. 
let this duty be assumed by the black tea with lemon during the cigarette-
free period. caffeine and tannins found in the content of the tea, and vitamin 
c, folic acid and enzymes found in the content of lemon, boosts the power and 
effectiveness of breaks. In this way, you will lose one more excuse to smoke. 

I wonder if you are among those who are afraid of putting on 
weight if you would quit smoking? You prefer to inhale the smoke of 
the cigarette, with all the countless poisons it contains, just because 
of that fear… Are you sure you want to keep on smoking, just to 
avoid putting on weight or to lose weight, despite it is the cause of 
death of 100 thousand people in Turkey each year, the number one 
cause of lung cancer, is detrimental to brain cells, breaks the skin 
down, negatively affects many other organs, and causes serious 
problems to the unborn offspring.? The most important thing you 
need to quit smoking is motivation. If you are motivated enough to 
lose this harmful habit, it is possible for you to step into a healthy 
life. Just decide and be certain of your desire to lose it. As for us, 
we wanted to provide support to you for taking the decision, with 
recommendations of dietitian. You will find in this article what you 
have to do instead of overeating during the period you quit smoking, 
because perhaps the only reason you overeat is that you think it is 
the norm. Dietitian Nil Şahin Gürhan tells us, smoking is not a 
habit leading to lose weight, but despite the presence of all scientific 
data supporting that it is a myth, people may see smoking as a 
prevention of putting on weight due to grapevine. Gürhan goes on: 
“Many cigarette addicts change their smoking gesture during their 
smoking cessation stage, and turn their smoking act to a continuous 
and uncontrolled eating activity. It is the cause of people’s perception 
“smoking cessation causes one to put on weight”. A vicious cycle is 
created; either continue to smoking, or weight problem.” Dietitian 
Şahin, stating that quitting smoking is a behavior to be appreciated, 
tells no weight problem would be encountered if the nutrition state 
is well-managed during the cessation phase. 

Gün içinde en az üç-dört 
porsiyon taze meyve yemeye 
özen gösterin.
Take pains to eat at least three 
to four portions of fresh fruit 
within the day.



Ünlü bir ressamın tablosu, en sevdiğiniz manzara resmi ya da aile büyüklerinin, çocukların, tatil anılarının 
fotoğrafları... Duvarlarınızı dekorasyonun bir parçası haline getirerek kişisel dokunuşlarla evinize değer 

katmanın küçük ama önemli ipuçları var. PELİN ÖZKUL

A painting of a famous painter, your favorite landscape picture, or photos of family elders, children, vacation 
memories… There are small albeit important tips of adding value to your house through personal touches, by 

making your walls part of the decoration.  PELİN ÖZKUL

Duvarlar değer kazansın

DEKORASYONDecoration
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Let walls rise in value 
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Merdiven ve antre duvarlarına, monokrom renklerde çerçevelere asacağınız 
tablolarda eski film artistleri, çiçek, doğa gibi belli bir tema üzerine 
yoğunlaşarak farklılık yaratın.

Focus on a certain theme, such as movie stars of the old, flowers and nature concerning the 
pictures you will hang on to staircase and doorway walls, in frames with monochrome colors.  

MODERN
Evde modern dekorasyonu pekiştirmek için birden fazla tabloyu belli 
bir geometri takip edecek şekilde kademelendirme yaparak asacağınız 
gibi, simetriye sadık da kalabilirsiniz. Çerçeveleri önce büyükçe bir 
kartona istediğiniz formatta gruplayın. Kalemle yerlerini belirleyin ve 
kartonu duvara asın. Uzaklaşın ve bu kompozisyonun yarattığı etkiyi 
gözlemleyin. Sonuç istediğiniz gibiyse çerçeveleri asabilirsiniz. 

MODERN
To strengthen modern decoration at home, you can hang multiple 
paintings through cascading, in a manner they will create a certain 
geometrical shape, but also you can stay loyal to symmetry. First of all 
create the format of frames on a rather large cardboard, in the manner 
you desire. Determine their places with pencil and hang the cardboard 
on the wall. Move away from it and observe the effect it creates. If the 
results are fine for you, you can hang the frames.  
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Dekorasyonu bütün olarak düşünün 
Göz, asacağınız tablo ve fotoğrafları dekorasyonla bir 
bütün olarak algılar. Böylece mekanda görsel akışkanlığı 
sağlarsınız.  Bu düzeni uygularken bir araya getireceğiniz 
tablo ve resimleri önce yere sererek kendi arasında 
görsel bir akışkanlık sağlayacak şekilde gruplayın. Amaç 
göstermek istediğiniz tasarım konseptini doğru bir 
bütünlük içinde algılatmak.

Think of the decoration as a whole
The eye perceives the paintings and photos you’ll hang as 
a whole. By this means, you ensure visual fluidity of the 
relevant place. While applying this order, first of all lay on 
the floor the paintings and pictures you will bring together 
and group them in a manner to ensure visual fluidity 
between themselves. The aim here is to procure the 
perception of the design concept you desire to present, in 
an accurate integrity.

Algılama yüksekliği
Tablo ve fotoğrafların algılanmasının en doğru yolu odaya 
giren herkesin kolayca görebileceği bir yükseklikte 
asılması. Bu yüksekliğin optimum sınırı ortalama göz 
hizasıdır. Ancak asacağınız tablonun çerçeve ölçülerini de 
göz önüne alarak duvarı buna göre hizalayabilirsiniz. Duvar 
ve mekan ölçüleri ya da tablonun niteliği elverişli olmasa 
da bu yöntemi çıkış noktanız olarak uygulayın.

Perception height
The most accurate way for the perception of paintings and 
photos, is these being hanged at a height easily visible to 
anyone stepping into the room. The optimum limit of the 
relevant height is average eye level. However, you can 
take into account the frame dimensions of the painting 
you will hang and align the wall accordingly. Even If the 
dimensions of the wall and location, or the character of 
the painting aren’t suitable, apply this method as your 
starting point. 

Ebatlara dikkat!
Asacağınız çerçevelerin ölçüleri 
duvarlarla orantılı olmalı. Küçük 

çerçeveleri kısa duvarlara, niş içine 
ya da kolonlara asarak çok daha 

gösterişli bir etki yaratabilirsiniz. 
Boyu uzun ve eni dar çerçevelerde de 
aynı sistemi uygulayabilirsiniz. Böyle 

bir tablonuz varsa bir konsol veya 
büfe duvarında değerlendirebilirsiniz.

Mind the dimensions!
The dimensions of the frames you will 
hang should be proportional with the 
walls. You can achieve a much more 
spectacular effect by hanging small 

frames to short walls, niche interiors 
or columns. You can apply the same 
system in long and narrow frames. 
If you have such a picture, you can 
use it on the wall of a console or 

sideboard.  

Duvarlara hareket kazandırmak için klasik asma yöntemleri yerine yaratıcılığınızı 
kullanın. Çerçeveleri geleneksel bir palto askılığına halatlarla asın ya da yapıştıracağınız 
büyük ağaç çıkartmasının dallarına çerçeveleri kondurun.

To bring dynamism to walls, use your creativity instead of classic hanging methods. Hang the frames to a 
traditional coat stand through ropes, of scatter the frames on branches of a big tree sticker.

DEKORASYONDecoration
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Stilinizi öne çıkartırken 
Büyük ölçekli bir tablo, başka bir 

aksesuara ihtiyaç olmaksızın salonu 
dengeli ve yalın bir biçimde dekore 
edebilir. Duvarda yatay bir çizgiyi 
takip ederek asacağınız çerçeveler 

odayı olduğundan geniş olarak 
algılatır. Dikeyde devam eden bir tablo 

ve yerleşimse yükseklik ve hacim 
kazandırır.

While bringing your style 
to the fore

A large-scale picture may decorate the 
living room in a balanced and simple 

manner, without the need for any other 
accessories. Frames you will hang, 

following a horizontal line on the wall, 
will lead to the perception that the 

room is wider than it really is. As for 
a picture and placement extending 

vertically, it brings height and volume. 

Tabloları sıra dışı renk ve formlarda seçebileceğiniz gibi dekorasyonla uyumlu olarak da 
düzenleyebilirsiniz. Örneğin marin temalar için beyaz, kırmızı ve lacivert ya da Akdenizli 
bir etki için lavanta renkleri deneyebilirsiniz.

 You can choose the pictures in out of the common colors and forms, and you can also arrange the pictures In 
harmony with the decoration. For examples, you can try white, red or navy blue colors for marine themes, and 

lavender colors for a Mediterranean effect. 

EKLEKTİK
Eklektik bir dekorasyon stiliniz varsa çerçeve 
seçimlerinizi buna göre yapın. Örneğin değişik ölçü 
ve formda çerçeveleri gelişigüzel karışık bir biçimde 
asın. Hepsi aynı renkte ama farklı ölçüde veya 
dokuda vintage çerçeveler kullanın. 
Farklı çerçeveleri aynı renge boyayarak 
asabileceğiniz gibi tamamen farklı stillerde çerçeve 
seçimleri de yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparken 
tüm tablolarınızı eşit aralıklarla ve aynı sınır içinde 
asarsanız daha düzenli ve gözü yormayan bir etki 
yaratırsınız.

ECLECTIC
If you have an eclectic decoration style, make 
your frame choices accordingly. For example, hang 
frames of different dimensions and forms in a 
random mixed manner. Use vintage frames of same 
color, but with different dimensions or patterns.  
Not only you can hang different frameworks by 
painting them to the same color, but you can also 
select frames of different styles. But, if you would 
hang all your pictures with the same intervals 
and within the same limit while doing this, you 
will create a more regular effect, which would not 
strain the eyes. 
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Farklı yükseklikler 
bir arada

Birden fazla tabloyu birlikte 
asarken monotonluğu kırmak 

için farklı yükseklikler 
uygulayın. Duvarda göz 

hizasını belirledikten sonra, 
duvarın elverdiği ölçüde 
genişleyerek yükseklik 

geçişleri uygulanabilir. Bu, 
yaşam alanına görsel anlamda 

da hareket kazandırır.

Different heights 
together

In order to avoid monotony, 
apply different heights while 

jointly hanging multiple 
pictures. After determining 

the eye level on the wall, 
height transitions may be 

applied through broadening 
to the extent allowed by the 
wall. It brings dynamism to 

the living space also visually. 

Tercih ettiğiniz özel bir ressam ya da sanatçı yoksa ailenize ait eski 
fotoğrafları veya sizin için özel bir çiçeğin farklı ebatta fotoğraflarını 
kullanarak çerçevelerle şık kompozisyonlar oluşturabilirsiniz.

If there isn’t a special painter or artist you prefer, you can create elegant compositions 
with frames, by using old photos of your family or photos of different dimension of a 

flower you consider special

DEKORASYONDecoration
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KİTAP & CDBook & CD

Kışın
ne okumalı
ne dinlemeli?
What to read 
and listen to 
during the 
winter?

A POP TRIBUTE TO BOB 
MARLEY; IS THIS LOVE  
SONY MÜZİK

Reggae müziğin kralı Bob Marley’in en 
sevilen şarkılarının, çok özel müzisyenler 
tarafından, pop düzenlemelerle yeniden 
yorumlandığı “A Pop Tribute to Bob Marley: 
Is This Love” raflardaki yerini aldı. Albümde, 
Marley’nin her yaş grubundan dinleyiciye 
hitap eden One Love, No Woman No Cry, I 
Shot the Sheriff, Get Up Stand Up ve Is This 
Love gibi şarkıları da bulunuyor.

“A Pop Tribute to Bob Marley: Is This Love”, 
where the most favorite tunes of Bob Marley, the 
king of Reggae, are interpreted from a pop music 
perspective, by extremely special musicians, is now 
released. The album includes covers of Marley’s 
songs, loved by people from all ages, such as One 
Love, No Woman No Cry, I Shot the Sheriff, Get 
Up Stand Up and Is This Love.

DİYETTEN İLLALLAH!
RUHUN GIDASI KİTAPLAR

Diyetisyen Ayşegül 
Bahar, “Diyetten 
İllallah!” kitabında 
diyet kısırdöngüsünden 
kurtulabilmek için 
bu konuyu çok daha 
farklı ele alıyor. Bahar, 
metabolizma nedir 
ve neden kilo alırız 
sorularının cevaplarını 
veriyor, yanlış diyetlerin 
yarattığı felaketleri 

gösteriyor. Doğru bilinen yanlışların, alışveriş 
alışkanlıklarının, besin tüketiminde sıkça düşülen 
tuzakların sorgulandığı kitapta ayrıca besinlerin 
özellikleri ve işlevleri de açıklanıyor.

HAD ENOUGH  
OF THE DIET!  
RUHUN GIDASI KİTAPLAR
Dietitian Ayşegül Bahar tackles the matter in a very 
different manner in her book “Diyetten İllallah!” in 
order to avoid the vicious cycle of diet. Bahar answers 
the questions, “what is metabolism?” and “why we put 
on weight?”, and gives examples of catastrophes caused 
by wrong diets. The book questions erroneous facts 
known as truth, shopping habits and frequently fallen 
traps in food consumption, and it also explains the 
properties and functions of foods. 

BENİM AİLEM 
DERİN KİTAP

Eğitmen ve 
danışman Ebru 
Demirhan’ın 
ailedeki sevgi 
bağını güçlendiren 
çocuk kitapları 
okuyucularla 
buluşuyor. Anne, 
baba ve çocuk 
başlıklarında 
hazırlanan üç 
kitaplık “Benim 

Ailem” seti, dünyaya çocukların gözünden bakan, 
çocukların anlayabileceği saf cümlelerle kaleme 
alındı. Çizimlerle renklendirilmiş bu keyifli 
kitaplar, “Benim ailem, benim için en uygun aile” 
dedirtmeyi hedefliyor.

MY FAMILY
DERİN KİTAP
Children’s books of instructor and consultant 
Ebru Demirhan, strengthen the attachments in 
the family, and her latest ones meet the readers. 
The “Benim Ailem” set, consisting of three books 
“Mother”, “Father” and “Child”, was put into paper 
through the usage of naïve sentences, looking to the 
world from the children’s eyes, and understandable 
to children. These pleasant books, colored with 
drawings, aims for the statement “My family is the 
most suitable family for me” to be expressed. 

DÜNYA SAVAŞI Z 
(WORLD WAR Z)

Birleşmiş 
Milletler eski 
müfettişi Gerry 
Lane, ailesini 
ve tüm dünyayı 
kurtarmak için 
amansız bir 
mücadeleye 
girişir. Zaman 
tükenmekte ve 
insanlık yok 
olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 
Yönetmenliğini 

Marc Forster’ın yaptığı “Dünya Savaşı 
Z”nin başrollerinde dünyaca ünlü oyuncu 
Brad Pitt ve Mireille Enos rol alıyor. Sinema 
gösteriminde büyük ilgi gören film, şimdi de 
DVD ve BluRay versiyonuyla sinemaseverlerle 
buluşuyor. 

Former United Nations inspector Gerry Lane, 
starts a bitter struggle to save his family and 
the whole world. Not much time is left, and 
humanity faces total destruction. “World War Z” 
is directed by Marc Forster and it stars world 
famous actor Brad Pitt, along with Mireille 
Enos. The movie was a bona fide box-office hit, 
and it now meets cinema lovers with its DVD 
and BluRay versions. 






