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WELCOMEÖNSÖZ

Değerli misafirlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız,

2014 yılının geride bıraktığımız ilk üç aylık döneminde, Anemon 
Otelleri olarak doluluk oranları ve konaklayan misafir sayısı ba-
kımından, kuruluşumuzdan beri en yüksek rakamlara ulaştık; bir 
nevi kendi rekorlarımızı kırdık.
Bu başarıda, %100 yerli sermayeli bir otel zinciri olan Anemon 
Otelleri’nin geçmişten günümüze tüm çalışanlarının emeği olduğu 
kadar, bize her türlü desteği veren ve bizi tercih eden değerli misa-
firlerimizin de katkısı çok büyüktür.
Bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara verme mottosu 
ile hareket eden Anemon Otelleri’nin mümkün olduğu kadar 
yerli firmalarla çalışmaya gayret etmekte olduğunu daha önce de 
belirtmiştik. Tüm bunların yanı sıra, kazı sezonunun başlamasıyla 
beraber Aigai (Bergama) ve de Aizonai (Kütahya Çavdarhisar) 
kazılarına maddi ve manevi desteklerimizi sürdürmeye, belki de 
aracılık etmeye devam ediyoruz.
Böylelikle siz değerli misafirlerimiz Anemon Otelleri’ni her tercih 
ettiğinizde, ülkemizin değerlerinin ve gizli kalmış hazinelerinin 
gün ışığına çıkmasına gerçek anlamda destek vermiş oluyorsunuz.
Aizonai kazı alanının tam karşısında bulunan Anemon Çavdarhi-
sar Otelimiz, güneş-deniz-kum olarak tabir edilen tatil anlayışına 
alternatif arayışlar içinde olan misafirlerimiz için farklı hizmet-
ler sunuyor. Anemon Çavdarhisar’da; gündoğumu ile beraber 
1800 yıllık yollarda bisiklete binebilir, kazı alanını ziyaret edip 
arkeologlarla sohbet edebilir, otele döndüğünüzde saunada ter atıp 
kapalı yüzme havuzunda yüzebilir, kitaplarınız ve sevdikleriniz 
ile beraber tarih kokan uzun ve telaşsız akşam yemekleri yiyebi-
lirsiniz. Bedeninizin olduğu kadar ruhunuzun da dinlendiğini 
hissedeceksiniz.Yaz döneminin sonunda, diliyoruz ki Anemon 
Aktüel’in sonbahar sayısının önsözünü yeni açılacak olan Anemon 
Ankara Oteli’nde yazacağız.
Bu zamana kadar tüm misafirlerimize, çalışma arkadaşlarımıza 
ve ülkemize huzurlu ve mutlu bir yaz dönemi; bu yaz döneminin 
içinde tüm Müslüman dünyası ile birlikte kutlayacağımız kutsal 
Ramazan ayının ve halkımızın hürriyetini kazandığı 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın herkese kutlu olmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Valuable guests and colleagues,

In the first quarter of 2014, we have achieved the highest oc-
cupancy rate and visitor accommodation figures since our 
establishment as Anemon Hotels; in a way, we have broken 
our own records. 
As a 100 percent locally-owned hotel chain, Anemon Hotels 
owes this success not only to the efforts of hard-working 
personnel but also to our valuable guests who have given us 
their full support and preferred to stay at our hotels. 
As we have stated earlier, Anemon Hotels try to cooperate 
with locally owned companies as much as possible, in line 
with our motto of giving back to the land what we have 
earned on this land. Moreover, with the beginning of exca-
vation season we will be continuing to give our full material 
and moral support and perhaps act as a mediator for the 
excavations at Aigai (Bergama) and Aizonai (Çavdarhisar, 
Kütahya).
This way, every time our valuable guests prefer to stay 
at Anemon Hotels, they will be providing real, tangible 
support to the efforts of unveiling our country’s hidden 
treasures and values.
Located right across the Aizonai excavation site, our 
Anemon Çavdarhisar Hotel offers various options to those 
guests who are in search of alternatives to the usual sea-
sun-sand vacations. At Anemon Çavdarhisar, you can ride 
your bicycle on 1800 years old roads at dusk, visit the exca-
vation site and talk to archeologists, sweat off at the Finnish 
bath at the hotel or swim at the indoor pool and enjoy long, 
tranquil dinners redolent of the area’s historical past with 
your loved ones or books. Your mind and soul will relax as 
much as your body.
We hope that by the end of summer season, we will be able to 
write the foreword for Anemon Aktüel’s fall issue at our new 
Anemon Ankara Hotel.
Until then we wish our guests, colleagues and country a 
peaceful and happy summer. We would like to convey our 
best wishes for the holy month of Ramadan that we will be 
celebrating together with the Muslim world and congratu-
late everybody’s August 30 Victory Day, the date when our 
people reclaimed their freedom. 

Cordially,

OĞUZ AKÇURA
Anemon A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Anemon Inc.  Executive Board Chairman
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Kollektif Yayıncılık Reklam Tasarım ve İçerik Hizm. A.Ş. 
Mat-Set Plaza, Yeşilce Mah. Emektar Sok No: 5 Kat: 4 
Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 912 11 22 Faks:+90 212 324 02 07
info@collective.com.tr  www.collective.com.tr

baSKı / PrıntınG
Elma Basım Halkalı Cad. No: 164 B-4 Blok Sefaköy-Küçükçekmece 
İSTANBUL Tel: (0212) 697 30 30 Fax: (0212) 697 70 70

Yayın Türü 3 aylık, süreli, yerel 
Basım Yeri ve Tarihi, İstanbul, Mart 2014
Anemon Otelleri’nin ücretsiz yayınıdır.
Complimentary copy of Anemon Hotels
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AGENDAAJANDA

July 1-16

Organized by Istanbul Culture and Arts 
Foundation (IKSV), the 21st İstanbul 
Jazz Festival will be held from July 1st 
to 16th featuring a very special program 
for music lovers with world renowned 
pop, rock, folk and world music artists 
in addition to a selection of famous jazz 
musicians.  More than 200 Turkish and 
international musicians will perform 
at 13 different festival venues. World 
famous actor and musician Hugh Laurie, 
who is well known with his Doctor House 
TV series, will perform live in Istanbul 
for the first time. The festival will also be 
presenting the Turkish premiere of Zülfü 
Livaneli’s new piece “Mevlana Suite- The 
Eternal Day” which features Livaneli’s 
compositions based on the English 
versions of Rumi’s poetry.

1-16 Temmuz 

İKSV tarafından düzenlenen 21. İstanbul 
Caz Festivali, 1-16 Temmuz tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek. Festival, caz 
dünyasının ünlü sanatçılarının yanı sıra 

pop, rock, folk ve dünya müziğinin başarılı 
isimlerini de müzikseverlerle özel bir 

programda buluşturacak. 200’ün üzerinde 
yerli ve yabancı sanatçının katılacağı 

festival, İstanbul’da 13 farklı mekanda 
gerçekleştirilecek. “House” dizisinde 

oynadığı Doktor House karakteri ile Türkiye 
ve dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan 

Hugh Laurie, 21. İstanbul Caz Festivali 
kapsamında ilk kez İstanbul’da sahne 

alacak. Zülfü Livaneli, Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin şiirlerini İngilizce de bestelediği 

yeni eseri “Rumi Suite The Eternal Day”in 
Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.

21. İsTANbul CAz FEsTİvAlİ

21sT IsTANbul 
JAzz FEsTIvAl



6 77

AGENDAAJANDA AGENDAAJANDA

METAllICA
13 Temmuz

Metallica, önümüzdeki yaza damga 
vuracak sahne performansını istek 
parçalardan oluşacak özel bir konser ile 
İstanbul’daki hayranlarıyla buluşturacak. 
Sayısız ödüllü heavy metal grubu ilk kez 
gerçekleştireceği Metallica By Request 
projesiyle, müzikseverleri çığır açan 
interaktif Metallica konseri deneyimi 
ile tanıştıracak. Bu özel Metallica 
konseri, Pozitif Live organizasyonuyla 13 
Temmuz Pazar günü İTÜ Stadyumu’nda 
gerçekleşecek.

METAllICA
July 13

ITu stadium

The greatest event of the summer will 
be Metallica’s live performance as part 
of the band’s By Request tour, featuring 
a selection of popular songs requested 
by fans. The winner of countless awards, 
the band will be introducing a ground 
breaking interactive Metallica concert 
experience with this project. The 
Metallica ByRequest concert is a Pozitif 
Live organization and will be at ITU 
Stadium on July 13. 

28. uluslArArAsI  
İzMİr FEsTİvAlİ
14 Haziran - 3 Eylül

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), 28. Uluslararası İzmir 
Festivali’ni 14 Haziran - 3 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenleyecek. 
Türkiye - Polonya Diplomatik İlişkilerinin 600. Yılı Efes Antik Tiyatro’da iki 
ülkenin en iyi sanatçılarının katılımı ile kutlanırken, Avrupa Birliği Dönem 
başkanı Yunanistan ile dostluk bağları yine Efes’te unutulmaz bir konserle 
pekiştirilecek.

Yedi farklı mekânda dokuz etkinliğin gerçekleştirileceği 28. Uluslararası 
İzmir Festivali yine bir ilke imza atacak ve bu yıl bünyesine aldığı Uluslararası 
Keman Ustalık Sınıfı’nın Yıldız Öğrencilerini Festival sahnesine çıkaracak. 
Festival bünyesindeki diğer önemli eğitim etkinliği ise Martha Graham Dans 
Company işbirliği ile yapılacak Panorama Projesi olacak.

28TH INTErNATIONAl 
İzMİr FEsTIvAl
June 14 – september 3, 2014

İzmir Foundation for Culture, Arts and 
Education (IFCAE) organizes the 28th 
International İzmir Festival between June 
14 and September 3, 2014. The festival will 
be witnessing the 600th year celebration of 
Turkish-Polish Diplomatic Relations  with 
a concert at the Ancient Theater at Ephesus 
performed by renowned artists from both 
countries. Also the friendship ties between 
our nation and European Union Council Term 
President Greece will be cemented with another 
unforgettable concert at the ancient Ephesus Theater.
With 9 events in 7 different venues the 28th International İzmir 
Festival will for the first time have the Star Students of the 
International Violin Masterclass to perform at the festival. Another 
educational activity within the framework of the festival will be the 
Panorama Project in cooperation with Martha Graham Company. 

D-MArİN TurGuTrEİs 
uluslArArAsI 
Müzİk FEsTİvAlİ
31 Temmuz-3 Ağustos 

“D-Marin Turgutreis 
Uluslararası Klasik Müzik 

Festivali” bu yıl 10. kez 
gerçekleştirilecek. Festival, Bodrum 

Turgutreis’te yer alan D-Marin’de 
klasik müziğin önemli isimleri ağırlayacak. Dört gün süresince 
günbatımı ve gece konserleri sunan festival katılımcılara keyifli 
anlar yaşatacak.

D-Marin international turgutreis 
Music Festival
July 31-August 3

With Doğuş Group as founding sponsor, the D-Marin Turgutreis 
International Classical Music Festival will be organized for the 
10th time this year, hosting renowned musicians of the world 
classical music scene with sunset and night performances for 
four days, offering a pleasant time to all festival goers. 

YAsMİN lEvY
26 Ağustos 

Türkiye’de geniş bir dinleyici 
kitlesine sahip olan Yasmin Levy, 
26 Ağustos’ta Bostanlı Suat 
Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda, 
babasının doğmuş olduğu ve 
köklerinin bulunduğu İzmir’de 
sevenleriyle buluşacak. Yasmin 
Levy, Judeo-Espanyol (Ladino) 
şarkılarının önde gelen icracıları 
arasında yer alan Yasmin Levy,  
Sefarad müziğini, Endülüs 
flamenkosu, Ortadoğu ve Anadolu 
müzik geleneğiyle harmanlıyor. 
Yasmin Levy, geçen yıl Türkiye’de 
albümü ‘Libertad’ın çıkışını 
takiben, Aysel Gürel’in anısına 
gerçekleştirilen “Ayselim” adlı 
albümde seslendirdiği “Sevda” 
adlı şarkıyla ülkemizde büyük 
beğeni kazandı.

YAsMIN lEvY
August 26 

Having built a significant fan base in Turkey 
Yasmin Levy will come together with music 
lovers from İzmir where her father was born. 
The concert will be on August 26 at Bostanlı 
Suat Taşer Open Air Theater. One of the 
best known performers of Judeo-Hispanic 
(Ladino) music in the world, Yasmin Levy 

combines Sephardic music with Andalusian  
Flamenco and Middle Eastern and Anatolian 
musical traditions. After the release of her 
latest album “Libertad” in Turkey last year, 
Yasmin Levy took part in a collaborative 
album project called “Ayselim” to honor the 
memory of much loved comedy actress and 
lyric writer Aysel Gürel with her song “Sevda” 
which became an instant hit across the 
country. 
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NEwyeNİ

wElCOME MY FrIEND
June 22 

 
Tolga Çevik’s blockbuster for 10 years now 

hits open air theaters! This time Tolga 
Çevik will be performing his improvised 
act-where he animates the character “my 
friend” who finds himself in various funny 
situations while a director tells him what 
to do- at Adana Çukurova University’s 

open air theater together with Ezgi 
Mola and pianist Özer Atik. The director 

character is portrayed by Fırat Parlak. 

ArkADAşIM HOşGElDİN
20 Haziran

Tolga Çevik’in 10. sezonunu geride bırakan projesi, 
şimdi açıkhava sahnelerinde... Adana Çukurova 

Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda 
seyirciyle buluşacak olan Tolga Çevik, 

tamamı doğaçlama gösterisinde, 
yönetmenin talimatıyla kılıktan kılığa 

girdiği, maceradan maceraya koştuğu 
“arkadaşım” karakteri ile sahneye 

çıkıyor. Oyuncuya sahnede Ezgi Mola 
ve piyanist Özer Atik eşlik ederken, 

gösteride yönetmen karakterini de 
Fırat Parlak canlandırıyor.

TrADE sHOws

06.12.2014-06.14.2014
İTVF- Istanbul TV Forum and Fair, Haliç Congress Center

06.12.2014-06.14.2014
Beauty Eurasia 10th International Exhibition for  
Cosmetics, Beauty, Hair, Istanbul Expo Center, Yeşilköy

06.12.2014-06.15.2014
Stonexpo Afyon, Natural Stone and Stone Processing Equipment Fair, 
Kültürpark Municipality Fair Ground

06.19.2014-06.22.2014
36th İzmir Shoes, Bags and Accessories Fair, International Izmir Fair 
Center

06.25.2014-06.29.2014
International Bodrum Yacht Show 2014, Doğuş Turgutreis Marina

07.04.2014-07.23.2014
33th Books and Culture Fair, Kocatepe Mosque Courtyard, Ankara

08.13.2014-08.17.2014
22nd Malatya General Industry and Trade Fair Ground, Malatya

08.29.2014-09.07.2014
83rd İzmir International Fair, International Izmir Fair Center

09.11.2014-09.14.2014
Istanbul Art 2014, Haliç Congress Center

FuAr TAkvİMİ 

12.06.2014–14.06.2014
İTVF- İstanbul TV Forum ve Fuarı, Haliç 
Kongre Merkezi

12.06.2014–14.06.2014
Beauty Eurasia 10. Uluslararası Kozmetik, 
Güzellik Kuaför Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

12.06.2014–15.06.2014
Afyon Mermer Fuarı, Kültürpark Belediye 
Fuar Alanı

19.06.2014–22.06.2014
Ayakkabı Kış “36. İzmir Ayakkabı, Çanta ve 
Aksesuarları Fuarı”, Uluslararası İzmir Fuar 
Alanı

25.06.2014-29.06.2014
International Bodrum Yacht Show 2014, 
Doğuş Turgutreis Marina

04.07.2014–23.07.2014
33. Kitap ve Kültür Fuarı, Kocatepe Camii 
Avlusu, Ankara

13.08.2014-17.08.2014
22. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, 
Mişmiş Park Fuar Alanı Malatya

29.08.2014–07.09.2014
83. İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası 
İzmir Fuar Alanı

11.09.2014–14.09.2014
İstanbul Sanat 2014, Haliç Kongre Merkezi

İsTANbul 
kIrMIzIsI
Ferzan Özpetek 
Can Yayınları

Ferzan Özpetek, doğup 
büyüdüğü şehir olan 
İstanbul’u yıllardır uzaktan 
gözlemliyor. Sevginin ve 
hüznün romanı olan İstanbul 
Kırmızısı, sanatçının 
sinema eğitimi için İtalya’ya 
gidişine kadarki İstanbul 
yaşantısından izler taşıyor. 
Mesafelerle ölçülebilen 
uzaklığın kişiyi bir şehre ait 
olmaktan alıkoyamayacağını, 
önemli olanın şehirde 
yaşamak değil, şehri yaşatmak 
olduğunu gösteriyor.

rOssO IsTANbul
Ferzan Özpetek 
Can Publications

Film director Ferzan Özpetek 
has been observing his 
hometown Istanbul from 
a distance for many years. 
Featuring traces of the artist’s 
years prior to his departure 
for Italy to study cinema, 
Rosso Istanbul is a novel of his 
love and longing for the city, 
showing that distances have 
nothing to do with the sense of 
belonging to somewhere and it 
was important to keep the city 
alive rather than living in it.

bİr PArMAk bAl
Ian McEwan 
Yapı Kredi Yayınları

Yaşayan en önemli ngiliz 
romancılardan biri olan 
Ian McEwan.  İngiltere’de 
uzun süre çok satanlar 
listelerinde bir numarada 
kalan ve Türkiye’de Yapı 
Kredi Yayınları tarafından 
yayımlanan Bir Parmak 
Bal’da, Soğuk Savaş siyaseti 
ve casusluktan aşka ve 
edebiyat dünyasına dek 
birçok noktaya temas eden 
ve soluk soluğa okunan, 
sürprizlerle dolu bir hikâye 
anlatıyor.

swEET TOOTH
Ian McEwan 
Yapı Kredi Publications

Ian Mc Ewan is one of 
the best known and most 
read British authors alive. 
In his latest novel Sweet 
Tooth, which has topped 
the best-sellers charts in 
Britain for quite a long 
time, he narrates a gripping 
story with surprising twists, 
touching issues like Cold 
War politics, espionage, 
love and literature. The 
Turkish version of the book 
is published by Yapı Kredi 
Publications. 

İç DüNYAMDAN 
NOTlAr
Paul Auster 
Can Yayınları

Paul Auster, çocukluk 
yaşamının dönüm 
noktalarındaki 
seslerin, kokuların, 
dokunma duyusunun 
hissettirdiklerinin ve çok 
sevdiği film sahnelerinin de 
eksik olmadığı belleğindeki 
bütün imgeleri akıcı 
anlatımıyla yansıttıktan 
sonra kitabın sonundaki 
albüm bölümünde 
anlattıklarını fotoğraflarla 
bütünleştiriyor. İç 
Dünyamdan Notlar, benzeri 
görülmemiş tarzda bir 
otobiyografi.

rEPOrT FrOM  
THE INTErIOr
Paul Auster 
Can Publications

After smoothly narrating 
all the images fetched in his 
memory such as turning 
points of his childhood, 
things that he felt trough 
sounds, fragrances and touch, 
and his favorite movie scenes 
Paul Auster  completes 
everything he told with a 
photograph album at the end 
of the book. Report from the 
Interior is an unprecedented 
biographical work. 

GAlİz kAHrAMAN
İhsan Oktay Anar 
İletişim Yayınları

Çevreyi yabancılaştıran, 
hayatı eğlenceli ve hayali bir 
karnavala çeviren, içinde 
esrarengiz ve tekin olmayan 
varlıkların cirit attığı, bir 
araya gelmez gibi görünen 
şeylerin, mesela trajikle 
komiğin, adilikle yüceliğin bir 
parodi havasında birleştirildiği 
gorteks bir roman.

THE INDECENT 
HErO
İhsan Oktay Anar 
İletişim Publications

A cornucopia of images, 
expressions and fiction just like 
İhsan Oktay Anar’s all other 
works; The Indecent Hero 
can be seen as a grotesque 
novel that combines seemingly 
contradicting concepts such as 
tragedy with comedy, vileness 
with nobility in a burlesque 
manner, alienating the reader 
from real life and lurking them 
into an imaginary masquerade 
of mysterious and uncanny 
creatures. The novel narrates 
the adventures of İdris Âmil 
Efendi in his quest of steering 
his life, becoming famous 
and rich and marrying a good 
woman. 

NEwyeNİ
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çikolatanın iyi niyetlisi
Tatlı, sağlıklı, iyilik kaynağı...

Bazı çikolatalar doğuştan iyi niyetlidir. LSV Dükkan’daki her şey gibi çikolatalarımız da 
tamamen doğal malzemelerle, iyi niyetle ve hamarat annelerimizin emekleriyle hazırlanır.

Çikolatalarımız ağzınızı tatlandırmakla kalmaz; ruhunuza da iyilik taşır.
Siz de LSV Dükkan’ı ziyaret edin, sevdiklerinize iyilik taşıyın.
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sONA DOğru
Film, Hint Okyanusu’nda tek başına gezinti 
yapan ve yat kazası sonucu okyanusun ortasında 
kalarak hayatta kalma mücadelesi veren deneyimli 
denizcinin hikayesini anlatıyor. Fırtına ve tehlikeli 
okyanusa karşı verdiği bu heyecanlı direniş hiç 
de kolay olmayacaktır. Oscar ödüllü usta aktör 
Robert Redford’un başrolünü üstlendiği filmin 
senaryosunu J.C. Chandor kaleme almış.

All Is lOsT 

After a collision with a shipping 
container at the Indian Ocean, a 
resourceful sailor finds himself, despite 
all efforts to the contrary, staring his 
mortality in the face. His breathtaking 
struggle against the storm and the 
ocean would be brutal. Oscar winning 
actor Robert Redford plays the leading 
role in J.C. Chandor’s script. 

HObbİT: sMAuG’uN  
çOrAk TOPrAklArI

Hobbit Bilbo Baggins, Büyücü Gandalf ve 
Thorin Meşekalkanı’nın başını çektiği 13 
cüceyle birlikte, Yalnız Dağ’ı ve kayıp Erebor 
Cüce Krallığı’nın bulmak için koyulduğu 
maceralı serüvene kaldığı yerden devam 
ediyor. Apar topar çıktıkları yolculuğun 
başlangıcını atlatmış olan grup, doğuya 
doğru ilerlemeye devam ederken, yoldaki 
Kuyutorman’da deri değiştiren Beorn ve 
bir dev Örümcek sürüsüyle karşılaşırlar. 

Tehlikeli Orman-elflerinin elinden kaçan Cüceler önce Göl kasabasına, 
oradan da nihayet Yalnız Dağ’a giderler. Burası en büyük tehlikeyle 
yüzleşecekleri yerdir: Ejderha Smaug’la.

HObbIT: THE DEsOlATION  
OF sMAuG
The 13 dwarves, along with Hobbit Bilbo Baggins 
and Gandalf the Grey, continue their quest to 
reclaim the Misty Mountains and the lost Erebor, 
their homeland, from Smaug. After completing the 
first part of their journey which began with a hasty 
departure, the group continues to march towards 
East. On the way they face Beorn the skin-changer 
and giant spiders at Mirkwood. After being captured 
but fled from dangerous Forest Elves dwarves first 
come to Lake-town and finally reach to the Lonely 
Mountain to face their greatest challenge: Dragon 
Smaug.

kElIs-FOOD
2010’da tamamen farklı bir tarzla 
çıkardığı başarılı elektropop albümü Flesh 
Tone’dan sonra yine yepyeni bir Kelis ile 
karşı karşıyayız. Soul ve funk etkileşimli 
albüm, korno ve org gibi geleneksel 
enstrümanlarla elektronik müziğin bir 
buluşması; retro ama bir o kadar da 
modern. Kendi sözcükleriyle “katıksız 
90’lar titreşimi” ve “Bir çeşit trip-hop 
ama daha derin ve karanlık bir havaya 
sahip’’ diye tanımladığı “Food”, Kelis’in 
çocukluğundan beri zihninde biriktirdiği 
‘retrospektif ’ bir sesler bütünü olarak 
özetlenebilir.

kElIs-FOOD
After her successful electro-pop album Flesh Tone 
which was released in 2010, Kelis comes up with a 
totally new sound, combining traditional instruments 
like French horn or organ with electronic music in a 
Soul and Funk inspired album that sounds very retro 
yet at the same time very modern.  In her own words, 
the album is a “pure 90s’ vibration”.  Kelis describes 
Food as a retrospective combination of sounds she had 
collected in her mind since her childhood that have 
resulted in “some kind of trip-hop but has a darker, 
deeper side to it.” 

NEwyeNİ
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SuAltının Büyülü 
DünyASı Köpekbalıkları, yüzgeçsiz dev beyaz 

balinalar, binbir çeşit denizanası, dev 
kaplumbağalar, mürenler, timsahlar... Tüm 
bunlar dünyanın en büyük akvaryumlarında 
kimi zaman dokunabileceğiniz, kimi zaman 
doğal ortamlarında izleyebileceğiniz 
canlılardan sadece birkaçı... 

Sharks, huge Beluga whales, thousands of jellyfish species, giant sea 
turtles, morays, alligators… These are only a few of the many species 
you can observe in their natural environments or even touch at 
some very fascinating aquariums around the world… 

ThE MAgicAl 
UNdERwATER woRld

DuBAı AkvAryumu 
BiRlEşik ARAp 
EMiRliklERi 

Dubai’deki dev bir alışveriş merkezinin 

içerisinde açılan bu görkemli 

akvaryumda neredeyse her tür balığın 

bulunduğu inanılmaz bir sualtı hayvanat 

bahçesi bulunuyor. Bu büyüleyici 

akvaryumda, sualtı hayvanat bahçesi ve 

eğlence merkezi yer alıyor. Toplam 33 

bin farklı deniz canlısının yaşadığı dev 

akvaryumda hayvanların bakımı için 

yüzlerce deniz biyoloğu görev yapıyor. 

Beslenmeleri için ekosisteme uygun 

uluslararası standartlar uygulanıyor. 

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 

dev akvaryum 10 milyon litrelik su 

hacmine sahip ve en önemli özelliği 

400’ün üzerinde köpek balığı türünü 

barındırması.

DuBAı AquArıum UNiTEd ARAB EMiRATEs
Located within the world’s largest mall in Dubai, this impressive aquarium is an underwater zoo with an incredibly large collection of underwater species and fish. The dazzling aquarium welcomes mall visitors with a zoo and enterta-inment center. Hundreds of marine biologists work at the aquarium for the care and maintenance of 33 thousand sea creatures which are fed and looked after in line with international standards of their ecosystems. Also holding a Guinness World Record for the world’s largest acrylic panel, the aquarium houses 10 million liters of sea water and more than 400 shark species. 
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OkinAwA AkvAryumu 
JApoNyA
Japonya’da, Okinawa’nın Motobo 

kasabasındaki Ocean Expo Park’ta yer 

alan akvaryum, Atlanta’daki Georgia 

Akvaryumu’ndan sonraki en büyük 

akvaryum ve ana tankı 7.500 metreküp 

su alıyor. Burada kullanılan 22,5 metre 

genişliğinde ve 8,2 metre yüksekliğindeki 

cam, yedi parça halinde üretilmiş ve 

sonradan birleştirilmiş. Her biri 60 cm 

kalınlığında olan bu tabakalar oldukça 

pürüzsüz ve birleşme yerlerinde kullanılan 

özel karışım sayesinde şeffaflık ve çok 

geniş bir görüş alanı sağlıyor. 7,5 milyon 

litrelik bu akvaryum birçok deniz canlısının 

yanı sıra vatoz balıklarıyla ünlü. Balina, 

köpekbalıkları ve manta vatozlarının 

yaşadığı bu devasa tesiste, canlıların doğal 

ortamlarından daha uzun yaşadıkları tespit 

edildi. Akvaryum suyu, hayvanların alıştığı 

doğal ortama yakın olması için uzmanlarca 

ayarlanıyor ve Motobo açıklarından alınan 

temiz okyanus suyuyla karıştırılarak 

kullanılıyor.

OkınAwA AquArıum  JApAN 
Part of the Ocean Expo Park located in Motobu, Okinawa; this is the second largest aquarium in the world after the Georgia Aquarium in Atlanta. The main tank holds 7,500 cubic meters of water and features an acrylic glass panel made of 7 pieces of 60 centimeters thickness, measuring 8.2 by 22.5 meters in total. These pieces are connected in a very smooth way enabling a clear and wide angled vision.  The 7.5 million liters aquarium stands out with its whale sharks and manta rays along with many other fish species which are kept in their natural habitats and therefore live longer. Water for is pumped into the aqua-rium from a source 350m offshore Motobo, 24 hours a day.

GeOrGıA AkvAryumu gEoRgiA, ATlANTA
Amerika’nın Atlanta şehrindeki Georgia Akvar-yumu, 30 milyon litreden fazla su alması ve içe-risinde barındırdığı 125 bin çeşit balık ve deniz canlısı türüyle dünyanın en büyük akvaryumu. Denize kıyısı olmayan Atlanta şehrinde kurulan akvaryumda, okyanus kalitesinde tuzlu su elde etmek için, kirlenen su arıtılıp yeniden kazanıla-rak tekrar kullanılıyor. Akvaryumda sergilenen balık ve diğer deniz hayvanlarının yarıdan fazlası su kültürü ya da balık çiftliklerinden getirilmiş. Diğer akvaryumların aksine Georgia Akvaryumu’nda ziyaretçiler rahatlıkla köpek-balıklarına dokunabiliyor, denizyıldızlarını ve denizanalarını çok yakından gözlemleyebiliyor. Akvaryumda 5 izleme galerisi ve dünyadaki tatlı sularda ve okyanuslardaki tüm canlılara ilişkin filmlerin gösterildiği 4 boyutlu (4-D) bir sinema salonu da bulunuyor. Yapımı 2 yıl süren ve 2005 yılında açılan Georgia Akvaryumu’nun toplam maliyeti ise 200 milyon dolar.

GeOrGıA AquArıum  
gEoRgiA, ATlANTA

The Georgia Aquarium is a public aquarium 

in Atlanta, Georgia, United States. It houses 

more than 125,000 animals in 30 million liters 

of marine and fresh water, and was the world’s 

largest aquarium when it opened in 2005. 

Since it is located in Atlanta, an inland city 

with no sea connection, the aquarium has to 

recycle and refine the water to maintain ocean 

quality. More than half of the fish and other sea 

creatures in the collection are brought from 

fish or aquaculture farms. Unlike many other 

aquariums in Georgia, visitors are allowed to 

touch sharks and observe starfish and jelly fish 

species very closely. There are 5 exhibition 

galleries and a 4-D movie theater where visitors 

can watch documentaries about fresh water 

and ocean creatures.  The construction of the 

aquarium took 2 years and more than 200 

million dollars. 
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iStAnBul AkvAryum

2011 yılında Florya Şenlikköy’de açılan 

akvaryumda ziyaretçiler, coğrafi bir rotayı 

takip ederek Karadeniz ile başlayan ve 

Pasifik’e kadar uzanan, toplam 16 tema ve bir 

adet yağmur ormanından oluşan güzergâhta 

yolculuk yapıyorlar. Karadeniz bölümünde 

Nuh’un Gemisi’yle mistik bir ortama adım 

atılıyor; Ege bölümünde antik uygarlıkların 

izleri, Kızıldeniz’de mercanlar, Yağmur 

Ormanları’nda timsahlar yer alıyor... Hacmi, 

içerisinde barındırdığı canlı çeşitleri ve gezi 

güzergâhlarındaki aktiviteleriyle dünya 

çapındaki akvaryumlar içerisinde önemli bir 

yere sahip olan İstanbul Akvaryum iki kattan 

oluşuyor. Her biri 6 bin 800 metreküp su 

hacmine sahip 64 tankın yer aldığı akvaryumda, 

sayıları 15 bini bulan, bin 500 çeşit deniz ve kara 

canlısı için doğal ortamlarına en yakın koşullar 

tasarlanmış.

ıStAnBul AquArıum
The aquarium opened in 2011 at Florya Şenlik-köy area. Aquarium visitors follow geographical routes of 16 themes and a rainforest going from the Black Sea towards the Pacific. The Black Sea route has a mystical beginning with the Ark of Noah. The Aegean route follows the traces of ancient civilizations while the Red Sea route features corals and the Rain Forest route has alligators.  The two storey Istanbul Aquarium holds a leading position among worldwide aquariums thanks to its volume, variety of fish species, and the activities on travel routes. With 64 water tanks of 6,800 cubic meters each, the aquarium keeps more than 15 thousand animals representing 1500 land and water species in their natural habitats. 
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Uzun bir aradan sonra “Seksenler” 
dizisiyle yeniden televizyon 
izleyicisinin karşısına çıkan Ayşe 
Tolga, kendi yarattığı ve ülke-

mizin ilk aromaterapi markası olan Aisha’nın 
yanı sıra ekim ayında lanse edeceği kitap ve 
portal projesiyle de meşgul bugünlerde. Aro-
materapi ve sağlıklı yaşam konusunda artık 
bir uzman sayılabilecek olan Tolga, meslek 
yaşamının üç merkez etrafında şekillendiğini 
söylüyor: Wellness coaching, aromaterapi ve 
oyunculuk…

Returning to TV screens with the 
popular “The Eighties” sit-com after 
a long hiatus, Ayşe Tolga is busier 
than ever. In addition to Aisha, 

Turkey’s first aromatherapy products brand she 
has created, nowadays she is also working on 
her book and web portal project which will be 
launched in October. Having enough experience 
to be considered an expert on aromatherapy and 
healthy living, Ayşe Tolga says that her career 
has revolved around three main themes: Well-
ness coaching, aromatherapy and acting…  

Kendi yarattığı doğal kozmetik ve 
aromaterapi markası Aisha ile doğal 
yaşam trendine katkı sağlayan Ayşe 

Tolga, hayattaki amacının da bu 
olduğunu söylüyor ve şöyle devam 
ediyor: “İnsanların kendilerini iyi 

hissetmelerini sağlamayı seviyorum.”

“In fact Aisha is me; Aisha means one 
who brings healing and abundance” 
says Ayşe Tolga when describing her 

natural cosmetics and aromatherapy 
brand. She adds that this was her aim 

in life. “I like helping people to feel 
good about themselves,” she says. 

AYŞE TOLGA:

hOŞ sOhbET A PLEASANT CONVERSATION

“Kendime yoga, 
spor ve iyi 
beslenmeyle 
baKıyorum”
AYŞE TOLGA:
“I look after myself 
wIth yoga, exercIse 
and a healthy dIet”
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Aromaterapi, işlerin yoğun stres altında 
yürütüldüğü medya dünyasında kendinizi 
zinde ve dinç tutmanıza katkıda bulunuyor 
mu?
Bulunuyor. Sadece aromaterapi değil. Kişisel 
olarak meditasyon ve şifa metotlarının pek 
çoğunu biliyorum. Bu anlamda dengelenme, 
merkezde kalma gibi konularda yetkinim. 
Kendime yoga, spor ve iyi beslenmeyle iyi 
bakıyorum. 

Aromaterapinin tam olarak ne olduğundan 
söz edebilir misiniz? Ve kişisel olarak siz 
nasıl tanıştınız, size katkısı ne oldu?
Aromaterapi, aromatik bitkilerden edilen 
uçucu yağların bedensel, ruhsal ve zihinsel 

Does aromatherapy help you keep yourself 
fit and vigorous in the entertainment world 
where one has to work under a lot of stress?
It does. In addition to aromatherapy I have per-
sonally learned most of meditation and therapy 
methods and therefore I am pretty competent 
in staying at the core or keeping the balance. 
I look after myself with yoga, exercise and a 
healthy diet.

Can you explain what aromatherapy is? 
How did you get involved in this field and 
how did it help you? 
Aromatherapy is the use of essential oils ext-
racted from aromatic plants to heal the body, 
the mind and the spirit. I have been interested 

“kozmetik ürünlerin ataları 
olan bitkisel ürünler sağlıklı 

ve güvenilir bir alternatif.” 

 “herbal products are the 
predecessors of cosmetics 

and they are healthy and 
reliable alternatives.”

şifa için kullanılmasıdır. Uzun zamandır kendi 
yağları olan ve bunlarla karışımlar yaparak 
evinde SPA ortamında yaşayan biriydim 
zaten. Arkadaşlarıma doğal parfümler 
hazırlıyor, masaj yağlarından karışımlar 
yapıyordum. Sonrasında da bu konuda kariyer 
yapmaya ve eğitim almaya karar verdim. 2006 
yılından beri aromaterapiyle ilgileniyorum. 
2007-2009 yılları arasında Londra’daki 
ITHMA (The Institute of Traditional Herbal 
Medicine and Aromatherapy) enstitüsünde 
klinik aromaterapi üzerine eğitim alarak 
mezun oldum ve diplomamı aldım. Kızıma 
hamileyken, doğumumda ve lohusalığımda da 
aromaterapiden çok faydalandım. 

Doğal ürünlere yönelim son yıllarda arttı. 
Öte yandan kozmetik sektörü de koskoca 
bir dünya, rekabet büyük. Doğal ürünler 
burada kendilerine nasıl yer edinecekler?
Çok zor. Yerli bir marka zaten milyon dolarlık 
bütçeleri olan global markalarla kendi 
ülkesinde bile pazarda boy ölçüşemiyor. 
Ülkemizin her sektördeki en büyük eksiği 
marka sahibi olmamamız. Ülkemizden çıkan 
bir marka yok. Teşvik ve destek de yok. Büyük 
yatırımlar yapılıyor ancak yatırımın paraya 
dönüşmesi zaman alıyor. Bu anlamda Aisha, 
2007 yılından beri piyasada var olmaya 
çalışan, ilk aromaterapi ve doğal kozmetik 
markası olarak iyi niyetli ve oldukça faydalı 
içeriğe sahip bir marka. 

Kadınlar üzerinden ilerleyen bir sektörden 
söz ediyoruz. Kadının güzelliği ve genç 
kalma çabası, bu ürünlerin hedef be-
lirlerken herhalde birinci sıraya koyduğu 
amaçlar. Aromaterapinin amacı güzellik ve 
gençlik midir? İşin sağlık boyutu için neler 
söylersiniz?
Aromaterapide kullanılan yağlar mikro 
boyuttadır ve cilt tarafından hızla emilerek 
çalışmaya başlarlar. Bu yağlarla ilgili 
söylenecek o kadar çok şey var ki aslında. 
Yara ve yanık tedavisinde sıklıkla kullanılan 
baz yağlar hücre yenileyici, cilt sıkılaştırıcı, 
gözenek sıkılaştırıcı gibi farklı özelliklere 
sahiptir. Bu anlamda kozmetik teknolojisinin 
yakalayamadığı hızda iyileştirici, gençleştirici 
etkileri vardır. Sağlık boyutu ise bu ürünlerin 
tamamen doğal olmasıdır. Vücudunuzda 
özellikle ince bağırsaklarda birikecek zararlı 
toksinler içermeyen, sentetik olmayan bu 

in essential oils, made my own mixtures and 
created a SPA environment at home for a 
long time. I used to create natural perfumes 
and prepare massage oil mixtures for my fri-
ends.  Then I decided to build a career in this 
field and get some proper education. I have 
been interested in aromatherapy since 2006. 
I had clinical aromatherapy education at the 
Institute of Traditional Herbal Medicine and 
Aromatherapy (ITHMA) in London between 
2007 and 2009 and got my diploma. When 
I was pregnant with my daughter and during 
my postpartum period aromatherapy has 
helped me a lot. 

People are getting more interested in 
natural products lately. On the other hand 
the cosmetics industry is a huge world 
within itself and there is harsh competi-
tion. How can natural products find a 
place for themselves in this world?
It is tough… Local brands cannot compete 
with global brands with million dollar bud-
gets even in their own markets. The biggest 
shortfall in our country in every sector is the 
lack of brands. We don’t have a significant 
brand. And there is no encouragement or 
support either… People venture in huge 
investments but it takes a lot of time to turn 
that investment into money. In this sense Ais-
ha is a well-meant brand with a substantially 
beneficial content that tries to exist in the 
market since 2007 as the first aromatherapy 
and natural cosmetics brand. 

We are talking about an industry that pri-
marily targets women and women’s desire 
to stay young and beautiful is presumably 
the essential intention when creating 
products. Is the sole purpose of aroma-
therapy beauty and youth? What can you 
say for the health aspect of this field?
Oils used in aromatherapy consist of micro-
fine particles that can be absorbed by the skin 
very fast and they immediately start working. 
There are a lot to say about these oils… Base 
oils that are often used in healing wounds and 
burns have properties that renew cells and 
firm the skin and pores. In that sense they are 
way faster and more effective in healing and 
rejuvenating processes compared to cosmetic 
technology. As for the health aspect, these 
products are completely natural. These mi-

 “cosmetIc 
Industry Is  

constantly 
marketIng 
new actIve 

IngredIents and 
new products. 
But how many 

of them are 
really good 
for us? you 

need to take 
an Interest In 

lIterature.”

“kozmetik 
endüstrisinde 
sürekli yeni 
ürünlerden 
Bahsediliyor. 
ancak BunlarIn 
ne kadarI 
Bize faydalI? 
literatüre 
merak duymak 
gerekiyor.”
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mucizeler gençlik kaynağıdır. Kozmetik 
ürünlerin ataları olan bitkisel ürünler sağlıklı 
ve güvenilir bir alternatiftir. Baz yağlara 
örnek olarak argan, buğday özü, aynı safa, 
tatlı badem, kayısı çekirdeği, çuha çiçeği 
gibi yağları verebiliriz. Bu yağlar Omega 3, 
Omega 6, GLA, GMLA, B,C, D, E vitaminleri 
bakımından zengindir ve hücre yenileyici, 
yara ve yanık iyileştirici özellikleri başta 
olmak üzere pek çok faydası olan ürünlerdir. 
Kimyasal madde içermemelerinin yanı sıra, 
ekolojik açıdan da doğa dostu ürünlerdir. 
Petrol türevi içermeyen bu ürünler toprağı, 
suları kirletmez, böylece ekosistemlere zarar 
vermez. Doğal kozmetikler ayrıca hayvanlar 
üzerinde denenmezler.

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”, 
“Yediklerin kim olduğunu gösterir”, 
“Düşüncene dikkat et fikrin olur; fikrin 
sözün, sözün de hayatın olur” benim 
hayat felsefemi en iyi ifade eden özlü 
sözlerdir, diyorsunuz bir röportajınızda. 
İlk ikisi doğrudan yaptığınız işle ilgili. 
Bizim ilgimizi çeken daha çok üçüncü söz 
oldu. Düşünce-fikir-söz ve hayat arasında 
kurduğunuz bu denklemi biraz açar 
mısınız? 
Yaşadığımız hayatı bazı durumlarıyla 
şekillendirebildiğimi fark ettiğimden beri 
hayalimi yaşıyorum. Hayata bakış açımı 
belli bir düşüncede tuttuğum için ve sabit bir 
düşünce değil, kendi içinde sürekli gelişen, 
kendini yenileyen, düzenleyen ve daha 
iyisine doğru giden bir iç dünyam olduğu 
için hayatı ve dünyayı bir okul gibi görüyo-
rum. Derslerimi hızlı alıp aynı hatayı ikinci 
kez yapmadan; erdemlerini, değerlerini 
belirleyerek ilerliyorum. Düşüncelerim hep 
olumlu, iyi ve iyilik üzerine; bereket, zengin-
lik, güzellik, sevgi üzerine. Böyle olunca bu 
titreşimde oluyor ve bu hayatı yaşıyorum. 
Belki bu cümlelerim size hayalci ve roman-
tik gelecek. Ama hayalci olduğumdan beri 
gerçeğimi yaşıyorum. 

Seksenler dizisiyle sanıyorum uzun 
bir aradan sonra yeniden izleyiciyle 
buluştunuz. Bu aranın sebebi neydi?
Başka bir hayat deneyimlemek, yeni şeyler 
öğrenmek ve dünyayı gezmek. 

İzleyici sizi nasıl karşıladı? Uyum 
sıkıntıları yaşadınız mı?
Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gelen tepkilerin 
çok iyi olduğunu gördüğümden seyirci için 
de aynısını söyleyebilirim. 

raculous rejuvenating oils are not synthetic; 
therefore they do not contain harmful toxins 
that pile up in your body, especially in your in-
testines. Herbal products are the predecessors 
of cosmetics and they are healthy and reliable 
alternatives. Base oils such as argan, wheat 
germ, calendula, sweet almond, apricot kernel, 
evening primrose are rich in Omega 3, Omega 
6, GLA, GMLA, B, C, D, and E vitamins and 
they are very beneficial in many aspects 
including cell renewal and healing wounds and 
burns. In addition to their chemical free con-
tent, they are ecologically safe, nature friendly 
products. Since they contain no oil derivatives, 
they do not pollute the soil or water resources 
and do not harm ecosystems. Moreover, natu-
ral cosmetics are never tested on animals. 

In one of your interviews you said that 
three proverbs described your philosophy 
the best: “A healthy mind can only be found 
in a healthy body,” “What you eat is who you 
are” and “Mind what you think as it becomes 
what you believe, what you believe becomes 
what you say and what you say becomes your 
life.” The first two is directly related to what 
you do; however, it is the third one we are 
more interested in. Can you explain this equa-
tion of thought/belief/word and life?
Since the time I realized that I had the power to 
shape some aspects of life, I am living in a dream. 
As I now keep my perspective at a certain angle 
of thought which is not static but ever evolving, 
and nurture an inner world that constantly 
reevaluates, reorganizes and searches for the 
better, I tend to think of the world as a school. 
I learn my lessons quickly and try to proceed 
without repeating the same mistakes but at the 
same time appreciating their virtue and value. I 
always keep my thoughts on the positive side, on 
the good side; on abundance, fertility, beauty and 
love. Hence I vibrate on that level and live that 
life. I may sound dreamy and romantic but I must 
say, since the day I began dreaming, I am living 
in reality. 

You have reunited with your fans with the TV 
series “The Eighties” after a long time. What 
was the reason for that long hiatus?
To experience another life, learn new things and 
travel the world…

What was the reaction of the audience? Did 
you have adaptation problems?
None whatsoever... As the feedback of the audi-
ence was very positive, I can say the same is true 
for them too. 

hOŞ sOhbET A PLEASANT CONVERSATION
“gördüğüm pek 
çok örneğe 
dayanarak, 
sağlam kafanIn 
gerçekten 
sağlam 
vücutta 
Bulunduğunu 
Bir şifacI ve 
aromaterapist 
olarak 
söyleyeBilirim.”

“lookIng at 
many Instances 

I have seen  
around 

me, I can 
confIdently 

assert that a 
healthy mInd Is 

only possIBle In 
a healthy Body.”

ayşe tolga, türkiye’nin 
ilk aromaterapi markası 
olan aisha’yı yarattı.

ayşe tolga has 
created turkey’s first 
aromatherapy products 
brand, aisha.
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Seksenler dizisi bu sektöre yeniden adım 
atmak için nasıl bir seçim oldu sizin 
için?
Seksenler benim daha önce çalıştığım 
Mint Yapım’ın yani Birol Güven’in bir 
işi. “Ayrılsak da Beraberiz”de Birol’la 
çalışmıştım. Bu anlamda yapım şirketimi 
seviyorum. Senaryonun özgün ve iyi olması, 
oyuncular, konu ve kanal da bu seçimde 
önemliydi. 1994’te başlayan kariyerim 
boyunca hep iyi tercihler yaptığımı, başarılı 
projelerde yer aldığımı düşünüyorum. 

Aisha için hayalini kurduğunuz başarının 
uluslararası pazara çıkmak olduğunu 
söylüyorsunuz. Oyunculuktaki hayaliniz 
nedir?
Oyunculukta, yeniden iyi bir tiyatro oyu-
nunda oynama hayalim var. Bir de iyi bir 
filmde oynamak istiyorum. 

Do you think “The Eighties” was the right 
project for you to return to TV screens?
“The Eighties” is developed by Mint Production, 
by Birol Güven whom I had the chance to work 
in the past. Birol and I worked together in “Ay-
rılsak da Beraberiz” (Separated yet Together) 
project. In that sense, I really like working 
with that company. The fact that the script was 
authentic and good; the cast, the theme and the 
broadcast channel were also important criteria. 
I believe I have always made good career decisi-
ons and took part in successful projects since the 
beginning of my career in 1994. 

You say your ultimate aim for Aisha is to 
carry the brand to the international market. 
What is your dream in acting?
I dream of taking part in a good theater pro-
duction again. And I also want to play in a good 
movie. 

hOŞ sOhbET A PLEASANT CONVERSATION

“hayalci olduğumdan 
beri gerçeğimi 
yaşıyorum.”

“since the day I began 
dreaming, I am living in 
reality.” 
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Sahip olduğu tarihi, doğal güzellikleri 
ve bölge halkıyla farklı bir Türkiye 
manzarası sunuyor Karadeniz 
Bölgesi. Günümüzde geleneklerine 

bağlılığından hiçbir şey kaybetmese de, 
turizm açısından her geçen gün gelişmekte 
olan Karadeniz; dumanlı dağları, yemyeşil 
coğrafyasının süsü akarsuları, denizi, yay-
laları, kendisi küçük ünü büyük kasabaları, 
insanı içine çeken şehirleri ve benzersiz dağ 
köyleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. 
Gelin bu eşsiz güzellikteki şehirlerden iki tane 
seçelim ve ilk durak olarak, doğa sporları me-
raklılarının tercih ettiği bir merkeze dönüşen, 
Atatürk’ün şehri Samsun’u, ardından hemen 
yanı başındaki, Türkiye’nin en güzel sahil ve 
koylarına sahip Ordu’yu keşfe çıkalım.

Türkiye CumhuriyeTi’nin  
Doğum yeri SamSun
Anadolu’nun Karadeniz’e açılan en önemli 
kapısı; Avrupa-Asya transit yolu üzerinde 
işlek bir kavşak noktası, Türkiye’nin en 
büyük akarsuları Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın 
arasındaki verimli delta toprakları üzerinde 
kurulmuş önemli bir merkez, Samsun. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli 
mücadeleyi başlatmak üzere ilk adımı attığı 
yer olarak tarihimizdeki önemini koruyan 
kent, ilk olarak MÖ 750-760 yılları arasında 
Miletoslular tarafından “Amisos” adı ile 
kurulmuş. Daha sonra Pers, Makedonya, Pon-
tus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu ve 
Osmanlı hâkimiyetinde farklı medeniyetlere 
de evsahipliği yapmış.
Samsun, Karadeniz semalarında gezinirken 
yeşilliği ve uçsuz bucaksız altın sahilleriyle 
dikkat çekiyor. Yeşilırmak ve Kızılırmak 
deltalarının getirdiği bereketle canlanan bu 
zengin coğrafyada doğadaki renklerin her 
tonuna rastlamak mümkün. Yakakent’ten 
Terme’ye kadar uzanan sahil şeridinde yer 
alan doğal plajlar denize girmek için ideal. Eş-
siz güzellikteki sahiliyle denizle iç içe bir yaşa-
mın sürüldüğü şirin kıyı kasabası Yakakent’te 
günbatımı ise görülmeye değer güzellikte. 
Samsun, turizmin vazgeçilmez üçlüsü deniz-
kum-güneşin yanı sıra alternatif turizm ak-
tivitelerinin gerçekleştirildiği bölgeleriyle de 
öne çıkıyor. Kışın kayaktan vazgeçemeyenleri 
ağırlayan Akdağ, aynı zamanda muhteşem 
kar manzaralarıyla foto safari ve tırmanış için 
de alternatif bir güzergâh oluşturuyor. Ladik 

The Black Sea Region paints an 
alternative portrait of Turkey with 
its historical and natural heritage 
and people. Although still obser-

ving its traditions, the region’s tourist potenti-
al increases each passing day; with cloudy mo-
untains, streams adorning the lush landscape, 
beautiful sea and highlands, small but very 
famous towns, charming cities and stunning 
mountain villages; it is a place that everyone 
should see at least once in their lifetimes. Let’s 
choose two of the region’s beautiful cities 
as our destination and explore Samsun, the 
city of Atatürk, which has become a center 
of nature sports enthusiasts in recent years, 
and the adjacent Ordu with perhaps Turkey’s 
most beautiful coastline and coves.

SamSun, The bIrTh plaCe of 
The republIC of Turkey
Anatolia’s gateway to the Black Sea, Samsun 
is a busy junction point on the transit route 
that connects Asia and Europe and an im-
portant center established on the fertile delta 
between Turkey’s longest rivers Kızılırmak 
(Halys) and Yeşilırmak (Iris). Having a sig-
nificant place in our history as the city where 
Mustafa Kemal Atatürk initiated the War of 
Independence on May 19, 1919, Samsun was 
first established around 750-760 BC by pe-
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Denizden ve doğadan 
vazgeçemeyenlerdenseniz 
bu yaz tatilinizin yönünü, 
huzuru ve mutluluğu bir 
arada yaşayabileceğiniz 
Karadeniz Bölgesi’ne 
çevirebilir; ilk olarak 
da Samsun ve Ordu’ya 
yolunuzu düşürebilirsiniz.

If you are in love with 
nature and the sea, this 
summer steer your 
direction to the Black Sea 
region where you can find 
peace of mind and joy at 
the same time... You can 
begin your journey from 
Samsun and Ordu.

1. Bandırma Vapuru, Doğu Park 
sahilinde demir atmış durumda.
2. Samsun’da doğadaki renklerin 
her tonuna rastlamak mümkün.

1. The Bandırma Ferry is anchored 
at Doğu Park shore.
2. Samsun reflects almost all 
colors of nature.

KArADENİz’DE İKİ DurAK: 

Two DeSTinaTionS aT The Black Sea coaST: 
SAmSuN AND OrDu

SamSun ve Ordu



DESTINATIONDESTİNASYON

28 29

Ovası’nın bir bölümünü kaplayan Ladik 
Gölü, hem doğal güzelliği hem de evsahipliği 
yaptığı yerel eğlencelerle Karadeniz’in 
yükselen yıldızlarından. Yüzen torf adaları 
ve barındırdığı kuş türleriyle doğa fotoğ-
rafçılarının büyük ilgisini çeken göl, yelken 
yarışlarıyla da ünlü. Su kayağı ve rüzgâr 
sörfü de gölde yapılabilecek aktivitelerden 
bazıları.
Samsun’un yaylaları da diğer Karadeniz 
yaylaları gibi; yeşil, temiz havayı ve sessizliği 
özleyenlere kucak açmaya hazır. Ladik-
Akdağ yaylaları, Vezirköprü-Kunduz Dağı 
yaylaları yazın başka kışın başka güzellikleri 
barındırıyor. Kunduz yaylalarının ormanla 
ile iç içe oluşu ve ormanların Altınkaya Baraj 
Gölü’yle birleşmesi, bölgeye bambaşka bir 
güzellik kazandırıyor. Burası yayla turizmi-
nin yanı sıra doğa yürüyüşleri, su sporları, 
balıkçılık, motor gezileri ve kamp yapmak 
için de son derece elverişli alanlara sahip. 
Samsun’da Anadolu’ya özgü ahşap mimari-
sinin en güzel örneklerini de görebilirsiniz. 
Yapımında hiç çivi kullanılmamış olan ve 
kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 
yaklaşık 800 yıldır sapasağlam duran Çar-
şamba’daki Göğceli Cami bunlardan biri.
Samsun’un kültürel çeşitliliği mutfağında da 
etkisini hissettiriyor. Samsun mutfağında 
mısır, karalahana, fasulye, pancar, et, pirinç 
ve hamurlu yiyecekler öne çıkıyor. Yörenin 
geleneksel beslenmesinde önemli yer tutan 
kaz, tavuk, ördek gibi kümes hayvanların-
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dan; tirit, lepsi, herse, kaz çevirmesi gibi yöre-
sel yemekler yapılıyor. Düğünlerde ise yaygın 
olarak keşkek ve yahni ikram ediliyor.

anaDolu’nun parlayan 
yIlDIzI: orDu
Gümüş renkli bulutların sarmaladığı yaylaları, 
yemyeşil yamaçları kaplayan fındık bahçe-
leri ve upuzun kumsallarıyla dikkat çeken 
Ordu, Doğu Karadeniz’in giriş kapısı gibi. 
Yemyeşil yarımadası, saklı koyları ve tarihi 
mekânlarıyla antik dönemde “Karadeniz’deki 
Kapadokya” olarak anılan şehir, Anadolu’nun 
parlayan yıldızı olmaya aday. Ordu, bölgenin 
en temiz kumu ve en uzun kıyı şeridine sahip 
ve burada birbirinden güzel koylar ve plajlar 
yer alıyor. Sahil boyunca uzanan kordon; 
barları, balık lokantaları, otelleri ile ekonomisi 
fındığa dayalı kenti bir turistik merkez haline 
getirmiş. 
2012 yazında hizmete giren teleferik saye-
sinde, sahilden Boztepe’ye uzanan keyifli bir 
yolculukla şehre yukarıdan bakmak müm-
kün. Varılan noktadaki doğal seyir terası, 
yamaç paraşütü pisti olarak da kullanılıyor. 
Boztepe’den kente inen parke taşı döşeli yolda 
ilerleyerek Ordu’yu yaklaşık iki saatlik bir 
yürüyüşle keşfedebilirsiniz. 
Doğa aktiviteleri için ideal bir coğrafya ve 
iklim özelliklerine sahip olan kentin ilçeleri 
de görülmeye değer. “Sakin Şehir (Cittaslow)” 
seçilen Perşembe, Cittaslow olduğunu göste-
ren salyangoz logosunu fazlasıyla hak ediyor. 
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unknown. 
The cultural diversity of Samsun is well 
reflected in the city’s local cuisine with a 
variety of essential ingredients such as corn, 
savoy (black) cabbage, beans, beets, red meat, 
rice and pastries. Fowls like goose, chicken 
or duck also have an important place in tra-
ditional cooking with local dishes like “tirit”, 
“lepsi”, “herse” or spit roasted goose. For 
wedding celebrations, locals often prefer stew 
or “keşkek”.

The rISIng STar of anaTolIa: 
orDu
With plateaus as high as silver clouds, ha-
zelnut orchards covering lush green slopes 
and lengthy beaches, Ordu is the gateway 
to Eastern Black Sea region. The rising star 
of Anatolia today, the city was known as the 
“Cappadocia of the Black Sea” in Antiquity 
thanks to the verdant peninsula it sits on 
and its hidden coves and historical sites. The 

ople from Miletus who called the city “Amisos”. 
Later the city had been a home to Persians, 
Macedonians, Pontian Greeks, Romans, Byzan-
tines, Danishmends, Seljuks and Ottomans. 
A bird’s eye view of the city from the Black Sea 
skies reveals Samsun’s lush nature and vast 
golden beaches. Nurtured by the fertility of 
Kızılırmak and Yeşilırmak deltas, this opulent 
geography reflects almost all colors of nature. 
Natural beaches extending from Yakakent 
to Terme along the coast line are ideal for 
swimming. The sunset at Yakakent, a charming 
little coastal town with a beautiful shore, is 
especially worth seeing. 
In addition to the essential sea-sand-sun trio 
of summer tourism, Samsun stands out with a 
variety of alternative tourism options. Akdağ 
Ski Resort not only entertains ski enthusiasts 
in the winter but also constitutes an alternative 
route for photo safaris and mountain climbing 
tours thanks to the beautiful winter landscape. 
Covering a part of the vast Ladik Plain, Lake 
Ladik is one of the trendy destinations of the 
Black Sea region with its beautiful nature and 
local entertainments. The floating peat islands 
and rare bird species at the lake attracts nature 
photographers while the lake itself is famous 
for sailing races. Here you can also wind surf or 
water ski.  
Just as all the highlands at the Black Sea region, 
the ones surrounding Samsun are also ready 
to welcome those who long for the wilderness, 
fresh air and tranquility. The plateaus at 
Ladik-Akdağ and Vezirköprü-Mount Kunduz 
axes are equally beautiful both in winter and 
summer with areas very suitable for trekking, 
water sports, fishing, boat tours and camping in 
addition to highland tourism. 
Samsun also features some beautiful examples 
of Anatolian wooden architecture. One of 
them is the Göğe Mosque in Çarşamba district, 
which was entirely built of timber without 
using a single nail and dates back 800 years ago 
although the exact date of its construction is 

2
YApmADAN DöNmEYİN:
• Samsun Arkeoloji ve 
etnografya Müzesi’ni 
görmeden,
• Yabancılar Pazarı’nda 
alışveriş yapmadan,
• Amisos Hazineleri’ni 
görmeden,
• Ladik Hamamayağı 
kaplıcası’na gitmeden,
• 19 Mayıs 1919’da 
atatürk’ün kurtuluş 
Savaşı’nı başlatmak üzere 
Samsun’a çıkışını sembolize 
eden onur anıtı’nı 
görmeden,
• Kurupelit mevkiindeki 
lokantalarda Samsun 
pidesi ile turşu kavurması 
yemeden,
• Kaymaklı Bafra lokumunu 
tatmadan,
• Samsun’un en meşhur 
yemeği olan, türkülere de 
konu olmuş tiritin tadına 
bakmadan,
• Ladik Gölü’nde bulunan 
tahta balığını ve turna 
balığını yemeden,
• Sahil Yolu’nda faytonla 
gezmeden,
• Üç yüzden fazla kuş 
türünün görüldüğü 
Kızılırmak Deltası’nı ve 
Geleriç Su Basar Ormanı’nı 
ziyaret etmeden dönmeyin.

DON’T FOrGET TO:
• See Samsun Archeology 
and ethnography Museum
• Shop at the Yabancılar 
(Foreigners’) Market 
• See the Treasures of 
amisos
• Go to Ladik Hamamayağı 
hot Springs
• See the Atatürk 
Monument that symbolizes 
his arrival to Samsun on 
May 19, 1919 to initiate the 
war of independence
• Eat fried pickles and 
Samsun’s famous “pide” 
(flatbread with various 
fillings) at the restaurants in 
kurupelit district
• Taste Bafra style Turkish 
delight with clotted cream
• Taste Samsun’s most 
popular dish “tirit” (bread 
soaked in meat or chicken 
broth with minced meat 
topping)
• Eat freshly caught white 
bream or pike at Lake Ladik
• Take a horse coach tour at 
the waterfront
• Visit the Kızılırmak Delta 
and Geleriç Su Basar Forest 
to see more than 300 rare 
bird species 

3. Samsun mutfağında 
mısır, karalahana, fasulye, 
pancar, et, pirinç ve hamurlu 
yiyecekler öne çıkıyor. 

3. Corn, savoy (black) 
cabbage, beans, beets, red 
meat, rice and pastries 
have an important place in 
Samsun’s local cuisine.

1. kaymaklı Bafra lokumu 
Samsun’a has lezzetlerden.
2. Sepet yapımı karadenizliler için 
adeta bir sanattır. 
3. Bölge verimli tarlalarıyla 
Karadeniz’e has birçok mahsül 
veriyor.

1. Bafra style Turkish delight is a 
delicacy unique to Samsun.
2. Basket weaving is an art form in 
Black Sea.
3. Various crops unique to the 
Black Sea are harvested in the 
fertile lands of the region.
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İlçede görülmeye değer yerlerden biri, Yason 
Burnu. Üzerinde küçük bir deniz feneri ve 
eski bir kilise bulunan burnun kıyıları, MÖ 
1. yüzyıldan kalma antik balık havuzlarıyla 
dolu. İlçedeki bir diğer doğa harikası da 
Hoynat Adası. Adeta bir kuş cenneti olarak 
bilinen ada, tepeli karabatakların yurdu-
muzda yuva yaptığı tek yer olarak biliniyor. 
Perşembe’nin batı komşusu Fatsa ise tarihi 
Haznedaroğlu Konağı, pırıl pırıl Gaga Gölü 
ve eko-turizm merkezi Kabakdağı ile ünlü. 
Türkiye’deki 135 önemli doğa alanından 
biri olan Ordu sahilinin incisi Ünye, yöre 

mimarisine özgü yapıların en güzel örnek-
lerini barındırıyor. Yaylalar da Ordu’nun 
vazgeçilmezlerinden. Ordu’ya 60 kilometre 
uzaklıktaki Çambaşı Yaylası, doğallığını hiç 
yitirmemiş Mesudiye ilçesindeki Zile Obası, 
yılankavi menderesleriyle ünlü Aybastı’daki 
Perşembe Yaylası ve diğerleri... 
Ordu’nun geleneksel mutfağında balık, mısır, 
karalahana önemli yer tutuyor. Hamsiden 
akla gelen her türlü yemek yapılırken; mantar, 
sakarca, ısırganotu, tirmit gibi bitkilerden 
haşlama ve kavurma türü yemekler hazırla-
nıyor. Yöreye özgü bir tatlı olan çalmaç, mısır 
unu ve dövülmüş fındık içiyle yapılıyor. Çerkes 
tavuğu, yumurtalı sakarca, tirmit, pohmul da 
Ordu’nun yöresel yemekleri arasında.

coast of Ordu is the longest at the region with 
beautiful coves and golden beaches. Although 
Samsun’s economy is mainly based on hazelnut 
production; the bars, fish restaurants and hotels 
lining up along the waterfront have transformed 
the city into a tourist center.
The ropeway which was opened to service in the 
summer of 2012 and extends from the waterf-
ront all the way to Boztepe provides a bird’s eye 
view of the city. The natural panoramic terrace 
at the arrival point is also used as a landing 
field for paragliders. A two hours walk down 
the cobblestone road from Boztepe to the city 
center is the best way to explore the city. 
The city’s geography and climate conditions 
are ideal for nature sports and the surrounding 
towns and districts are also worth seeing. Decla-
red as Cittaslow or “slow city” recently, Perşem-
be district indeed deserves the Cittaslow snail 
logo. One of the must see places at the district is 
the Yason Promontory. The shores of the pro-
montory are dotted with ancient fish pools da-
ting back to 1st century AD. There is also a small 
light house and an old church. Another wonder 
of nature at the district is the Isle of Hoynat, a 
bird paradise which is the only place in Ana-
tolia where European Shags nest. Perşembe’s 

neighbor to the west, Fatsa is famous with the 
historical Haznedar Mansion, the crystal clear 
Lake Gaga and eco-tourism center Kabakdağı. 
However, the pearl of Ordu’s coastline is Ünye 
which is one of the 135 important nature reser-
ves in Turkey. The town also features some of 
the best examples of local architecture. Ordu 
too has some beautiful highlands. Çambaşı 
plateau at only 60 kilometers from Ordu, the 
pristine Zile plateau at Mesudiye district, the 
Perşembe plateau at Aybastı which is famous 
with its winding meanders and many more...
Fish, corn and savoy (black) cabbage have an 
important place in local traditional cuisine. 
While they cook anchovies in almost every 
imaginable way, they often boil or fry mushro-
oms, especially “tirmit” mushrooms (Lactarius 
volemus) and wild herbs like grass lilies and 
stinging nettles. A local dessert variety called 
“çalmaç” is made with corn flour and crushed 
hazelnuts. Circassian style chicken, grass lily 
fritata, tirmit and pohmul are also among 
popular local dishes.  

YApmADAN DöNmEYİN:
• Boztepe’ye çıkmadan,
• Kurul Kale’sine 
tırmanmadan,
• Kent merkezindeki 
el Sanatları Çarşısı’na 
uğramadan,
• Yoroz Kent Ormanı’nda 
oksijen depolamadan,
• Çambaşı Yaylası’nda dört 
mevsimi yaşamadan,
• Vonalı Celal’in yerindeki 
yöresel lezzetleri tatmadan,
• Mıdı ve Çamburnu’nda 
balık yemeden,
• Sahilde tur atmadan, 
• Vonalı Çelalin’in 1001 çeşit 
turşularından tatmadan,
• Kurul Kalesi’ne çıkmadan,
• Fındık bahçelerinde fındık 
toplamadan,
• Boztepe’den şehrin üstüne 
doğru yamaç paraşütü 
yapmadan,
• Yason Burnu’nda 
yüzmeden dönmeyin.

DON’T FOrGET TO:
• Climb Boztepe
• Climb Kurul Castle
• Visit the Handicrafts 
Market at the city center
• Breathe in the fresh air at 
Yoroz City Forest
• Experience four seasons 
in a day at Çampaşı Plateau
• Taste local delicacies at 
Vonalı celal’s restaurant
• Eat fresh fish at Mıdı or 
Çamburnu
• Take a walk at the 
waterfront
• Taste 1001 pickles 
varieties at Vonalı Celal
• Pick hazelnuts from the 
orchards
• Paraglide over the city at 
Boztepe
• Swim at Yason Promontory

1

2

2

1. Teleferik sayesinde, sahilden 
Boztepe’ye kadar şehre yukarıdan 
bakmak mümkün.
2. Boztepe’deki doğal seyir terası, 
yamaç paraşütü pisti olarak da 
kullanılıyor. 

1. The ropeway provides a bird’s 
eye view from the waterfront all 
the way to Boztepe.
2. The natural panoramic terrace 
at Boztepe is also used as a 
landing field for paragliders.

1. ordu’da hamsiden her 
türlü yemek yapılıyor.
2. Bölgenin en uzun kıyı 
şeridine sahip ordu, 
birbirinden güzel koy ve 
plajlara sahip.

1. in ordu, they cook 
anchovies in almost every 
imaginable way.
2. The coast of ordu is the 
longest at the region with 
beautiful coves and golden 
beaches. 

1

ANEmON SAmSuN
Şehir merkezine yürüme 

mesafesindeki konumuyla, anemon 
Samsun otel’de konaklarken kendinizi 

evinizde hissedeceksiniz.

ANEmON SAmSuN
 Situated within walking distance of 

the city center, you will feel yourself at 
home in anemon Samsun.
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Nature has been generous at Ordu, a city that stands 
out with its cultural and historical heritage in addition 

to long beaches, beautiful coves and vast green fields. It 
is also a popular destination for paragliding and nature 
sports. Anemon Ordu Hotel is the number one address 

of accommodation at this newly developing tourist 
center at the Black Sea coast.

KArADENİz’İN KıYıSıNDA, KAlİTElİ HİzmETİYlE 

Anemon 
ordu otel

Quality 
Service at 

the Black Sea 
coaSt: anemon 

ordu hotel

StAying At Anemon iS A  
privilege
Anemon Ordu is conveniently located at 
walking distance from the city center, 140 
kilometers from Çarşamba Airport and 
2.5 kilometers from the bus terminal. The 
seaside hotel serves with 92 deluxe, suit and 
business guest rooms all decorated stylishly 
with a modern understanding in soft, relaxing 
colors. Guests are welcomed to enjoy the fully 
equipped fitness center, spa and swimming 
pool at the health club. The hotel is also 
capable to host all kinds of events with multi-
purpose meeting rooms of various sizes, all 
equipped with state of the art technology. 

mAre nero the itAliAn
With a capacity of 80 guests, Mare Nero 
Italian restaurant serves lunch and dinner 
against a wonderful sea view. The restaurant’s 
menu features delicious meals from Turkish 
and world cuisines. Lobby Bar is also ideal for 
enjoying the magnificent view and relax while 
sipping your hot or cold beverages or drinks.

KonAKlAmAdA  
Anemon AyricAliği 
Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan 
Anemon Ordu, Çarşamba Havalimanı’na 140 
km, otogara ise 2,5 km mesafede yer alıyor. 
Karadeniz’in hemen kıyısında yer alan otel 
deluxe, süit ve business süit olmak üzere 
toplam 92 misafir odası ile hizmet veriyor. 
Modern bir anlayışla dekore edilmiş, tamamı 
yumuşak renklerde şık iç mekânlara sahip 
odalarıyla Anemon Ordu misafirlerini bekli-
yor. Misafirler; tam donanımlı spor salonu, spa 
merkezi ve yüzme havuzunun yer aldığı sağlık 
kulübünden yararlanabiliyor. Her biri farklı 
ebatlardaki çok amaçlı toplantı salonları ve 
son model teknolojik ekipmanlarıyla otel, her 
türlü organizasyona evsahipliği yapabiliyor.

İtAlyAn İşİ mAre nero
İtalyan restoran konseptinde 80 kişi kapasiteli 
Mare Nero, gün boyunca eşsiz deniz manzara-
sıyla öğle ve akşam saatlerinde, Türk ve dünya 
mutfağından lezzetleri misafirlere sunuyor. 
Ayrıca muhteşem deniz manzarasının keyfini 
çıkarmak ve günün yorgunluğunu atmak için 
Lobby Bar da birebir. Lobby Bar’da misafirler 
sıcak, soğuk, alkollü, alkolsüz içecekleriyle 
keyifli dakikalar yaşıyor.

Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe 
sergilendiği Ordu; upuzun kumsalları, doğa 
harikası koyları ve uçsuz bucaksız yeşil 
alanlarının yanı sıra tarihi ve kültürel mirasıyla 
da dikkat çekiyor. Ayrıca doğa sporları ve yamaç 
paraşütü aktiviteleriyle de tercih edilen bir 
destinasyon. Karadeniz’in turizm merkezi 
olmaya aday kentte konaklamanın bir numaralı 
adresi ise Anemon Ordu.

ANEmON OrDu OTEl’DE 
YArArlANAbİlEcEğİNİz 
HİzmETlEr
• 4 çok amaçlı toplantı  
   salonu
• Deniz manzarası 
• Business center
• Açık yüzme havuzu
• Fitness center

SErvıcES AT  
ANEmON OrDu HOTEl
• Four multi-purpose  
meeting rooms
• Sea view
• Business center
• Outdoor swimming pool
• Fitness center
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STİL STYLE

With a deep rooted history, 
sartorial culture makes a 

comeback again as “custom 
tailoring.” Growing in 

number in recent years, 
these modern tailors serve 
at their own showrooms or 

department stores. Custom 
tailored clothing becomes 
the first choice of not only 
women but also of stylish 

modern businessmen. 

CLOTHING BECOMES AN 
ART FORM IN THE HANDS 
OF MODERN TAILORS

Köklü bir geçmişe sahip 
olan terzilik kültürü, 
“kişiye özel dikim” 
adıyla tekrar revaçta. 
Son zamanlarda sayıları 
giderek artan modern 
terziler, özel “showroom” 
ve mağazalarda hizmet 
veriyor. Yalnızca 
kadınların değil, stil 
sahibi ve modern iş 
adamlarının da ilk tercihi 
kişiye özel dikilmiş 
kıyafetler…
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ve mühürleniyor; sonrasında kıyafet, en ince 
ayrıntısına kadar tamamen elde üretiliyor. 
Böylece uzun yıllar boyunca bozulmadan 
giyilebilecek bu kıyafetler artık bir sanat 
eserine dönüşüyor.

ÜnÜne Ün kaTmış TerzİhaneLer
İş hayatı boyunca takım elbise giymek 
zorunda olan beyler, en iyi takım elbisenin 
özel dikim olduğunu çok iyi bilir. Elbisenin 
kalıbı, ceketin etek ve kol boyu, omuzlarının 
vücuda tam oturması için en iyi sonuç, özel 
dikimden alınır. Özellikle iş, sanat ve spor 
hayatının ünlü isimlerinin tercih etmesi 
nedeniyle nam salmış modern terzilerin 
yanı sıra yabancı markaların da ısmarlama 
giyim mağazalarının olduğu bu yaratıcı 
dünyayı mercek altına alıyoruz. İstanbul’da 
“Bespoke” hizmeti veren markalardan ilki, 
gösterişli mağazalarıyla karşımıza çıkan 
Milimetric. Kumaş alıp terzi terzi dolaşma 
geleneği, Milimetric’in modern terziha-
nesiyle yeniden hayat buluyor. Kanyon, 
İstinyePark, Akmerkez mağazalarının 
yanında en son Çırağan Kempinski’de açtığı 
mağazasında terzilik hizmeti veriyor. Ayrıca 
Ankara Cepa alışveriş merkezinde de bir 
mağazası bulunan Milimetric adı üzerinde, 
milimetrik hesaplar yapıp tam da üzerinize 
göre bir gömlek dikmekte uzman bir marka. 
Siyasetçi, bürokrat ve işadamlarına hitap 
eden marka, gömlek yakası sorununu da 
ortadan kaldırıyor. Özel tela yakaları, telalı 
kol çevresi, özel ilik ve düğme iplikleri, 
ipekli nakış iplikleri kullanılıyor ve gömlek 
dikiminde İngiliz dikişi diye tabir edilen tek 
dikiş veya terzi dikişi teknikleri uygulanı-
yor. Takım elbisede, Loro Piana, Dormeuil 
ve Holland and Sherry gibi dünyanın önde 
gelen kumaş markaları ile çalışan Milimet-
ric, gömlek kumaşında ise Thomas Mason 
ve Söktaş ile çalışıyor. Müşterileri arasında 
Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özinal, Hıncal 
Uluç, Semih Erdem, Arda Turan gibi ünlü 
isimler bulunuyor.
Çekirdekten yetişen bir terzi olan Tacettin 
Şeker’in 1999 yılında Beyoğlu’nda açtığı 
dükkânının ikinci adresi olan Taji, şıklığına 
düşkün ve Nişantaşı’na aşina olanların 
çok iyi bildiği bir marka. Özel dikim evleri 
arasında ününü ülke sınırları dışına taşıyan 
Taji, Amerika’ya sık sık giden işadamlarını 
düşünerek New York 61 Madison Avenue’de 

calculations to sew shirts that fit you like 
a glove. Having a customer portfolio of 
politicians, state officials and businessmen, 
the brand completely eliminates the collar 
size problem. Collars with special interlin-
ing, waded arm girths, special buttonhole 
and button threads, silk embroidery yarns 
are combined with a single stitch method 
called the English stitch and other sartorial 
techniques. They cooperate with world 
renowned fabric brands like Loro Piana, 
Dormeuil and Holland & Sherry for suits 
and Thomas Mason and Söktaş for shirts. 
Prominent names like Bülent Eczacıbaşı, 
Tuncay Özinal, Hıncal Uluç, Semih Erdem 
and Arda Turan are among Milimetric 
customers.  
As a tailor by the trade, Tacettin Şeker 
opened his first shop in 1999 at Beyoğlu but 
his second shop Taji in Nişantaşı became 
a well-known brand among the fashion 
savvy. With a well-earned fame among 
distinguished tailor houses that transcends 
national borders, Taji also opened a show-
room at 61 Madison Avenue New York for 
businessmen traveling to New York ever so 
often. Providing flawless tailoring with an 
excellent service, Taji prefers world best 
Egyptian cotton brand Sea Island for made 
to order shirts. With an incredibly large 
fabric portfolio, Taji cooperates with world 

Ismarlama giyim, kadın-erkek herkes 
için, moda tarihi boyunca en seçkin 
giyinme yolu olmuştur. Nasıl ki 
kadınların “haute couture”ü varsa, 

erkeklerin de tamamen kendilerine özel 
tasarlanmış takım elbiseleri var. Erkekler, 
kadınlar kadar modayı yakından takip et-
mese de kendi stillerine uygun giyinmeye 
özen gösteriyorlar. Çünkü, hazır giyim 
ulaşılabilirliği ve farklı alternatifleriyle 
toplantılar, özel geceler, davetler için 
kolaylık gibi görünse de en iyi sonucun 
kendilerine özel tasarlanmış kıyafetlerden 
alındığı çok iyi biliyorlar. Kumaş seçimi ve 
kombinasyonu, renk, desen ve model ola-
rak kişisel zevkin en iyi ifadesi ısmarlama 
dikimle elde ediliyor. Özel dikim evlerinin 
ayrıcalıklı ortamında giyim sanata dönü-
şüyor.
Ismarlama giyimin iki ayrı türü bulu-
nuyor: “Made to Measure” (ısmarlama 
dikim) ve “Bespoke” (üstün terzilik). Made 
to Measure terzilikte, elbise diktirmek 
isteyen kişilerin ölçüleri alınıyor ve dikim, 
temel kalıplar kullanılarak gerçekleşiyor. 
Bu esnada bazı bölümler elle dikilirken, 
bazı bölümler makinede üretiliyor. Elbette 
hazır elbiseden daha pahalı olan Made to 
Measure, Bespoke’tan daha uygun fiyatlı. 
Zira Bespoke, ısmarlama giyimde ve 
terzilikte en üst noktayı ifade ediyor. Müş-
terinin ölçüleri alınıyor ve kişiye özel bir 
kalıp çıkarılıyor. Bu kalıp numaralanıyor 

Custom tailored outfits have been of 
utmost prestige throughout fash-
ion history. Just as women enjoy 
haute couture, men also have their 

customized made to order suits. Although 
men are not as much fashion savvy as women, 
they do like to create a style of their own. The 
accessibility and diversity of readymade cloth-
ing may seem convenient for meetings, special 
evenings or events. However, men are aware 
of the fact that they get the best results with 
custom tailored outfits. Only custom tailoring 
reflects their unique personal style through 
fabric choice and combinations, color, pattern 
and cuts. Gentlemen of taste transform cloth-
ing into an art form at the prestigious tailor 
houses. 
There are two kinds of custom tailoring: 
“Made to measure” and “Bespoke.” In made 
to measure tailoring, the customer’s mea-
surements are adapted to already existing 
patterns. Parts of the outfit are hand stitched 
while the rest is machine sewn. Made to 
measure outfits are naturally more expensive 
than readymade ones, but they are more ac-
cessible than bespoke as bespoke represents 
the utmost pinnacle of tailoring. In bespoke, 
custom measured patterns prepared for the 
customer are numbered and sealed and the 
outfit is hand stitched to the smallest detail in 
line with these patterns, creating an art work 
of a costume that can be worn for many years.

FamouS TaıLorS
Gentlemen who have to wear suits throughout 
their careers know very well that best ones 
are custom tailored. A tip-top pattern with the 
right hemline and arm length and perfectly 
fitting shoulders is only possible with custom 
tailoring. In this article we will be focusing 
on the creative world of modern tailors who 
gained their fames by dressing prominent 
names of business, art and sports worlds 
as well as made to order services of world 
renowned fashion brands. 
One of the best known bespoke addresses 
in Istanbul is the stylish Milimetric stores at 
Kanyon, İstinye Park, Akmerkez and lately at 
Çırağan Kempinski, where in their modern 
ateliers they reinterpret the tradition of taking 
a fine piece of fabric to a tailor. Milimetric also 
has a store in Ankara. As the name implies 
the brand is specialized in making milimetric 

STİL STYLE

Elbisenin kalıbı, ceketin etek ve 
kol boyu, omuzlarının vücuda tam 
oturması için en iyi sonuç, özel 
dikimden alınır. 

A tip-top pattern with the right 
hemline and arm length and 
perfectly fitting shoulders is only 
possible with custom tailoring. 

kişiSEL zEvkin 
En iYi ifadESi 
ıSmarLama 
dikimLE ELdE 
EdiLiYor. 

cuSTom  
TaıLorıng ıS ThE 

bEST rEfLEcTıon 
of pErSonaL 

STYLE.
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de bir showroom açmış. Kusursuz dikim 
hizmeti sunan Taji, özel dikim gömleklerde 
dünyanın en iyi mısır pamuğu ve Sea Island 
pamuklarını kullanılıyor. On bine yakın 
kumaş çeşidi sunan Taji; Lora Piana, Er-
menegildo Zegna, Cerrutti, Ariston, Dorme-
uil, Cotonificio, Albini, Tessitura Monti, 
Oltolina ve Cancilini imzalı kumaşları kul-
lanıyor. Ayrıca Lanvin, Valentino, Armani, 
Christian Lacroix gibi dev markaların hazır 
giyim ürünleri ve İtalya’dan özenle seçilen 
geniş bir kravat koleksiyonu da mağazala-
rında satışa sunuyor. Eski New York Valisi 
George Pataki, Chicago Sears Tower’ın 
sahibi Joseph Moinian, CBS 2 kanalının 
anchorman’i Charles Osgood, Ferit Şahenk, 
Ali Dinçkök, Erol Tezman, Ali Koçve Faruk 
Süren, Taji’nin altı bin özel müşterisinden 
sadece birkaçı.
Muzaffer Çaha, Türkiye’de erkek modası 
denildiğinde dikkatleri çeken bir diğer 
önemli isim. Gümüşsuyu’ndaki moda mer-
kezinde müşterilerini ağırlayan Muzaffer 
Çaha, smokin veya takım elbise siparişi 
öncesi özel görüşme yapıyor; kostümleri 
anatomik yapı, hayat tarzı, davetin verildiği 
mekân, partnerin kıyafeti gibi birçok unsuru 
göz önünde bulundurarak tasarlıyor. Bu 
dikim evinde hazırlanan elbiselerin ku-
maşları, seçkin İngiliz ve İtalyan kumaşları 
arasından seçilebiliyor. Muzaffer Çaha özel 
dikim evinde, provaya gelenler için hem 
dinlenme hem de sohbet imkânı sağlayan şık 
bir bar da bulunuyor. Özel günler için Suare 
adında özel bir marka da yaratan Muzaffer 
Çaha’da farklı smokin modelleri, gece ceket-
leri, smokin gömlekleri, abiye gömlekler, kol 
düğmeleri, papyonlar, rugan ayakkabılar ve 
özel çoraplar da bulmak mümkün.

kİşİye ÖzeL kumaşLar
Kaliteden ödün vermeyenler için bir başka 
adres de Vakko. Vakko, müşterileri için özel 
dikim “haute couture” anlayışını sunan en 
eski markalardan biri. Mısır pamuğundan 
Sea Island pamuğuna, Avustralya’da çıka-
rılan sedeften yapılmış düğmelerden at kılı 
telaya kadar malzemelerin büyük bölümünü 
yurtdışından temin eden marka; ölçüleri 
alıp kostümleri İtalya Parma yakınlarındaki 
Vakko atölyesinde, 45 kişilik İtalyan bir 
ekibe diktiriyor. Vakko’yu seçenler yakasın-
dan düğmesine, kumaşından astarına, cep 

renowned fabric producers like Lora Piana, 
Ermenegildo Zegna, Cerrutti, Ariston, Dor-
meuil, Cotonificio, Albini, Tessitura Monti, 
Oltolina and Cancilini. He combines his suits 
with readymade products of fashion giants 
like Lanvin, Valentino, Armani and Chris-
tian Lacroix and a meticulously compiled 
rich collection of Italian ties. Taji serves a 
customer base of nearly six thousand special 
customers including names like the former 
Governor of New York George Pataki, the 
owner of Chicago Sears Tower Joseph 
Moinian, the anchorman of CBS 2 Charles 
Osgood, Ferit Şahenk, Ali Dinçkök, Erol Tez-
men, Ali Koç and Faruk Süren.
Muzaffer Çaha is another important name 
in men’s fashion in Turkey. Entertaining 
his customers at his fashion atelier in 
Gümüşsuyu, Muzaffer Çaha interviews them 
before taking an order and designs his tux-
edos or suits taking into account many fac-
tors like the stature of the customer, his life 
style, the event venue or the costume of the 
partner. Customers can choose from a wide 
variety of select English and Italian fabrics. 
There is also a stylish bar area where gentle-
men who come for try-ons could relax and 
have a chat. Muzaffer Çaha also established 

STİL STYLE

Milimetric adı üzerinde, 
milimetrik hesaplar yapıp tam 
da üzerinize göre bir gömlek 
dikmekte uzman bir marka. 

As the name implies, Milimetric is 
specialized in making milimetric 
calculations to sew shirts that fit 
you like a glove.

SaLvador daLi’nin çizimini YapTığı 12 adET 
Takım ELbiSE modELiYLE ünLEnEn ScabaL, 

TürkiYE’dE dE bEYLErLE buLuşuYor. 

ScabaL gaınEd ıTS rEpuTaTıon bY crEaTıng 
12 SuıT modELS baSEd on SaLvador daLı’S 
drawıngS. 
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kapağından pantolon modeline giysinin 
tüm detaylarını stil danışmanları eşliğinde 
kendileri belirleyebiliyor. Vakko aynı 
zamanda müşterilerinin zaman kaybı 
yaşamaması için ölçüleri ve provaları evde 
veya ofiste alma hizmeti de veriyor. Vakko 
evden çıkmadan ısmarlama gömlek sahibi 
olmak isteyenler için internet üzerinden de 
hizmet veriyor. Web sitesinden, gömleğin 
her detayını özelleştirip anında satın 
almak mümkün. 
Erkek giyiminde kişiye özel koleksiyonlar 
hazırlayan La Misura da şıklığı en iyi 
şekilde yansıtan dikim evlerinden. Tayfun 
Bayazıt, Mehmet Cansun, Vural Ak gibi iş, 
siyaset ve spor dünyasının önde gelen isim-
leri, La Misura’dan giyinenler arasında. 
Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin 
dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan 
ise Nişantaşı’ndaki mağazasında kişiye 
özel smokin ve frak dikiyor. Su geçirmeyen 
ve leke tutmayan kumaşlarla hazırlanan 
smokinlerin özelliğiyse, kötü kokuları 
içinde barındırmaması. Kordonciyan 
gündelik hayatta takım elbise giyme sana-
tını kusursuzca yansıtabilmek için pilisiz 
pantolon, duble manşetli ve Milano yakalı 
gömlek giyilmesini öneriyor. 1938 yılında 
Belçika’da kurulan ve Salvador Dali’nin 
çizimini yaptığı 12 adet takım elbise 
modeliyle ünlenen Scabal, Kanyon’daki 
mağazasında İstanbullulara hizmet 
veriyor. Barack Obama, Pierce Brosnan, 
Sean Connery, David Beckham gibi ünlü-
lerin vazgeçemediği marka, müşterilerin 
ısmarladıkları kostümü adreslerine üç 
hafta içinde ulaştırıyor. Beş bin kumaş se-
çeneğinin yanında, Scabal kendine has bir 
tarz yaratmak isteyen baylara, özel kumaş 
türleri de sunuyor.  

the “Suare” brand of costumes for special oc-
casions and events featuring tuxedos, evening 
coats, tuxedo shirts, evening shirts, cufflinks, 
bow ties, patent leather shoes and socks. 

CuSTom made FabrıCS
Another address for quality seekers is Vakko, 
which is one of the oldest brands that provide 
its customers with custom tailored “haute 
couture” services. The brand imports most of 
the materials such as Egyptian or Sea Island 
cottons, Australian mother-of-pearl buttons 
or horsehair interlinings. After taking the 
measurements of the customer, they send the 
information to the Vakko atelier near Parma, 
Italy where a team of 45 Italian tailors sew the 
costume. If stylish gentlemen prefer Vakko, 
they will have the opportunity to specify all 
kinds of details such as the collar, buttons, 
fabric, lining and pocket flaps with the as-
sistance of a style consultant. In order to save 
time, Vakko also comes to customers’ offices 
or homes to take measurements or for try-ons. 
They also have an online service for those who 
want to get a made to order shirt without leav-
ing home. The website lets you customize all 
details of the shirt and place an instant order.
Creating custom tailored collections for men, 
La Misura is among the best tailor houses 
for a stylish look with a customer portfolio of 
prominent politics, business and sports figures 
such as Tayfun Beyazıt, Mehmet Cansun or 
Vural Ak. The fourth generation representa-
tive of the family who had sewn tuxedos for 
Atatürk, Levon Kordonciyan continues to 
design frocks and tuxedos at his Nişantaşı 
showroom. He uses hi-tech waterproof and 
stainless fabrics that have deodorant qualities. 
According to Kordonciyan, wearing suits in 
daily life can be considered an art form which 
can be best reflected with plain front trousers 
and French cuffed Milano collar shirts. 
Established in Belgium in 1938, Scabal gained 
its reputation by creating 12 suit models based 
on Salvador Dali’s drawings. The brand now 
has a store in Kanyon shopping mall. With 
a distinguished customer portfolio such as 
Barack Obama, Pierce Brosnan, Sean Con-
nery and David Beckham, Scabal is able to 
deliver any costume in three weeks. In addi-
tion to its more than 5000 fabric alternatives 
for men, the brand also provides specially 
produced fabrics for style-conscious women.  

STİL STYLE

İLan

uzun YıLLar 
boYunca 
giYiLEbiLEcEk 
bu kıYafETLEr, 
birEr SanaT 
ESErinE 
dönüşüYor.

ThESE cLoThES 
ThaT can bE 

worn for manY 
YEarS arE 

TranSformEd ın 
To a work of arT.

Tanay Turizm Otelcilik Ekipmanları Dış Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol H13A Parsel
Aydınlı, Tuzla/İstanbul
Tel: +90 216 394 82 86 (pbx) Fax: +90 216 394 82 87
e-mail: tanay@tanay.net

Butik üretime uygun teknolojimiz, 

5000 m2 kapalı üretim alanımız,

GMP sertifikamız, 

ERP-MRP-CRM uygulamalarımız ile 

Tasarımdan imalata,

İmalattan sevkiyata,

Yetkin ekibimizle;

Tasarımdan imalata...
Ayrıcalığınız olmalı...

www.tanay.net

Markanızı biz yaratalım,
Siz tasarruf edin...
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Renkli bir yaz
A cOlORFul suMMeR

2014’te de her yaz olduğu gibi 
güneşi andıran sıcak renk tonları 

bize eşlik edecek.

In 2014, warm colors 
reminiscent of the sun will 

accompany us.
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BuRBeRRY 

pAul sMiTH

TOMMY HilFigeR

dOckeRs

scOTcH&sOdA

peRsOl

FAÇONNABle

AleXANdeR McQueeN

RAY-BAN

Nike

eTRO

gucci

vAleNTiNO

MONTBlANc villeReT

HAvAiANAs

pAul sMiTH
lONdON cOllecTiONs

FOlk
MARc BY MARc jAcOBs

Yuvi

sTYleSTİL

Yaz şıklığı

suMMeR cHic

B u yaz beyler için her 
zevke uygun ürün, 

renk ve detay var.

This summer there are  
garments, colors and 

details for every taste.
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BEnTLEY’in HarikaSı
GT V8 S coupe, alçaltılmış ve yeniden ayarlanmış spor 
süspansiyonu, daha keskin direksiyonu, çarpıcı “S” 
imzasını içeren stil işaretleri ve geliştirilmiş V8 motorun 
özel sesi ile Continental serisine heyecan verici bir 
yorum katıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede 
tamamlayan GT V8 S coupe, 309 km/s maksimum 
hızıyla göz kamaştırıyor. Continental GT, yapımında 
geçmişin ikonik Bentley’lerinden ilham alıyor. İmza 

niteliğindeki 20 inç jantlar, kırmızıya boyalı karakteristik 
fren kaliperlerini ortaya çıkaran açık kollu tasarım S 
modellerine özel. Tüm Continental modellerinde olduğu 
gibi S modeller de 30 GB’lik sabit disk ile tamamlanan, 
otomobilin navigasyon, audio ve telefon sistemlerinin 
yanı sıra süspansiyonun sürüş ve konfor ayarlarını 
gösteren 8 inç dokunmatik ekranı içeren gelişmiş bilgi 
ve eğlence teknolojisini standart olarak barındırıyor.

GT V8 S coupe brings an exciting edge to Bentley’s Continental 
series with lowered and revised sport suspension, retuned 
steering wheel, the special sound of the enhanced V8 engine 
and the stylish “S” signature design. With a 4.5 seconds 0-100 
km/h time, GT V8 S coupe can produce a dizzying 309 km/h 
maximum speed. Inspired by iconic Bentley models of the 
past, the “S” model stands out with signature 20 inch wheel 
rims with open-spoke design that reveal the characteristic 
red painted brake calipers. Like all Continental models “S” 
models come with a standard 30 GB hard drive and 8 inch 
touch screen information and entertainment technology to 
display navigation, audio and phone systems in addition to 
suspension driving and comfort settings.Be
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Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.Türkİye’de doğduk 
Türkİye’de büyüyoruz

WE WErE BOrn 
ın TUrkEY  
WE GrOW ın 

TUrkEY
Anemon is Turkey’s most 

extensive hotel chain, 
established with 100% 

domestic capital.

Türkiye’nin %100 
yerli sermayeli 

en yaygın 
otel zinciri 
anemon.
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Şık vE ESTETik: SqUadrOn 65
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İngiliz lüks yat markası Fairline’ın 20 
metre uzunluğundaki Squadron 65 
isimli yatı, boyutlarına rağmen benzer 
boylardaki teknelerin her anlamda bir 
adım önüne geçmeyi başarıyor. Farklı 
özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yatın 
el işçiliği mobilyaları iç mekân tasarımını 

şıklaştırıyor. Ön taraftaki seyir şezlongu 
ve güneşlenme minderi, arka taraftaki 
ayarlanabilir güneşlenme yatakları, oturma 
ve yemek alanları keyifli vakit geçirmek 
istenler için birebir. Ayrıca, panoramik 
gövde camlarının avantajı ile geniş ve 
aydınlık mekânlar elde etmek mümkün.

STİL STYLE

British luxury yacht producer Fairline’s 20 meters 
Squadron appears to go one step further than similar sized 
boats on every level. Sumptuous furnishings and hand-
worked cabinetry are hallmarks of the Squadron range. 
The forward cruising chaise longue and sun pad, aft facing 
sunbeds and the seating and dining area are truly relaxing 
for an ideal getaway. Thanks to panoramic windows at the 
cabin walls, the interior is perfectly lit and spacious.

STYLıSH and aESTHETıc: 
SqUadrOn 65

Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.

10 GB hızında internet bağlantısı
METRO ETHERNET İNTERNET

tüm Anemon Otellerinde
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CREATIVE DESIGNS 
FOR TURKEY AND  
THE WORLD

Swarovski kristalleriyle altının 
buluşması bilezik, kolye, broş ve 
yüzükten oluşan Luisa adlı kolek-
siyona hayat veriyor. Dünyaca ünlü 
aksesuar markası Lanvin’in, stille-
riyle göz doldurmak isteyen kadınlar 
için tasarladığı Luisa koleksiyonu 
Fransa’da, zanaatkârların usta elleri 
tarafından üretiliyor. Fiyatları 1.000-
2.000 Euro arasında değişen mücev-
herler, ışıltılarıyla kadınsı formları 
destekledikleri kadar böcek formlu 
tasarımlarıyla da dikkat çekici bir 
görünüm sunuyor.

Tasarım eğitimini Hollanda’daki The 
Design Academy’de tamamlayan 
Mânâ Yıldız, Karaköy’de kurduğu 
tasarım stüdyosunda mobilya ve pek 
çok iç dekorasyon ürünü tasarlıyor. 
Porselen ürünleri ile kişilerin 
duyularına hitap eden görsel bir dil 
sergileyen tasarımcının en büyük 
ilham kaynağı alışılmadık renk 
kombinasyonları. Dört farklı renkte 
üretilen porselen ürünleri HAMM, 
İstanbul Modern, İKSV ve Mânâ 
Yıldız Tasarım Stüdyosu’nda satışa 
sunuluyor.

After completing her education at The Design Acad-
emy in Netherlands, Mânâ Yıldız opened a studio in 
Karaköy where she designs furniture and home ac-
cessories. Especially porcelain works of the artist who 
is inspired by unusual color combinations stand out 
with their visual expressions that appeal to the senses. 
Produced in four different colors her porcelain series 
HAMM are sold at Istanbul Modern, IKSV and the 
artist’s own Mânâ Yıldız Design Studio. 

MacKenzie-Childs was established in New York in 1983 by a married 
couple who wanted to realize their design dreams. The most popular 
products of the brand are now on sale at Beymen Home stores. Hav-
ing created a distinctive design understanding in the past 30 years, 
the brand’s hand produced furniture and accessories that are deco-
rated by artists are closely followed by those who are keen on interior 
decoration. MacKenzie-Childs’ black and white checkered pattern 
“Courtly Check” is the brand’s signature design. 

The combination of Swarovski crystals with gold gives life to world 
famous fashion brand Lanvin’s accessory collection Luisa. Including 
a ring, a bracelet, a necklace and a brooch, the collection is hand 
made by French jewelers for women who want to make a strong 
impression with their style. With a price range from 1000 to 2000 
Euros these sparkling feminine pieces stand out with their eye 
catching bug shaped designs. 

TüRKiYE VE DüNYADAN 

TASARImLARIYLA fark 
yaratan marka 
TüRKiYE’DE  

BU BöCEKLER 
hayranlık 
uyandırıyor

PORSELENE 
modern 
dokunuş

DıstınguısheD Desıgn 
branD comes to turkey

amazıng bugs

a moDern touch on 
porcelaın

1983 yılında New York’ta, evli bir çiftin tasarım 
hayallerini gerçekleştirmesiyle ortaya çıkan 
MacKenzie-Childs, en beğenilen ürünleriyle 
Beymen Home’da satışa sunuldu. 30 yıldan 
bu yana tasarım alanındaki çizgisini korumaya 
devam eden marka, ressamlar tarafından 
boyanan el yapımı mobilya ve aksesuarlarla 
dekorasyon tutkunları tarafından yakından 
takip ediliyor. Satranç tahtasını anımsatan 
siyah-beyaz kareli görüntüye sahip MacKenzie 
- Childs’ın “Courtly Check” deseni, markanın 
imzasını oluşturuyor. 
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Çinli tasarımcı Naihan 
Li, çok sık seyahat eden 
kişiler için “The Crates” 
isimli dolap-bavul kolek-
siyonunu tasarladı. Kapalı 
haliyle ilk bakışta yalnızca 
ahşap bir kutuya ben-
zeyen bu bavul, açıldığında 
mutfağa, televizyon 
ünitesine, hatta bir ofis ün-
itesine bile dönüşebiliyor. 
Fonksiyonlarına göre 
büyüklüğü ve ağırlığı 
değişen bu katlana-
bilir üniteler sayesinde 
artık gittiğiniz yere 
koltuğunuzu, yatağınızı, 
çalışma masanızı, 
hatta langırt masanızı bile 
götürebileceksiniz.

Davide Barzaghi ile Yunan tasarım 
atölyesi CTRLZAK’ın tasarlayıp 
D3CO’nun ürettiği Quartz koltuk, 
ahşap ve kumaştan örülmüş bir 
kozayı andırıyor. Quartz, iki boyut-
lu beşgen ve altıgen ahşap yapıların 
doğal kristaloit oluşumlarla üç 
boyutlu hale getirilmesiyle oluşan 
bir sistem. İlhamını doğanın 
mükemmel geometrisinden aldığı 
belirtilen tasarım, değişik renk 
seçenekleriyle her zevke hitap 
ediyor. Quartz koltuğun minder-
lerini ahşap iskeletinden ayırarak 
puflar halinde kullanmak mümkün. 
Koltuk, touchofmodern.com sites-
inden satın alınabilir.

Designed as a collaboration project 
between Greek design studio CTROL 
ZAK and David Barsaghi and produced 
by D3CO, the Quarts armchair looks 
like a cocoon made of wood and fabric. 
Quartz is a system that couples two-
dimensional pentagonal and hexagonal 
wooden structures, which develop in 
three dimensions following natural 
crystalloid formations. Inspired by the 
perfect geometry of nature the arm-
chair comes in different color combina-
tions to suit your taste. The cushions 
can be removed and used as individual 
seatings. The armchair is available at 
touchofmodern.com.

Chinese designer Naihan Li created a cabinet-suitcase 
collection called “The Crates” for those who travel 
a lot. When closed the suitcase looks like a wooden 
box but when opened it is transformed into a portable 
kitchen, a TV unit or even an office unit. The weight 
and size of these collapsible units vary in line with their 
functions but they let you take your own armchair, bed, 
office table or even foosball table anywhere you go. 

DOLAP mI  
bavul mu?

KOzA KOLTUK

COCOON ARmCHAIR

CABINET OR SUITCASE
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YORGUNLUĞUNU ATMAK İÇİN!
FOR A ReLAxING expeRIeNce!

5 adet  uzakdoğu masajı450tl
5 far eastern massages450tl

Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.
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The names 
of countless 
artists are 
recorded 
in the dust-
laden books of 
Turkish history. 
However, 
Ottoman artists 
who introduced 
Western 
painting in 
Turkey have 
a special 
place and 
importance. 
Let’s have a 
closer look 
at these well 
known painters 
and their time 
defying works…

SANAT ART

Osmanlı döneminde yüzyıllarca en 
önemli sanat formlarından biri 
olan minyatür, 18. yüzyıldan itiba-
ren Batı etkisi altına girdi ve yerini 

çiçek sepetleri, meyve çanakları ve hepsinden 
öte manzara kompozisyonlarına bıraktı. Türk 
ressamları ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında 
akademik çalışma yapma olanağı bulmuş veya 
Avrupa’da eğitim görerek Batı sanatıyla ilk 
elden karşılaşabildiler. 
Osmanlı Devleti’ndeki Batılılaşma hareketi, 
toplumun içinden değil, devletin yönetici 
kadrolarının özendirmesi sonucu gerçekleşti. 
Askerî okulların müfredatına eğitici amaçla 
resim dersleri koyuldu ve bu okullardan me-
zun sanatçılar yurtdışına eğitime gönderildi. 
Avrupa’ya eğitim için gönderilmiş sanatçı-
lardan Ferik İbrahim Paşa, Batı etkisindeki 
Türk resminin öncülerindendir. İlk yağlıboya 
ressamımız olarak isim yapan Ferik İbrahim 
Paşa’yı Mırati Mühendishane ve Elvahı Nak-
şiye koleksiyonları, ilk Türk ressamı olarak 
kayıtlara geçiriyor. İlk ressamlarımızın yetiş-
tirildiği Mühendishane-i Berr-i Hümayun’u 
1835 yılında bitiren Ferik İbrahim Paşa, 
Avrupa’ya gönderilen on öğrenci arasında 
resim sanatını öğrenmeye giden iki isimden 
biriydi. Figürsüz resimler yapmaya özen gös-
teren ve çok az sayıda portre yapan İbrahim 
Paşa’nın çoğu peyzaj ve natürmort olan eserle-
ri arasında, II. Abdülaziz’in bir portresinin de 
bulunduğu biliniyor.

OSmANlı’dA reSİm SANATıNıN 
öNcüSü: OSmAN HAmdİ Bey
Batılı anlamda Türk resim sanatının, bir üslup 
ortaya koyan ilk kuşak sanatçıları arasında 
gösterilen Osman Hamdi Bey, resim sanatının 
Osmanlı’da resmi olarak başlamasını sağladı 
ve resimle ilgilenen sanatçılar da bu dönemden 
sonra resmi olarak bir mesleğe kavuştu. 
Osmanlı’daki ilk güzel sanatlar akademisini 
de açan Osman Hamdi Bey; Osmanlı kültür, 
sanat ve bilim hayatında son derece önemli rol 
oynamış bir isim.
Osman Hamdi Bey, 1857 yılında hukuk 
eğitimi almak üzere Paris’e gitmiş fakat güzel 
sanatlara duyduğu ilgi onu dönemin ünlü 
ressamlarından dersler almaya ve resim çalış-
malarına yöneltti. Bugün İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri olarak bilinen Müze-i Hümayun’a 
1881 yılında II. Abdülhamid tarafından müdür 
olarak atandı ve Türk müzeciliğinde yeni bir 

Having been considered as one of 
the most important art forms of 
the Ottoman era for centuries, 
miniature painting fell under the 

influence of Western art in the 18th century, 
featuring themes like flower baskets, fruit 
bowls and landscape compositions. However, 
Turkish painters could find access to academic 
education only in the second half of the 19th 
century and had a firsthand experience of 
Western art by studying in Europe.  
The Westernization of the Ottoman State was 
a movement induced by the ruling elite rather 
than the society itself. The curricula of military 
schools were supported with art education and 
artists who graduated from such schools were 
sent abroad for further education. 
One of the students that were sent to Europe 
for further education was Ferik İbrahim Pasha 
who is now seen as the pioneer of Western 
influenced Turkish painting. Known as our first 
artist who works with oil paint, Ferik İbrahim 
Pasha is officially regarded as the first Turkish 
painter with his Mırati Mühendishane and 
Elvahı Nakşiye collections. After graduating 
from the Imperial School for Construction 
Engineers in 1835, he was sent to Europe as 
one of the two art students among a group of 10 
students of diverse fields. Although he carefully 
refrained from painting images of sentient 
living beings (as a result of Islamic aniconism) 
and concentrated more on landscape and still-
life compositions, he painted a few portraits 
including a portrait of Sultan Abdülaziz II. 

THe pıONeer Of OTTOmAN 
pAıNTıNg: OSmAN HAmdı Bey
Osman Hamdi Bey is one of the first genera-
tion artists of Western influenced Turkish 
painting who developed a unique personal 
style. He was the one who formalized the art of 
painting in the Ottoman Empire and thanks to 
him, artists who were involved in painting were 
officially recognized as professionals. Osman 
Hamdi Bey was also the founder of the first 
Fine Arts Academy in the Ottoman Empire, 
playing a very important role in the Ottoman 
art, culture and science. 
Osman Hamdi Bey went to Paris in 1857 to 
study law. However, his interest in the art of 
painting led him to get painting lessons from 
famous artists and practice this art. He was 
appointed by Sultan Abdülhamid II as the di-Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey 
“Kaplumbağa Terbiyecisi“

Osman Hamdi Bey
“Tortoise Trainer” 

Ottoman 
Painters

Türk tarihi 
birçok sanatçıyı 

kaydetmiştir 
tozlu 

defterlerine. 
Ama 

Türkiye’de 
Batılı 

anlamdaki 
resim sanatını 

başlatan 
Osmanlı 

ressamlarının 
yeri ve önemi 

ayrı. İşte 
üzerinden yıllar 
geçse de eserleri 

hala yeni kalan 
ve adından 

söz ettiren ilk 
ressamlarımız…

OsmAn HAmdi 
Bey, Resim 
sAnATının 
OsmAnlı’dA 
Resmi OlARAk 
BAşlAmAsını 
sAğlAdı.

OsmAn HAmdı Bey 
wAs THe One wHO 

fORmAlızed THe 
ART Of pAınTıng 
ın THe OTTOmAn 

empıRe.
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Ressamları
Osmanlı’nın 
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olduğu düşünülüyor. Osman Hamdi tabloda, 
Batılı ressamlardan farklı şekilde, Doğu’da 
yetişmiş biri olarak kendi toplumuna bakıyor. 
Türk resim sanatında, bir insanın tam boy 
olarak resmedilmesinin de ilk denemelerinden 
biri olması, tablonun önemini artırıyor. 
Tekniğinin mükemmel olarak nitelendiril-
diği Kaplumbağa Terbiyecisi’nde sanatçının 
resmettiği kişi, içinde bulunduğu yapının pen-
ceresinden dışarıda gerçekleşmekte olan bir 
idamı seyrediyor. Gerçekteyse Kaplumbağa 
Terbiyecisi, Osman Hamdi’nin kendisi. Osman 
Hamdi, kaplumbağaların dizilişi ve pek çok 
detayı defalarca çizerek bu tablo için ciddi bir 
ön hazırlık yapmış. Ressam birçok eserinde 
olduğu gibi Rüstem Paşa Camii tablosunda da 
yine kendisini resmetmiş. Hem dış hem de iç 
mekânı resmettiği tabloda dış mekânın tama-
mı görünmüyor çünkü sanatçı, manzarayı izle-
yicinin hayal gücüne bırakmış. Bugün Osman 
Hamdi’nin eserlerini yerli ve yabancı birçok 
müze koleksiyonunda görmek mümkün.

Türkİye’NİN İlk reSİm SergİSİ
Batı tarzında Türk resminin temsilcileri ara-
sında yer alan Şeker Ahmet Paşa, Türk resim 
tarihine ve plastik sanatına Batılı anlayışı 
getiren öncü ressam olarak biliniyor.
Şeker Ahmet Paşa, sanata olan ilgisi nede-
niyle tıp eğitimini yarıda bırakarak Harbiye 
Mektebi’ne devam etmeye karar verdi. 
Harbiye Mektebi’nde sanatsal yeteneklerini 
geliştirmek için fırsat arayan Şeker Ahmet 
Paşa, bir süre sonra Sultan Abdülaziz’in 
dikkatini çekmeyi başardı ve 1863’te Sultan 
tarafından Paris’e gönderildi. Paris’in en 
tanınmış resim atölyelerinde kendini geliştir-
meye başlayan sanatçı burada, Léon Gérûme 
ve Louis Boulanger gibi klasisizme bağlı 
ressamların atölyelerinde çalıştı. Ancak daha 
çok Corot, Courbet ve Daubigny’nin etkisinde 
kaldı. 1871’de İstanbul’a dönünce Bayazıt 
Zeyrek Kaptan-ı İbrahim Paşa Mektebi’nde 
resim öğretmeni olarak çalışmaya başlayan 
Şeker Ahmet Paşa, 27 Nisan 1873’te dönemin 
ressamları ve öğrencileri ile Türkiye’nin ilk 
resim sergisini açtı ve burada natürmort ve 
manzara resimlerini sergiledi.
Paris’te kaldığı sırada yakınlık duyduğu 
Courbet’nin etkisi, “Geyikli Peyzaj” adlı ya-
pıtında açıkça görülüyor. Yapıtları yurtiçinde 
ve yurtdışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda 
yer alan Şeker Ahmet Paşa, Paris’teki dün-

Unlike Western artists, in this painting Osman 
Hamdi looks at his own society as a person who 
was raised in the East. The painting is also sig-
nificant for the fact that it was the first attempt 
in Turkish painting to portray a human figure 
in full length. Reflecting a perfect technique, 
Osman Hamdi’s “Tortoise Trainer” depicts an 
old man watching an execution from a window. 
In fact, the old tortoise trainer in the painting 
is Osman Hamdi Bey himself. It is known that 
Osman Hamdi had made serious preparations 
for this painting by sketching the positions of 
turtles and other details time and again. Like 
most of his paintings, “Rüstem Pasha Mosque” 
also portrays the artist himself. The painting 
depicts both inside and outside the mosque, 
however the outside is barely seen, letting the 
viewers complete the scene with their imagina-
tions. Today, Osman Hamdi Bey’s works are 
exhibited in the collections of many prominent 
museums in Turkey and around the world.

THe fırST ArT exHıBıTıON 
ıN Turkey
Another representative of Western influenced 
Turkish painting art was Şeker Ahmet Pasha 
who is known as one of the pioneers to intro-
duce a Western perspective to Turkish art 
history and plastic arts. 
Because of his interest in arts, Şeker Ahmet Pa-
sha dropped out medical school and decided to 
attend the Military Academy, where he looked 
for opportunities to improve his artistic skills. 

dönemi başlattı. Osman Hamdi Bey, müze-
cilik ve arkeoloji ile yoğun olarak ilgilendiği 
müdürlüğü sırasında resim çalışmalarını da 
ihmal etmedi. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 
güzel sanatlar fakültesi olan Sanayi-i Nefise’yi 
açarak orada da müdürlük yaptı. Ressam 
olarak üne kavuşan Osman Hamdi Bey, figürlü 
kompozisyonlar ve porteler üzerinde çalışarak 
Türk resminde ilk kez figür kullanan isim 
oldu. Tablolarında başkarakter olarak sık sık 
kendine de yer veren Osman Hamdi Bey, farklı 
kıyafetler ve pozlarla çektirdiği fotoğraflarını 
çizimlerinde kullandı.

eN pAHAlı TABlOlAr  
OSmAN HAmdİ Bey’İN
Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefen-
disi,” “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve “Rüstem 
Paşa Camii” adlı tabloları ülkemizin en ünlü 
ve en pahalı tabloları arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Oryantalist resmin çok başarılı bir 
örneği olan İstanbul Hanımefendisi’ndeki 
kadının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, Fransız modasının Osmanlı’daki 
yansımasını göstermek için resmedilmiş 

rector of the Imperial Museum (today Istanbul 
Archeology Museum) in 1881 opening a new 
era in museum studies.  
While he was working on museum studies and 
archeology, he also found time to get involved 
in the art of painting. He founded and directed 
Sanayi-i Nefise, the first fine arts academy in 
İstanbul. As a well known painter, he preferred 
compositions with figures and portraits, be-
coming the first Turkish painter who put aside 
aniconism. He mostly employed himself as a 
model, using his own photographs in various 
outfits and poses in his drawings. 

OSmAN HAmdı Bey’S mOST                   
expeNSıve pAıNTıNgS
Osman Hamdi Bey’s “A Lady of Constanti-
nople”, “Tortoise Trainer” and “Rüstem Pasha 
Mosque” paintings are among the most expen-
sive and famous in the Turkish art scene. Con-
sidered as one of the most successful examples 
of Orientalist art, “A Lady of Constantinople” 
is thought to reflect how French fashion of the 
time was interpreted in the Ottoman Empire, 
although the identity of the model is unknown. 

Ferik İbrahim Paşa / “Hisar” 
Ferik İbrahim Pasha / “Fortress”

Şeker Ahmet Paşa
“Narlar ve Ayvalar”
 
Şeker Ahmet Pasha 
“Pomegranates and Quinces”

SANAT ART

şekeR AHmeT 
pAşA, dönemin 
RessAmlARıylA 
TüRkiye’nin 
ilk Resim 
seRgisini AçTı.

şekeR AHmeT 
pAsHA Opened 
TuRkey’s fıRsT 
ART exHıBıTıOn 
TOgeTHeR wıTH 

A numBeR Of 
OTHeR ARTısTs.
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yaca ünlü Louvre Müzesi’ne hayattayken 
eseri kabul edilen ilk Türk ressamı. Müzede 
bulunan “Narlar ve Ayvalar” adlı natürmortta 
meyvelerin dizilişi ve kompozisyonu, resmin 
en dikkat çekici özelliği. Ayrıca, Şeker Ahmet 
Paşa zamanında Fransa Devlet Nişanı ile 
onurlandırılmış özel bir ressam.

pOrTre reSİmlere yeNİ BAkış
Bugün Topkapı Sarayı’nda sergilenen, I. 
Osman’dan III. Selim’e kadar tüm padi-
şahların portelerinin altında Konstantin 
Kapıdağlı’nın imzası var. Osmanlı padişah 
portreciliğine yenilik getirmiş bir isim olan 
Konstantin Kapıdağlı’nın, Topkapı Sarayı 
Müzesi Kitaplığı’nda bulunan bir albümde, 
imzasını taşıyan iki resme rastlanıyor. Bu 
resimlerden biri genç bir delikanlıyı, diğeri 
de genç bir kadını tasvir ediyor. 18 yüzyılın 
son çeyreğine tarihlenen bu resimlerin 
Konstantin’in ilk eserleri olduğu sanılıyor ve 
ona ün kazandıran III. Selim tablosunu daha 
sonra yaptığı anlaşılıyor. Kapıdağlı Kostantin 
zamanından önceki portrelerde, padişahlar 
bir sedire oturmuş olarak, bazen de at üstünde 
görünürdü. Onun eserlerinde ise ayakta duran 
padişahlar bir madalyon çerçeveye yerleşti-
rilmiş.
Kostantin’in, döneminde ün yapmış, başarılı 
bir portre ressamı olduğu anlaşılıyor. Port-
relerindeki doğal yüz ifadeleri, başarılı fırça 
tekniği ve kullandığı yumuşak ışık, onun Batı 
resim tekniklerini iyi bildiğini gösteriyor.

He finally caught the attention of Sultan Abdül-
aziz and was sent to Paris in 1863. He began to 
attend renowned art studios in Paris, working 
under well-known classicists like Léon Gérûme 
and Louis Boulanger.  However, he was more 
influenced by Corot, Courbet and Daubigny. 
After returning to İstanbul in 1871, he began 
working as a painting teacher at Bayazıt Zeyrek 
Kaptan-ı İbrahim Pasha School. On April 27, 
1873 he opened Turkey’s first art exhibition 
together with his students and a number of 
other artists. The exhibition featured still life 
and landscape paintings.
His “Landscape with Deer” clearly reflects 
the influence of Courbet whom he met in 
Paris. Şeker Ahmet Pasha is the first Turkish 
artist whose works were accepted to the world 
famous Louvre Museum in Paris while he 
was still alive. His still life “Pomegranates and 
Quinces” at the Louvre strikes the viewer with 
its perfect composition. He was also awarded 
with French Legion of Honor. His other works 
are featured in a number of private collections 
and museums in Turkey and abroad.
Şeker Ahmet Pasha mostly painted still life and 
landscape paintings with figures deliberately 
small in size to highlight the grandeur of nature.

A New OuTlOOk ON pOrTrAıTS
All the portraits of sultans that are on exhibi-
tion at Topkapı Palace beginning from Osman 
I to Selim III bear the signature of Constantin 
Kapıdağlı (Constantin of Kapıdağ). He is 
known as an innovative artist who brought 
a new outlook on the portraits of Ottoman 
Sultans. Two of his drawings were found in an 
album at Topkapı Palace Library, depicting a 
young man and a young woman. Dated around 
the last quarter of 18th century, these drawings 
are thought to be Constantin’s first two works, 
drawn before he painted the portrait of Sultan 
Selim III, which had gained him his fame. 
Before Constantin, sultans were often depicted 
as sitting on a lounge or riding a horse. He 
portrayed them standing and completed the 
compositions with a medallion frame. 
What we know about him shows that Con-
stantin was a famous and successful portrait 
painter of his time. The natural facial expres-
sions, expert brush technique and soft lighting 
in his paintings indicate that he knew Western 
painting very well.

Konstantin Kapıdağlı 
“III. Selim‘in Bayram Töreni”
 
Konstantin Kapıdağlı 
“Celebration Parade Selim III”

SANAT ART
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AkıllArA 
kAzınmış 
YAYınlAr
Televizyonun, bilgisayarın, cep 
telefonunun olmadığı dönemlere 
gidiyoruz. O yılların en büyük 
eğlenceleri ve bilgilendirici 
yayınları olan dergi ve çizgi 
romanları şöyle bir hatırlayalım…

IN THE PASTGEÇMİŞ ZAMAN

1945-1993 yılları arasında belli 
aralıklarla yayınlanan, popüler çocuk 

dergisi Doğan Kardeş, bu yıllarda bir efsane 
haline gelmişti. Yapı Kredi Bankası’nın 
kurucusu Kazım Taşkent’in İsviçre’nin 
Flims kasabasındaki Sunnehuesley 
yatılı okulunda okuyan 10 yaşındaki oğlu 
Doğan Taşkent, 10 Nisan 1939 tarihinde 
Alpler’de meydana gelen bir heyelan so-
nucunda hayatını kaybetmişti. Babasının, 
Doğan’ın anısını yaşatmak için, onun adını 
taşıyan bir çocuk dergisi yayınlamaya 
karar vermesiyle, 1945 yılında Doğan 
Kardeş çıkmaya başladı. Suna Kan’dan 
İdil Biret’e, Coşkun Aral’dan Pınar Kür’e, 
Talat Halman’dan Garo Mafyan’a kadar, 
günümüzün birçok ünlü isminin imzalarına, 
henüz hepsi birer çocukken ilk önce Doğan 
Kardeş’te rastlandı. Dergide yazılar ve 
karikatürlerin yanı sıra çizgi romanlar da 
vardı. O dönemin en büyük kültür hazinesi 
ve eğlencesiydi.

Özgün adı “Lucky Luke” olan Red Kit, 
Belçikalı karikatürist Morris tarafından 

çizilmiş. Gölgesinden hızlı silah çeken yalnız 
kovboy “Red Kit”, sadık beyaz atı “Düldül” 
(Jolly Jumper) ve sevimli köpeği “Rin Tin 
Tin” (Rantanplan) ile birlikte suçluların ve 
adaletsizliğin amansız düşmanıdır. Suçluları 
temsil eden Dalton kardeşler; Joe, William, 
Jack ve Averel birçok macerada yer alırlar. 
Diğer unutulmaz karakterler ise Kalamiti 
Jane, Billy Kid, Yargıç Roy Bean, Jesse 
James, Akbaba, Posta arabası sürücüsü 
Hank ve Cenaze Levazımatçısı’ydı. Red 
Kit, Türkiye’de ilk defa 1956 yılında Turhan 
Selçuk’un çıkarttığı Dolmuş adlı mizah der-
gisinde yayınlandı. 1959 yılınını ortalarında, 
Adnan Şakrak’ın Bilge Yayınları’ndan 
haftalık fasiküller olarak çıktı. 32’şer sayfa 
olan fasiküller küçük boy ve siyah beyaz 
basılıyordu. Dolgu malzemesi olarak 
kullanılan başka çizgi romanlarla birlikte 
1961 yılına kadar çıkmaya devam etti.

A very popular children’s periodical which 
was published on and off from 1945 

to 1993, Doğan Kardeş (Brother Doğan) 
was a true popular culture icon. The idea of 
creating a children’s magazine came from 
Kazım Taşkent, the founder of Yapı Kredi 
Bank (one of the oldest and largest banks in 
Turkey) after his son Doğan was killed dur-
ing a landslide at the Alps on April 10, 1939, 
when he was only 10 years old. Mr. Taşkent 
decided to create a magazine for children in 
1945 in order to embalm his son’s memory. 
Many prominent figures in today’s culture 
and art scene in Turkey were first appeared 
in Doğan Kardeş as children such as world 
renowned classical musicians İdil Biret, Suna 
Kan, photo journalist Coşkun Aral; poet, his-
torian and translator Talat Halman, novelist 
Pınar Kür and musician Garo Mafyan. The 
magazine was composed of articles, cartoons 
and comics and had been the greatest source 
of entertainment and culture for kids.

DoğAN KArDEŞ

rED Kİt

DoğAN KArDEŞ

Created by Belgian cartoonist Morris, the 
“Lucky Luke” comic series is known by 

the name “Red Kit” in Turkey. The lonesome 
cowboy who can pull out a gun faster than 
his own shadow was the implacable enemy of 
villains and injustice together with his horse 
“Düldül” (Jolly Jumper) which was the smart-
est horse in the world, and his dog “Rin-Tin-
Tin” (Rantanplan) which was the stupidest 
dog in the world. The villains of the series were 
Dalton Brothers; Joe, William, Jack and Avarel 
who appeared in most of the stories. Other 
unforgettable characters in the series were 
Calamity Jane, Billy the Kid, Judge Roy Bean, 
Jesse James, the Vulture, the Stagecoach 
Coachman Hank and the Mortician. Red Kit 
was first published in Turkey in 1956 as part of 
(famous caricaturist) Turhan Şelçuk’s humor 
magazine “Dolmuş” (shared taxi). In mid-
1959, Adnan Şakrak’s Bilge Publications began 
to publish the series as weekly booklets. The 
pocket sized 32 pages booklets were black and 
white and contained other comics as filling ma-
terial. They were published weekly until 1961. 

rED KIt
UNforgETTAblE 

PUblIcATIoNS 
We are going back in time to an era 
without televisions, computers and 
smart phones. Let’s remember the 

popular magazines and comics of the 
time which were our greatest source 

of information and entertainment… 
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1960-1970’li yılların çocukları 

ve gençleri, günümüze kıyasla 

okumayı daha çok seven ya da 

sevmek zorunda kalan bir kuşaktı. 

Televizyonun, bilgisayarın ve cep 

telefonlarının olmadığı o yıllarda, tek 

eğlence radyoda yayınlanan “Arkası 

Yarınlar”, 45’lik plaklar ve çeşit çeşit 

kitaplardı. Bir de bu yıllarda hayata 

renk katan, heyecanlandıran, genel 

kültürü geliştiren dergiler vardı… İşte 

o dönemi yaşayanların hafızalarını 

tazeleyeceği, bu kaynaklara yetişe-

meyenlerin ise bilgileneceği geçmişte 

kalmış yayınlar...

Compared to later generations, the children of 1960s and 1970s were more into reading or perhaps they were obliged to do so. In those years when there were not many TV channels, computers or smart phones, their only entertainment was radio soap operas, 45 rpm single records and a multitude of books in addition to exciting, colorful and informative periodicals. Here is a selection of popular past publications that are etched in our memories for older generations to reminisce and younger generations to discover…
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1955 yılından beri Türkiye’de yayınlanan 
Tommiks (Capitan Miki), kardeş yayın 

olan İtalyan yapımı çizgi roman Tommiks ile 
birlikte çocuklar ve gençler arasında büyük 
ilgi görmüştü.  1835 ve 1840 yılları arasında 
Amerika’da yaşayan Tommiks 15 yaşında bir 
korucu (ranger)’dır. Bu dönem Amerikan 
tarihinde “Altına Hücum” veya “Batıya Göç” 
dönemi olarak bilinir. Yüzbaşı Tommiks’e iki 
alkolik karakter, Konyakçı (Doppio) ve Dok-
tor (Salasso), her macerasında eşlik eder. 
Bu ikili bir yandan kendilerini sürekli komik 
olayların göbeğinde bulurken, diğer yandan 
da arkadaşları Miki’nin yardımına koşmak-
tan geri kalmazlar. Tommiks de Teksas gibi 
Erdoğan Egeli’nin sahipliği altındaki Ceylan 
Yayınları tarafından yayınlanmış.

1970’lerin başından 1980’lerin sonuna 
dek Milliyet Yayın Topluluğu tarafından 

çıkarılan müzik ve gençlik dergisiydi. Hey’in 
en çok ilgi gören bölümleri; müzik listeleri, 
radyo program listeleri, mektup arkadaşı 
köşesi ve posterlerdi. Dergi kapanmadan 
önce, Mayıs 1988’de yayın hayatına Hey der-
gisinin bir uzantısı olarak başlayan Hey Girl 
dergisi bugün hala yayınlanmaya ve gençler 
tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Ses dergisi, 1956’da yayınlanmaya 
başladı. Birçok sanatçının Yeşilçam’a 

ve sahnelere adım atarak ünlü olmasını 
sağlayan Ses’de sanat, sinema, moda ve 
müzik dünyasından haberler yer alıyordu. 
Ses aynı zamanda, ressam Fikret Mualla’nın 
çizimler yaptığı, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
düzenli yazılar yazdığı bir dergi olma özelliği 
taşıyordu. Türk sineması, Türk müziği 
ve diğer sanat dallarında birçok ünlünün 
bugünkü tanınırlığını sağlamada çok et-
kili olan Ses, 2013’te yayın hayatına tekrar 
başladı.

The publication of Italian comic series 
Tommiks (Captain Miki) and its sister 

publication Teksas (Kinowa) began in 1955 
in Turkey and instantly became a hit among 
children and young people. Tommiks was 
a 15 years old ranger who lived in the Wild 
West between the years 1835 and 1840, 
an era known as the “Gold Rush” or the 
“westward expansion” in American history. 
During his adventures, Captain Miki was 
accompanied by two alcoholic characters 
Konyakçı (Doppio) and Doktor (Dr. Sal-
asso), who constantly found themselves in 
funny or awkward situations while helping 
their friend Miki. Both Tommiks and Teksas 
were published by Ceylan Publications 
which was owned by Erdoğan Egeli.

Hey was a music and youth periodical 
published by Milliyet Publications 

Group from early 1970s until the end of 
1980s with the most popular sections being 
music charts, lists of radio programs, the 
pen-friend corner and of course, posters. 
Just before closing down, the magazine pro-
duced a sister publication named Hey Girl as 
of May 1988, which ironically continues to 
be published today.  

toMMİKs HEy DErGİsİ

1960 ve 70’lerde genç kızlar tarafından 
çok rağbet gören bu resimli aşk kitapları, 

orta boy bir cebe sığabilecek boyutta olduğu 
için “Cep Fotoromanı” olarak adlandırılırdı. 
Dış kapaklarında ana karakterlerin yer 
aldığı renkli bir fotoğraf, iç sayfalarında ise 
tamamı siyah-beyaz fotoğraflar bulunurdu. 
Bu fotoğrafların üzerinde Türkçe dizilmiş 
konuşma çizgileri olurdu. Fotoromanlar 
çoğunlukla İtalyan ve Fransız sanatçılar 
tarafından senaryolaştırılmış konuları içer-
irdi. Kavga ve dövüş sahneleri içermeyen, 
pembe aşk hikayeleri üzerine kurgulanmış 
bu tekdüze fotoromanlar, değiş tokuş 
yapılarak okunur hatta yetmeyen harçlıklar 
nedeniyle bir gecelik kiralanırdı. Fotoro-
manlar çoğu kez ders kitaplarının içine 
saklanarak okunurdu.

CEp 
FotoroMANlArI

Very popular among teenage girls in the 
60s and 70s, these romantic stories 

which were illustrated with sequential 
photographs were known as “pocket photo-
novels” because of their size. With a color 
photograph of the main characters at the 
cover, these novellas were composed of black 
and white sequential photographs in the 
form of comic strips with speech bubbles 
written in Turkish, featuring mostly Italian 
or French actors who animate a script. The 
stories were similar romantic soap operas 
without any violent or action scenes. They 
were exchanged between friends or even 
rented for a night when girls’ allowances 
would not suffice to buy one. They were 
mostly read secretly, camouflaged by a 
school book. 

poCKEt 
pHoto-NovEls

sEs DErGİsİ

toMMIKs

HEy MAGAZINE

The publication of Ses (Voice) Magazine 
began in 1956. With a colorful news 

content from art, cinema, fashion and 
music scenes, Ses helped many actors and 
musicians to make a name for themselves at 
Yeşilçam (a street where many film studios 
were based and became the symbol of Turk-
ish cinema) or on the stage. Moreover, world 
renowned Turkish painter Fikret Mualla and 
equally well known poet and painter Bedri 
Rahmi Eyüboğlu used to make illustrations 
and write regularly for this magazine. Hav-
ing had a great contribution in the careers 
of many famous artists especially in Turkish 
cinema and Turkish classical music genre, 
Ses Magazine began to be published again 
in 2013. 

sEs MAGAZINE
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İlk olarak Aralık 1922’de yayınlanan ve 
1977’ye kadar yayın hayatını sürdüren 
dergi, kendi alanında Türkiye’nin en uzun 
soluklu yayını oldu. Akbaba dergisinin 
içeriği; eleştiri yazıları, tiyatro oyunları, 
fıkralar, rüya tabirleri, genç fırçalar köşesi ve 
karikatürlerden oluşuyordu. Derginin arka 
kapağında yabancı karikatüristlerin eserleri 
yer alırdı. Günümüz karikatüristlerinin 
ustalarının ustalarını yetiştiren Akbaba, 
yayın hayatı boyunca genç yazar ve çizerlere 
de okul vazifesi gördü.

1972’de yayın hayatına başlayan, 
kadrosu ve imtiyaz sahiplerinde büyük 

değişikliklerle günümüze kadar gelen, 
Türkiye’de en çok satılan kült mizah dergi-
sidir. Oğuz Aral’ın mizah yönetmenliğinde 
yayına başlayan Gırgır’ın ilk yıllardaki 
sloganı; “Geçim derdini, can sıkıntısını, aşk 
yarasını, karı-koca kavgasını şipşak keser, 
her derde devadır, gırgır da gırgır” idi. Bir 
dönem 500 bine ulaşan tirajıyla Türkiye’de 
gelmiş geçmiş en çok satan mizah dergisi 
oldu ve kendinden sonra gelen bütün mizah 
dergilerinin tarzını belirleyen bir ekol haline 
geldi. Kendisinden önceki mizah dergilerinin 
elitist tavrını terk edip, döneminde “sulu mi-
zah” denilerek küçümsenen, argo, cinsellik 
ve mahalle hayatını işlemekten çekinmeyen 
yeni bir anlayışa yöneldi.

AKbAbA

GIrGIr

The longest lasting periodical of its genre 
in Turkey, Akbaba (the Vulture) had 

been published from 1929 until 1977. The 
magazine had a highly political and humor-
ous content with critical reviews, theater 
plays, short features, dream interpretations, 
young illustrators’ corner and caricatures. 
The back cover of the magazine featured the 
works of foreign caricaturists. Throughout 
its publication span, Akbaba had been a 
school for young writers and caricaturists 
and raised the masters of today’s masters…

AKbAbA

Launched in 1972, Gırgır was no doubt Tur-
key’s cult humor magazine with a record 

breaking circulation (the Turkish title is an 
untranslatable onomatopoeia for something 
very funny). Although a publication with the 
same name still exists today with a different 
ownership and cadre, it has no connection to 
the original magazine which was led by editor 
in chief Oğuz Aral. The slogan of the magazine 
in its early years can be translated as follows: 
“Instantly relieves the pain of making a living, 
boredom, heartache and marital discord, heals 
all kinds of ailments. Your solution is Gırgır. 
And also Gırgır…” With a circulation of half 
a million copies weekly, Gırgır was Turkey’s 
bestselling humor magazine ever and became 
a school which had a great impact on the 
styles and attitudes of all other publications 
of the same genre that came after it. Setting 
aside the “elitist” attitude of its predecessors, 
Gırgır deliberately used slang, did not refrain 
from sexuality and tackled issues related to 
life in lower-middle class neighborhoods and 
therefore criticized of making “cheap” humor.  

GIrGIr
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anemOn’dan eğiTime  
bir kaTkı daha

Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.İsmail 
Akçura’nın 

mezun 
olduğu İzmir 

Atatürk lisesi 
öğrencilerine 

armağan ettiği 
İsmail Akçura 
Öğrenci Yurdu 

açıldı.

İsmail Akçura Student 
Residence donated by 
İsmail Akçura to the 
students of his alma 
mater, İzmir Atatürk 
High school, opened.

anOTher cOnTrıbuTıOn TO 
educaTıOn frOm anemOn
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DONDURMANIN

IT’S TIME FOR 
ICE CREAM!

Despite the efforts of industrial 
ice cream producers to publi-
cize ice cream as a dessert that 
can be served all year round, 

in Turkey ice cream sales skyrocket in 
summer months. Perhaps because of the 
misconception that ice cream causes throat 
ache or for some other reason we feel like 
an ice cream more in the heat of summer. 
How did ice cream production begin is 
unknown. Scientists suggest that perhaps 
in the early ages, an accidentally frozen 
bowl of fruit juice or milk had been the 
inception of ice cream industry. While some 
resources claim that it was invented by the 
Chinese, some point to Indians and others 
claim that it was the Romans. In Europe, ice 
cream production began by mixing ice and 
fruit juice. Turks also had their own version 
made of goat milk, sugar and orchid roots.

Endüstriyel dondurma şirketleri 
her ne kadar dondurmayı yaz kış 
yenen bir tatlı haline getirmeye 
çalışsa da, bizde dondurma satış-

ları yazın patlıyor. “Dondurma boğaz ağrısı 
yapar” önyargısının geçmemesinden midir 
bilinmez ancak insanın canı dondurmayı 
yazın bunaltan sıcaklarında daha çok çeki-
yor. Dondurma üretiminin nasıl başladığı 
ise bilininmiyor. Ancak bazı bilim adamları 
İlkçağ’da bir kaptaki meyve suyu veya sütün 
tesadüfen donmuş olarak bulunmasını bu 
endüstri kolunun başlangıcı kabul ediyor. 
Bazı kaynaklar ilk defa Çinliler, bazıları ise 
Hintliler veya Romalılar tarafından yapıl-
dığını söylüyor. Avrupa’da ilk dondurmalar, 
buz ile meyve suyunun karıştırılmasından 
elde edilirdi. Türkiye’nin ise keçi sütü, şeker 
ve salepten yapılan, kendine özgü bir don-
durması vardı.
Dondurmanın yalnızca kaymaklı ve çikolatalı 
olduğu günler çok geride kaldı. Artık don-
durmalar sakızlı, karpuzlu, cappuccino’lu, 
kanyaklı, mojitolu, kahveli ve hatta sebzeli… 
Yani geleneksel lezzetlerin yanına her geçen 
gün yeni çeşitler ekleniyor. Bıçakla kesile-
bilecek kıvamındaki Türk dondurmasından 
İtalyan usulü dondurmaya kadar tüm çeşit-
lerin tadına bakmanın tam zamanı. Sizin için 
derlediğimiz, özellikle yaz aylarında önünden 
kuyruk eksik olmayan dondurmacı listesine 
bir göz atın ve aralarında denemediğiniz varsa 
mutlaka tadın…

İstANbUl’UN EN ÜNlÜlERİ
Diyelim ki Moda’dasınız. Sahildeki çay bahçe-
sindeki masalardan birine kurulmadan önce 
gidilecek tek bir adres vardır: Ali Usta. Moda 
Caddesi’nde 30 yılı aşkın süredir hizmet 
veren Ali Usta’nın tezgahında vişne, çikolata, 
kavun, nane, badem, kahve, karadutlu gibi on-
larca çeşit dondurma olsa da, içeriğini sır gibi 
sakladığı Santa Maria bu mekanın en sevilen 

Dondurmanın meyvelisi ayrı 
kaymaklısı ayrı güzel! Yazın 

keyfi dondurmasız çıkmaz 
diyorsanız bir de bu adreslerdeki 

dondurmanın tadına bakın…

Whether vanilla or fruit, all ice 
cream flavors are delicious! If 
you think a cone of ice cream is 
summer’s joy and delight, take a look 
at the addresses below...

Ali Usta, Moda Caddesi’nde 30 yılı 
aşkın süredir hizmet veriyor.

Ali Usta has been serving for more 
than 30 years on Moda Street.

foodygurme

TAM ZAMANI!
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dondurması. 
Bostancı’ya doğru ilerlerseniz buradaki 
durağınız elbette Dondurmacı Yaşar Usta 
olacak. 38 yıllık bu dondurmacıda şimdiye 
dek 70 çeşit satışa sunulmuş. Yaşar Usta’nın 
menüsünde nardan karpuza, kaymaktan 
gül ve fıstıklı çikolataya birçok farklı lezzet 
bulmak mümkün. 
Karşı kıyıda, Bebek’te ise dondurma denilin-
ce akla Güneş Dondurmacısı geliyor. Artık 
Bebek’in simgelerinden biri haline gelmiş 
olan dondurmacının en özel ürünü, Yunan 
adalarından getirdikleri sakızdan yapılan 
sakızlı dondurma. Dondurmaların sırrı süt 
tozu yerine süt ya da salep kullanılması. 
Güneş Dondurmacısı’ndaki dondurmalı 
waffle’ların da efsane olduğunu söylemeden 

The days when the only ice cream flavors 
were chocolate and vanilla are long gone... 
Today we enjoy a myriad of favors including 
mastic, watermelon, cappuccino, cognac, 
mojito, coffee and even vegetable varieties... 
In other words ice cream producers come 
up with new flavors almost every day. From 
viscous Turkish ice creams that are hard 
enough to cut with a knife to silky Italian 
gelato, it’s just about time to taste every 
flavor. Take a look at our list of famous ice 
cream parlors swarmed by customers in 
summer months and have a taste of their 
wonderful ice creams...

MOst pOpUlAR IN IstANbUl
Let’s say you are in Moda. There is only one 
place to go before you sit down at your table 
at one of the tea gardens by the waterfront: 
Ali Usta. Serving for more than 30 years on 
Moda Street, Ali Usta’s ice cream parlor is 
known for an incredible variety of flavors 
including sour cherry, chocolate, melon, 
mint, almond, coffee or black mulberry. 
However, the most popular of all is Ali 
Usta’s Santa Maria flavor of which the 
recipe is kept secret.
If you proceed to Bostancı direction, your 
next stop will be Yaşar Usta’s place. The 38 
years old ice cream parlor has been serving 
more than 70 favors including watermelon, 
vanilla, rose and pistachio chocolate.
On the other side of Bosphorus the first 
place that comes to mind is Güneş Ice 
Cream Parlor. The place has been one of the 
symbols of the famous Bebek neighborhood 
with its very popular mastic flavored ice 
cream that is made with fragrant gum mas-
tic imported from Greek islands. The secret 
of Güneş’s ice creams is the fact that they 
use milk or sahlep (milk and orchid roots) 
instead of milk powder. Let’s not forget that 
they also make ice cream waffles to die for... 
Another equally famous ice cream parlor 
in Bebek is the Mini Ice Cream. It is a tiny 
little shop with a window on the street side 
where only one person at a time can place 
an order but for the past 46 years they have 
continued to be one of the landmarks of 
the neighborhood with delicious ice cream 
varieties like chocolate, vanilla, lemon, sour 
cherry, apricot, blackberry, coffee, melon 
and mastic. Fruit flavored ice creams are 

made with fresh fruits of the season. Mini 
Ice Cream is the first place in Turkey that 
came up with rose flavored Turkish delight 
ice cream.
Just a little ahead of Bebek, Arnavutköy is 
another Bosphorus neighborhood famous 
with fish restaurants where one of the best 
Italian style ice cream parlors of Istanbul, 
Girandola has made a name for itself with 
70 different ice cream flavors in the past 
few years. In addition to chocolate and 
fruit varieties, they also serve interesting 
flavors like Cuban mojito, caramel pudding, 
cinnamon apple, orange almond and rose 
pudding. 
And of course Yeşilköy’s famous Hakiki 
Roma (Real Roman) Ice Cream Parlor... 
Serving inhabitants of İstanbul for many 
years, the owner of the parlor Zekeriya 
Vardar has been visiting Europe every year 
to taste new ice cream flavors. There are 
nearly 20 varieties of Italian gelato but the 
most popular flavor is chestnut. 

sUMMER Is tAstIER IN thE sOUth
Turkey’s southern coasts and their famous 
ice cream parlors are a summer tradition. 
You can begin by tasting Veli Usta’s deli-
cious ice cream varieties at İzmir’s popular 
coastal town Çeşme. Veli Yüce started his 

geçmeyelim. Bebek’le özdeşleşmiş bir durak 
daha var: Mini Dondurma. Değil oturacak 
yer, içinde ikinci bir kişiye bile yer yok Mini 
Dondurma’nın. Farketmez; 46 yıllık geç-
mişiyle Bebek’in demirbaşlarından olmayı 
başarmış bir yer burası. Mesut Usta’nın Roma 
dondurması kıvamındaki 21 çeşidinden seçin 
beğenin. Çikolata, kaymak, limon, vişne, 
kayısı, böğürtlen, kahve, kavun, damla sakızı 
çeşitlerden birkaçı. Meyveler taze ve mevsim 
meyvelerinden seçiliyor. Güllü lokumlu don-
durmayı Türkiye’de ilk yapan yer de burası. 
Bebek’in hemen yanı başında, özellikle 
balık restoranlarıyla ünlü Arnavutköy’deki 
Girandola son birkaç yıldır çok popüler. 
İtalyan usulü dondurmanın İstanbul’daki sıkı 
temsilcilerinden biri olan Girandola tam 70 
çeşit dondurma sunuyor. Çikolata ve meyveli 
dondurma çeşitlerinin yanı sıra Küba usulü 
mojitolu, kazandibili, tarçınlı elmalı, portakal 
badem ve güllaçlı gibi enteresan tatlar bulmak 
mümkün. 
Ve elbette Yeşilköy’ün ünlü Hakiki Roma 
Dondurmacısı... Uzun yıllardır İstanbullulara 
hizmet veren Hakiki Roma Dondurmacısı’nın 
sahibi Zekeriya Vardar sık sık yurtdışına 
giderek farklı dondurmaları tadıyormuş. 
Burada İtalyan tipi yumuşak dondurmanın 
yaklaşık 20 farklı çeşidini denemek mümkün 
olsa da en çok kestaneli dondurma tercih 
ediliyormuş. 

YAzIN tADI GÜNEYDE ÇIkAR
Yaz ayları deyince Güney sahillerine ve 
buraların meşhur dondurmacılarına uğrama-
dan olmaz. İzmir’in göz bebeği Çeşme’deki 
Veli Usta’nın enfes dondurmalarının tadına 
bakarak başlayabilirsiniz. 1983’te Çeşme’de, 
ufak bir dondurma makinesi ile dondurma 
yapıp sokaklarda satan Veli Yüce’nin, şimdi 
Ilıca, Şantiye, Çandarlı ve Merkez Ilıca’da 
dört dükkanı var. Çeşme’nin olmazsa olmazı 
sakızlı dondurmanın yanı sıra karadutlu, 
limonlu, kavunlu, karamelli, Antep fıstıklı, 
naneli, kavunlu ve balbademli dondurmalar 
en çok tercih edilenler. Ege’nin bir diğer incisi 
Bodrum’un da birçok dondurmacısı var ancak 
Bitez Dondurmacısı’nın yeri ve ünü ayrı. 
Ahmet ve Ramazan İhtiyar kardeşler, tama-
men doğal 20 çeşit dondurma üretiyor. Bitez 
ve Yalıkavak’ta ikişer; Bodrum, Turgutreis, 
Gümüşlük ve Gündoğan’da birer tane olmak 
üzere sekiz şubesinin yanı sıra İstanbul’da 
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İtalyan usulü dondurmanın 
İstanbul’daki en iyi 
temsilcilerinden biri olan 
Girandola tam 70 çeşit 
dondurma sunuyor.

One of the best Italian style 
ice cream parlors of Istanbul, 
Girandola offers 70 different 
ice cream flavors.

foodygurme

ARTIk 
dONdURMAlAR 
SAkIZlI, 
kARpUZlU, 
kANyAklI, 
MOjITOlU, 
kAhvElİ vE hATTA 
SEbZElİ.

NOwAdAyS 
ICE CREAM 
COME wITh 

GUM MASTIC, 
wATERMElON, 

COGNAC, MOjITO, 
COFFEE ANd 

EvEN vEGETAblE 
FlAvORS.
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Bağdat Caddesi, Yeşilköy ve İstinye’de de 
şubeleri var. Tahinli, balbadem, cappuccino 
bisküvili ve kanyaklı çikolatalı tavsiye edili-
yor. Karadut, vişne ve Bodrum mandalinalı 
gibi meyveli çeşitleri ise katkı maddesi 
kullanılmadan yeni toplanmış ürünlerle 
hazırlanıyor. 
Ege’den Akdeniz’e doğru yol alırsanız, 
ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden 
Alanya’da, Kızılkule’nin hemen yanında hiz-
met veren Bamyacı Dondurma’da mutlaka 
mola verin. Alanya kadar ünlü olan Bamyacı, 
1941’ten bugüne kendi üretimi dondurma 
çeşitlerini müşterilerine sunuyor. Kemal 
Bamyacı, Alanya bölgesinde “karlama” 
olarak bilinen soğuk bir tatlı çeşidi üreterek 
dondurma imalatına başlamış. Keçi boynuzu 
pekmezli,  damla sakızlı, narlı, havuçlu, Türk 
kahveli, güllü, papayalı, dut pekmezli  gibi 
pek çok çeşit var.
Dondurmadan bahsedip de 
Kahramanmaraş’ı es geçmek olmaz. 150 
yıllık Maraş dövme dondurma söz konusu 
olunca Yaşar Pastanesi’nin yeri bambaşka. 
Hem yerli halkın, hem de Maraş’a gidip 
dondurma yemek isteyenlerin alışkanlığı. 
Şoklanmış paket dondurma günlerce ko-
runabiliyor. Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği 
en önemli dondurma ustalarından Erdal 
Kambur, 5 yaşından beri bu işi yapıyor.

business in 1983 by making ice cream with 
a small ice cream freezer at home and 
selling them peddling the streets. In addi-
tion to mastic which is an absolute must 
in Çeşme, the most delicious flavors are 
black mulberry, lemon, melon, caramel, 
Antep pistachio, mint and honey almond. 
There are a lot of ice cream parlors in 
Bodrum, another popular destination at 
the Aegean coast, however the most fa-
mous among all is Bitez Ice Cream Parlor. 
Brothers Ahmet and Ramazan İhtiyar 
serve 20 different all organic ice cream 
varieties. They have a total of 8 parlors in 
Bodrum peninsula with two in Bitez, two 
in Yalıkavak and one in Bodrum, Turgut 
Reis, Gümüşük and Gündoğan in addi-
tion to their branches at Bağdat Street, 
Yeşilköy and İstinye in Istanbul. Their 
tahini, honey almond, cappuccino cookie 
and cognac chocolate flavors are utterly 
delicious. Black mulberry, sour cherry 
and Bodrum tangerine flavored varieties 
are prepared with fresh fruit coming from 
nearby orchards without using any addi-
tives. 
If you happen to extend your trip from 
Aegean to Mediterranean region, take a 
break at Bamyacı Ice Cream at Kızılkule 
neighborhood of Alanya, which is one of 
the most important tourist destinations 
at the Mediterranean coast. Almost as 
famous as Alanya itself, Bamyacı serves 
in-house produced ice cream varieties to 
its customers since 1941. Kemal Bamyacı 
started his business by producing a local 
sorbet variety called “karlama”. They 
serve many interesting flavors such as 
melon, locust bean molasses, gum mastic, 
pomegranate, carrot, Turkish coffee, rose, 
daisy and mulberry molasses.
Of course when talking about ice cream 
we have to mention Kahramanmaraş. 
Although the 150 years old hand-churned 
ice cream making tradition of Maraş has 
created the world renowned Mado brand, 
Kambur Brothers’ Yaşar Patisserie has a 
very special place in the city. The place 
is frequented by locals and tourists alike. 
Shock-freezed take away packages can be 
preserved for days. One of the best known 
in Maraş, Erdal Kambur makes ice cream 
since he was 5 years old. 

bodrum’un en ünlüsü bitez’in 
en çok tercih edilen çeşitleri; 
tahinli, balbadem, cappuccino 
bisküvili ve kanyaklı çikolatalı.

bitez Ice Cream parlor’s 
tahini, honey almond, 
cappuccino cookie and cognac 
chocolate flavors are utterly 
delicious. 
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Heredot ilk seçimi MÖ 5. 
yüzyılda yapmıştı, yeni seçim 

ise 100 milyon insanın oylarıyla 
gerçekleştirdi. New7Wonders 

Vakfı’nın organize ettiği oylama 
sonucunda seçilen “Dünyanın 

Yeni Yedi Harikası,” merak 
uyandırıcı tarihi ve eşsiz 

güzellikleriyle çok sayıda 
misafiri ağırlıyor.

While the original 7 wonders of the world were chosen by 
Herodotus in the 5th century BC, the new selection was 
based on the votes of 100 million people. Amazing their 
visitors with their intriguing histories and impeccable 
beauties, these New 7 Wonders were elected through a 
voting organized by New7Wonders Foundation.

DÜNYANIN 
YENİ

HARİKASINI 
KEŞFEDİN

DISCOVER THE 
NEW 7 WONDERS 
OF THE WORLD
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İTALYA / ITALY

7
CollosEum
Built between the years 72 and 80 BC, this elliptical amphit-
heater at the center of Italy’s capital city Rome stands tall for 
centuries. Also called as “Anfiteatro Flavio” or the “Colloseo” by 
Italians, the Colloseum was built as a gladiator arena to enterta-
in the public and of course the emperors themselves. The largest 
amphitheater in the world, the structure is very significant in 
terms of architecture as it was built using stone and iron. It 
was used until early 14th century and although it had to endure 
many earthquakes and thieves stealing its stones, the Collose-
um has been the symbol of the Roman Empire for centuries. 
The partly damaged structure that is thought to hold 50.000 
spectators is swarmed by visitors every year and remains as the 
must-see site in Rome. 

KOLezYUM
MS 72-80 yılları arasında inşa edilmiş, İtalya’nın başkenti 
Roma’da bulunan yapı, yüzyıllardan beri ayakta. İtalyanların 
“Anfiteatro Flavio” veya kısaca “Colosseo” dedikleri Kolezyum, 
imparatorlar tarafından halkı ve tabii ki kendilerini eğlendirmek 
için gladyatör dövüşleri arenası olarak kullanılmış. Dünyadaki 
en büyük amfi tiyatro olarak kabul edilen Kolezyum, taş ve 
demir kullanılarak inşa edildiği için mimarlık ve mühendislik 
açısından da önemli bir yere sahip. 14. yüzyılın başından bu yana 
kullanılmayan yapı, depremler ve taşlarının sık sık çalınmasına 
rağmen uzun zamandan beri Roma İmparatorluğu’nun sembolü 
olarak görülüyor. Günümüze zarar görmüş şekilde ulaşmasına 
rağmen, bu haliyle bile 50 bin kişilik Kolezyum her yıl ziyaretçi 
akınına uğruyor ve Roma’ya yolu düşenlerin tartışmasız uğrak 
yeri olarak önemini koruyor.
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ChrIst rEDEEmEr 
(ChrIsto 
rEDENtor)
Designed by Heitor Silva Costa and created by 
French sculptor Paul Landowski in five years, the 
statue of Jesus stands atop Corcovado Mountain 
in Rio de Janeiro. The 38 meters tall giant 
statue with an 8 meters pedestal depicts Jesus 
spreading his arms wide, creating a spectacular 
view that is admired by not only Christians but 
all tourists who visit the city. The construction 
of the statue began in 1922 and completed in 
1931 to commemorate the 100th anniversary of 
Brazil’s independence. Nearly 1 million tourists 
visit the statue every year. The statue can be 
reached in just 20 minutes by a rack train that 
climbs Corcovado, offering a magnificent view of 
Rio de Janeiro. 

GReAT WALL  
Of CHINA
The first and longest man-made defense line 
and disputably the only monument visible 
from space, the Great Wall of China con-
tinues to be one of the most popular tourist 
destinations in the world. The construction 
of this colossal monument is believed to be 
completed in 215 BC. Today only a 2500 kilo-
meters long section of the wall still remains. 
It is possible to say that the Chinese proverb 
“Never been to the Great Wall, not a great 
person” best reflects the significance of the 
wall in Chinese culture. Although the wall is 
obsolete in terms of military defense today, 
its unique architectural style continues to 
fascinate visitors. Looking like a giant flying 
dragon from above, the Great Wall of China 
is an amazing work of art with its stately tow-
ers, steep stairways and high, wave-like walls 
extending along mountain ridges.

ÇiN Seddi
İnsan eliyle yapılmış ilk ve en uzun savunma 

hattı olan ve uzaydan da görülebilen Çin 
Seddi, günümüze ulaşan bölümleriyle hâlâ ülke 

turizminin önemli duraklarından biri olmayı 
sürdürüyor. MÖ 215 yılında yapıldığı kabul 

edilen eserin büyük bir bölümü geçen yüzyıllar 
içinde yıkılmış ve günümüzde yalnızca 2 bin 

500 kilometrelik bir bölüm kalmış. Çinlilerin 
“Çin Seddi’ne çıkmayanlar gerçek adam sayıl-

maz” deyimi, insanlık tarihinin bu benzersiz 
yapısının, özellikle Çinliler için önemini tam 
olarak anlatıyor. Günümüzde, Çin Seddi’nin 

askeri işlevi kalmamasına rağmen, kendine özgü 
mimari güzelliği, herkes tarafından hayranlıkla 

karşılanıyor. Kuş bakışıyla, uçan büyük bir ej-
derha gibi görünen Çin Seddi yakından bakıldı-

ğında; görkemli kuleleri, dimdik merdivenleri ve 
dağın sırtında uzanan dalga şeklindeki yüksek 

duvarlarıyla, büyük bir sanat eseri.

Heitor Silva Costa tarafından tasarlanan ve 
Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından 
beş yılda tamamlanan Kurtarıcı İsa Heykeli, 
Corcovado Dağı’nın zirvesinde yer alıyor. Sekiz 
metrelik kaidesinin üzerinde kollarını açarak 
dikilen ve 38 metre boyundaki dev görüntüsüy-
le muhteşem bir manzara sunan heykel, hem 
Hristiyanların hem de dünya çapından turist-

lerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Brezilya’nın 
kuruluşunun 100’üncü yılı şerefine, 1922’de 
yapımına başlanan ve 1931’de tamamlanan 
anıtı bugün yılda yaklaşık 1 milyon turist 
ziyaret ediyor. Corcovado dağ treniyle kıvrımlı 
bir yolu izleyerek dağın zirvesine ve heykele 20 
dakikada ulaşılırken, bulunduğunuz yerden Rio 
de Janerio’nun manzarası büyülüyor.

KURTARICI iSA HeYKeLi 
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MACHU pICHU
Surrounded by steep rocks at the Peruvian Andes, located between two hills, the aban-
doned Inca settlement Machu Pichu is also known as “the lost city” as it had remained 
undiscovered for centuries. A true natural and architectural wonder, the city was built 
by Incan Emperor Pachacutec in 1450, on its namesake mountain at 2340 meters of 
altitude. Since the original name of the city is still unknown, it is called by the name 
of the mountain it is located on. The city has a strikingly mystical impression, incor-
porating the region’s lush fauna with impressive structures like Inti Watana Stone, 
the Temple of Sun and the Room of the Three Windows in addition to more than 200 
houses, burial grounds and stone stairways connecting neighborhoods. The fact that 
the city was abandoned by Incas probably because of a smallpox outbreak and thus 
survived the Spanish invasion in 1532 adds on to the attraction of the city as a tourist 
destination. Machu Pichu is no doubt the most impressive ancient settlement in the 
Americas that still remains a mystery as its original use is still subject to discussion. 

peTRA 
Literally carved in pink sandstone cliff faces at 
the edge of the desert in southern Jordan, the 
ancient city of Petra’s name comes from the 
Greek word for stone. Petra had been the capital 
of the Nabataean Empire between 400 BC and 
AD 106 and was left to a deep sleep of hundreds 
of years amidst the mountains of Jordan until 
Swiss explorer Johan Ludvig discovered its 
remains in 1812. The site features Egyptian and 
Assyrian inspired earlier structures as well as 
relatively later ones reflecting ancient Greek 
and Roman architectural styles all of which 
remained virtually intact thanks to the dry 
climate of the region. Having served as a natural 
movie set for Hollywood blockbusters like 
“Indiana Jones: The Last Crusade,” “Sinbad,” 
“Mortal Combat” and “The Mummy Returns,” 
Petra is abound by visitors who are attracted to 
the city’s mysteries. 

MACHU pICCHU
Peru’daki And Dağları’nda, iki tepe arasında etrafı yüksek kayalarla çevrili, 
terkedilmiş İnka şehri Machu Picchu, uzun yıllar keşfedilmediği için “kayıp şehir” 
olarak anılıyor. Tam bir mimari harikası olan şehir, İnka İmparatoru Pachacutec 
tarafından 1450 yılında inşa ettirilmiş. 2430 metre yükseklikte yer alan şehir 
kompleksinin gerçek adı bilinmediği için adını üzerine kurulduğu dağdan almış. 
Şehrin en fazla ilgi uyandıran üç yapısı olan İntihuatana Taşı, Güneş Tapınağı 
ve Üç Pencereli Oda’nın dışında 200’den fazla ev, mezar alanları, şehri birbirine 
bağlayan merdivenler, bölgenin faunası ile birleşince müthiş bir mistik etki 
yaratıyor. Bulunması zor konumu sayesinde 1532’deki İspanyol istilasından 
kurtulmuş olması ve çiçek salgını nedeniyle İnkaların kenti olduğu gibi bırakıp 
terk etmesi, şehre ayrı bir gizem katmış. Kuruluş amacı ve anlamı bugüne kadar 
tartışma konusu olan, Amerika kıtasının bu en göz kamaştırıcı antik şehir hala 
esrarını koruyor.

peTRA
Ürdün’ün güneyindeki antik kent Petra, 
Nebati İmparatorluğu tarafından MÖ 400 
ile MS 106 yıllarında kumtaşı kayalıklarına 
inşa edilmiş. Petra, Yunancada taş anlamına 
geliyor. Kent, İsviçreli bir kâşif olan Johan 
Ludvig tarafından 1812 yılında keşfedilene 
kadar, Ürdün’ün dağlarının arasında binlerce 
yıllık derin bir uykuya dalmıştı. Yapımına 
başlandığında Mısır ve Asur uygarlıklarından 
ilham alan binalar inşa edilse de eski Yunan ve 
Roma mimari tarzının da yapıda etkili olduğu 
görülüyor. Petra’daki bu yapıların büyük 
bölümü, bölgenin az yağış alması sayesinde 
günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. 
Indiana Jones: Son Macera, Sinbad, Mortal 
Kombat, Mumya Geri Dönüyor gibi pek çok 
ünlü filmde doğal plato olarak kullanılan antik 
kent, barındırdığı gizemlerle ziyaretçileri 
kendine çekiyor.
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CHiCHéN ITzá
Maya medeniyetinin ekonomik ve 
politik merkezi olarak hizmet vermiş 
en meşhur Maya tapınak sitesi 
Chichen Itza; Kukulkan Piramidi, 
“Caracol” denilen gözlemevi, Maya 
dilinde “esrarlı yazıların evi” anlamına 
gelen “Akab Dzib” ile “Top Oyun 
Sahası” gibi değişik yapıları içerisinde 
barındırıyor. Bugün dahi harikulade 
bir mimari mekân düzenlemesi olarak 
görülen bu yapılar arasında en dikkat 
çekeni, Mayaların astronomi ve 
matematik bilgilerini ortaya koyduğu 
Kulkulkan Piramidi. MÖ 800’den 
önce inşa edildiği düşünülen Chichen 
Itza yapıları, dünyanın en çok merak 
edilen ve gizemlerle dolu Maya 
Uygarlığı’nın insanlık tarihine bırak-
tığı en büyük miraslardan biri olarak 
kabul ediliyor.

CHICHéN ITzá
Chichén Itzá, the most famous Mayan temple city, served as the 
political and economic center of the Mayan civilization. Its various 
structures -the pyramid of Kukulkan, the “Caracol” observatory, 
the “Akab Dzib” which means “the house of mysterious writings” in 
Mayan or the Great Ball Court- can still be seen today and are de-
monstrative of an extraordinary commitment to architectural space 
and composition, among which the Kulkukan Pyramid itself reflects 
the amazing astronomy and mathematic knowledge of the Mayans. 
Thought to date back before 800 BC, Chichén Itzá is considered as 
the greatest heritage bequeathed to human history by the Mayans, 
one of the most intriguing civilizations in the history of mankind.

TAJ MAHAL
This immense mausoleum at Agra, India was built on the 
orders of Mughal Emperor Shah Jahan to honor the mem-
ory of his beloved late wife Mumtaz Mahal who died during 
labor. The construction of the building began in 1532 and 
was completed in 1652 using white marble. Legend has it 
that Shah Jahan was dethroned by his son just after the 
construction of the mausoleum was completed and spent 
the rest of his years locked in a room with a view of Taj Ma-
hal. Ottoman artisans and craftsmen were also employed 
for the construction of this legendary mausoleum which 
was decorated with precious stones like pearls, emeralds, 
rubies and diamonds. The white marble structure takes on 
many colors during the day depending on the light but it 
looks especially magical during sunrise when in turns into a 
soft pink. This “romantic” landmark that is said to shimmer 
like gold brighter than the moon itself even during the full 
moon occupies an important place in Indian culture and 
Bollywood. 

TAC MAHAL
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Hindistan’ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal, Babür 
Hükümdarı Şah Cihan tarafından, doğum sırasında ölen eşi 

Ercümend Banu Begüm anısına yaptırılmış bir anıt mezar. 
İnşası 1532-1652 yılları arasında tamamlanan Tac Mahal, 

tamamen beyaz mermerden yapılmış. Rivayete göre Şah 
Cihan, Tac Mahal’in yapımından kısa bir süre sonrasında 

oğlu tarafından devrilmiş ve hayatını Tac Mahal manzaralı 
odasında hapis hayatı yaşayarak geçirmiş. Yapımı sırasında

 Osmanlı ustalarının da görev aldığı bu efsanevi anıt mezarın 
üzerinde zümrüt, yakut, pırlanta ve inci gibi birçok değerli 
taş süsleme yer alıyor. Gün içinde farklı renklere bürünen 
Tac Mahal, gündoğumuyla birlikte pembemsi ve en güzel 
rengini gösterirken, kısa bir süre sonra beyaz görünümüne 
dönüyor. Ay ışığıyla altınımsı bir renk alan, mehtaplı geceler-
de bile aydan daha parlak göründüğü söylenen bu “romantik” 
yapı Hindistan ve Bollywood için önemli bir yer tutuyor.



TEKNOLOJİ technology

Gİy vE çıK:
Akıllı gözlükler, akıllı saatler 
derken hayatın her alanı için 
giyilebilir teknoloji pazarı daha 
da çeşitleniyor. Günümüzde akıllı 
gözlük ve saat odağında ilerleyen 
giyilebilir teknolojik ürünlerin 
önümüzdeki dönemde hayalleri 
zorlayan bir noktaya ilerleyeceğini 
şimdiden söylemek mümkün.

WEar aNd GO: ThE 
rısE Of WEarabLE 

TEchNOLOGy
After smart glasses and 

watches, the wearable 
technology market becomes 

more diversified. Although 
today wearable technology 

revolves around smart glasses 
and watches, it is already 

apparent that next generation 
products will be mind 

blowing.
Geçtiğimiz yıllarda hayalini bile 
kuramayacağımız akıllı ürünler 
piyasalarda öne çıkmaya başlamıştı. 
2013’ü giyilebilir teknolojinin 
filizlendiği yıl olarak tanımlarsak, 
görünen o ki 2014’ü de giyilebilir 
teknolojinin yükseliş devri olarak 
adlandırabileceğiz. Apple’ın 
2014’e sarkıttığı akıllı saati iWatch, 
Samsung’un eleştiri oklarının hedefi 
olan akıllı saatinin yeni modeli 
Galaxy Gear 2, Google’ın henüz adı 
bilinmeyen akıllı saatinin piyasaya 
çıkacak olması ve tabii Google Glass’ın 
genel dağıtımına başlanmasıyla 
giyilebilir akıllı cihaz piyasası oldukça 
hareketlenecek.
Bu saydıklarımız herkes tarafından 
bilinen senaryolar. Bir de 2014’te 
şaha kalkacak giyilebilir teknoloji 
sektörünün gizli kahramanları var. 
İşte en ilginç ve en sürpriz giyilebilir 
teknolojik ürünler...

güneş Koruma Koçu 
June 

Giyilebilir teknolojiler sağlığımız 
konusunda da bize fayda sağlayacak 

gibi görünüyor. Bu örneklerden 
biri, Netatmo adlı firmanın ürettiği 

bileklik JUNE. Kadınları hedef 
kitlesine alarak tasarlanan, şık bir 

tasarıma sahip bu bileklikler; güneş 
ışığının derecesini algılayarak, 

cildinizi korumanız ve bilinçli bir 
bronzlaşma için size rehberlik 

ediyor. Şu anda bir iOS uygulaması 
aracılığıyla çalışan bileklik, güneş 

yanıklarını ve cildin zarar görmesini 
engelliyor. Herhangi bir ekrana 

sahip olmayan bileklik, üstündeki 
algılayıcılar sayesinde güneş 

ışınlarının şiddetini hesaplayarak 
bu verileri telefonunuzun ekranına 

gönderiyor. Böylece uygulama 
üstünden maruz kaldığınız 
güneş ışınlarının şiddetini 

görebiliyorsunuz.

Sun protection 
coach June
It seems that wearable technologies 
will be of great help in maintaining 
our health. A perfect example for 
this is JUNE, a wristband developed 
by Netatmo. Targeting mostly 
women with an elegant design, 
JUNE measures your exposure to 
sun and provides you with real time 
advice on how to protect your skin 
while getting a healthy tan. Running 
on an iOS application it helps you 
avoid sunburn and sun related skin 
damage. It monitors the intensity of 
sun rays and communicates this data 
to your smart phone without using 
a display screen. You can access 
the data through your smart phone 
application and see the intensity of 
UV you are exposed to. 
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giyilebilir teKnoloJi 
yüKSelişte

have full control with fin
Fin is a wearable Bluetooth ring that lets you remotely 
control all your devices by turning your palm into a 
gesture interface that you can use with your fingers 
to control multiple devices, including mobile phones, 
television, music system, gaming console to name 
a few. Fin is fitted with a bunch of sensors that can 
detect finger taps, swipes and identify various parts 
of the palm and lets you control your TV or other 
devices with a single gesture.

fin ile çevrenizi Kontrol edin
Bluetooth yüzük diye basitçe tanımlayabileceğimiz 

Fin, cihazların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor. 
Parmakların herhangi bir tuş görevinde kullanılmasını 

sağlayan Fin, parmak hareketini takip ederek her 
yapılan hareketi bir komut olarak akıllı telefona, 

televizyona veya başka bir cihaza gönderiyor. Fin 
böylece basit bir hareketle televizyon kumandasına 

gerek kalmadan kanal değiştirmek gibi çeşitli 
özelliklerin kullanılmasını sağlıyor.

In the past few years smart products that 
we couldn’t have even dreamed of began to 

rock the markets. If we take 2013 as the 
year when wearable technology got off the 

ground, it seems that 2014 will witness 
its rise. We all expect the wearable 

technology market to heat up in 2014 
with the postponed introduction of 

Apple’s smart iWatch, the new version 
of Samsung’s much criticized smart 
watch Galaxy Gear 2, the expected 

launching of Google’s unnamed 
smart watch and of course the 

widespread release of Google Glass.
All of the above are pretty well 

known scenarios. However, there 
are also the unsung heroes of the 

wearable technology industry that 
is expected to rear up this year. 
Here is a selection of the most 

interesting and surprising 
products in the market:



read aS you run 
with run-n-read
From now on you will be able 
to read your book, newspaper 
or magazine during exercise 
or running. Yes, thanks to 
Run-n-Read, your body that is 
constantly moving will let you 
do this… This tiny little device, 
which can be attached to your 
hair band or the neckline of 
your t-shirt, tracks your head 
movements, communicates 
with your smart phone, tablet 
or e-reader via Bluetooth and 
synchronizes the text you 
reading with the movements of 
your head. You can tap on the 
device to turn pages. 

run-n-read ile 
KoşarKen Kitap 
oKuyun
Koşarken, spor yaparken 
bir yandan da kitabınızı, 
derginizi, gazetenizi de 
okuyabileceksiniz. Evet, 
sürekli hareket halinde 
olan bedeniniz buna izin 
verecek. Bunu Run-n-Read 
ile gerçekleştireceksiniz. Saç 
bandınıza ya da tişörtünüzün 
yakasına takacağınız bu minik 
cihaz baş hareketlerinizi 
algılıyor. Bu bilgiyi Bluetooth 
bağlantısıyla akıllı telefonunuz, 
tabletiniz ya da e-reader’ınıza 
gönderen cihaz, okuduğunuz 
metni baş hareketlerinizle 
senkronize etmiş oluyor. 
Cihaza dokunarak sayfaları da 
çevirebiliyorsunuz. 

Kalp atişinizdan 
Kimliğinizi algilayan nymi
Apple, iPhone 5S ile parmak izi tanıma 
teknolojisini bir akıllı telefona entegre etmiş 
olabilir ama Nymi bu işi bir adım ileriye 
götürmüş. Kalp atışınızdan sizin kimliğinizi 
algılayan bir teknolojiyle donatılmış olan 
Nymi bu sayede bilgisayarınızı, telefonunuzu 
ve hatta arabanızı uzaktan kontrol etmenizi 
sağlıyor. Cihazlarından uzak olsa da 
e-postalarını, dosyalarını kontrol etmeden 
duramayanlar için ilginç bir çözüm alternatifi.

nymi authenticateS your identity  
from your heart beat
Apple may have integrated fingerprint recognition technology to smart phones 
with its iPhone 5 but Nymi took one step further and developed a technology that 
authenticates your identity from your unique cardiac rhythm, letting you remotely 
control your computers, smart phone and even your car. It is an interesting 
solution for those who cannot stop checking their e-mails or files even though 
they are away from their computers.

TEKNOLOJİ technology
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SAYA HAYVANCILIK
SÜLÜN ÜRETİM ÇİFTLİĞİ

manisa’da yer alan çiftliğimizde 
40’ın üzerinde sülün türünün üretimi 

yapılmaktadır.

SAYA HAYVANCILIK
World Pheasant Association “Dünya Sülün Birliği” Üyesi

w w w . s a y a h a y v a n c i l i k . c o m
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Mehmetçik’e
uzanan yardım eli: 
TSK Mehmetçik Vakfı
TSK Mehmetçik Vakfı, askerlik görevini yaparken herhangi bir nedenle 
hayatını kaybetmiş erbaş ve erlerimizin aileleri ile malul gazi ve 
engelli Mehmetçiklerimize ve çocuklarına yardım yapmaktadır. 
Vakfımızdan desteğini esirgemeyen bütün bağışçılarımıza 
şükranlarımızı sunarız. 

SMS

2 5 8 2 ON-LINE B A N K A
KISA MESAJ İLE BAĞIŞ KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ BANKA KANALI İLE BAĞIŞ

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü   •   Tel : 0 312 284 19 70-71
www.mehmetcik.org.tr   •   mehmetcik@mehmetcik.org.tr

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk Milletine Emanettir.

www
mehmetcik

org.tr

porSelenin anavataninda KonaKlama

Anemon ÇAvdArhisAr

Dünyaca ünlü çini ve porselenleri 
ile meşhur Kütahya’yı keşfetmek 
için il merkezine 57 kilometre 
uzaklıkta yer alan, dünyanın ilk 

antik borsasının kurulduğu Çavdarhisar 
ilçesindeki Anemon Çavdarhisar Oteli tercih 
edebilirsiniz. 
Butik otel olarak adlandırabileceğimiz 
Anemon Çavdarhisar, tamamen misafirlerin 
konforu esas alınarak tasarlandı. Dışı taş 
olan otelin iç bölümü ise konak şeklinde. 41 
odası frenchbed, 6 odası da twin bed olmak 
üzere toplam 47 odasıyla hizmet veren otel 
odalarında sunulan birçok imkanla evinizi 
aratmayacak konforu yakalayabileceksiniz. 
Anemon Çavdarhisar Oteli, bünyesinde 
bulunan 100 kişi kapasiteli Aizanoi 
Restaurant ile öğle ve akşam yemekleri için 
misafirlerine geniş bir yelpaze sunuyor. 
Kapalı havuz, hamam ve sauna hizmeti de 
veren Anemon Çavdarhisar’ın, 240 kişilik 
sinema düzeni olan bir toplantı salonu ve 
çok amaçlı kullanılabilecek diğer salonundan 
özel davetler, toplantılar ve konferanslar için 
yararlanabilirsiniz. 

Located at Çavdarhisar, where the first stock exchange in history was 
established, Anemon Çavdarhisar offers the best accomodation for 
exploring Kütahya, the world renowned center of chinaware and 
porcelain, which is at only 57 kilometers distance. 

With a design understanding that prioritizes the comfort of guests, this boutique 
hotel serves in a stone mansion with a total of 47 rooms, of which 41 are frenchbed 
rooms and 6 have twinbeds. You will feel yourself at home wtih the rooms’ 
features.
Anemon Çavdarhisar’s Aizanoi Restaurant serves delicious and rich lunch and 
dinner menus up to 100 guests. With an indoor swimming pool, Turkish Bath and 
Finnish Steam Bath, a meeting room with acapacity of 240 seats in theater setting 
and additional multi-purpose rooms, Anemon Çavdarhisar Hotel is also an ideal 
venue for your events, meetings and conferences. 

sTay aT ThE MOThErLaNd Of pOrcELaıN



86

NEWS FROM ANEMONANEMON’DAN HABERLER

How about giving a try to the quality 
and welcoming service of Anemon 

Hotels for your next visit to Ankara, 
the capital city of the Republic of 

Turkey which had been a home to 
many civilizations in the past...

BAşkENttE kONAkLAMANıN YENi ADREsi 

Anemon 
AnkArA

The new 
address of 

hospiTaliTy aT 
The capiTal ciTy: 
anemon ankara

Deemed worthy by the founder of the 
Republic, Atatürk, of hosting the 
new government of the newly estab-
lished nation, Ankara is the junction 

point of all routes passing through Anatolia, at 
the heart of Central Anatolia region. Anemon 
Ankara Hotel is the newest accommodation 
address at the capital city which entertains a 
lot of guests throughout the year because of its 
strategic pivotal location as a political, cultural, 
trade and congress center.
Located at the city center in the vicinity of public 
offices, embassies, ministries and the Turkish 
Grand National Assembly, Anemon Ankara Ho-
tel offers comfortable accommodation, quality 
and welcoming services in a modern setting. The 
hotel is at only 30 kilometers from Esenboğa 
Airport, 4 kilometers from the bus terminal, 3 
kilometers from Turkish State Railways Fast 
Train Station and 500 meters from the subway, 
featuring a total bed capacity of 118 in 83 rooms 
of various sizes, all designed for your convenien-
ce and comfort.

You will find the comfort of your own home at 
the rooms equipped with everything you need 
for a quality and comfortable stay including 

İç Anadolu Bölgesi’nin kalbinde, 
Anadolu’nun tam kavşak noktası Ankara. 
Anadolu’nun merkezinde stratejik bir 
konumda bulunan, siyaset, kültür, ticaret ve 

kongre merkezi durumunda olduğundan yılın her 
ayı birçok misafiri ağırlayan başkentte konakla-
manın en yeni adresi ise Anemon Ankara.

Modern çizgisi, kaliteli ve güler yüzlü hizmetiyle 
konforlu bir konaklama deneyimi yaşatan Ane-
mon Ankara Oteli; şehir merkezinde, kamu ku-
rumları, elçilikler, bakanlıklar ve TBMM ile aynı 
bölgede merkezi konumda bulunuyor. Esenboğa 
Havaalanı’na 30 km, şehirlerarası otobüs termi-
nale 4 km, TCDD Yüksek Hızlı Tren istasyonuna 
3 km ve metro istasyonuna 500 metre mesafede 
yer alan Anemon Ankara’nın farklı büyüklüklerde 
ve özelliklerdeki 83 odası, 118 yatak kapasitesi ile 
misafirlerinin rahatını, ihtiyaçlarını ve konforunu 
düşünerek hazırlanmış.

Evinizi aratmayacak konforu yakalayabileceğiniz 
Anemon Ankara Oteli’nin misafir odalarında 
sunulan merkezi klima sistemi, mini bar, plazma 
TV ve uydu yayınları, telefon, kablosuz internet 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ankara’da bu sefer Anemon Otellerinin 
güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla 
konaklamaya ne dersiniz?

YARARLANABiLECEĞiNiZ 
HiZMEtLER 
• Gazete dağıtımı 
• Safe Box (Emanet Kasası) 
• Bagaj odası 
• Kablosuz internet erişimi
• Business Center 
•@point internet iletişim 
merkezi 
• Fitness Center, buhar odası, 
sauna 
• Uyandırma servisi 
• Otopark 

sERVıCEs
• Complimentary paper
• Safe box
• Luggage room
• Wireless internet access
• Business center
•@point internet 
communication center
• Fitness Center, steam room,  
• Finnish steam bath
• Wake up service
• Car park
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bağlantısı, oda servisi, farklı yastık seçeneklerinin 
bulunduğu yastık menüsü, ücretsiz çay, kahve ve 
kettle seti kaliteli konforu yaşayabilmeniz için 
size sunulanlardan yalnızca bir kaçı.

restorAn ve BAr’dA 
keyifli dAkikAlAr
Anemon Ankara içerisinde yer alan restoran, 
güne keyifle başlamanız için özenle hazırlanmış 
açık büfe kahvaltı ile başlıyor ve gün boyu lezzetli 
yemekler sunmaya devam ediyor. Lobby Bar ise 
modern dekorasyon ile yaratılan seçkin ortamıyla 
özel tatlar eşliğinde günün yorgunluğunun atıla-
cağı ideal bir mekan olarak konukları ağırlıyor.

kendiniZe de ZAmAn AyIrIn
İster iş seyahati, ister ziyaret, isterseniz de sadece 
Ankara’yı keşfetmek için başkentte bulunun, 
Anemon Ankara Oteli’nin klasik ve Bali masajları 
yapılan masaj odaları, sauna, buhar odası ve 
dinlenme alanlarına da mutlaka uğramalısınız. 
Otelde yararlanabileceğiniz bu hizmetler ile gü-
nün sonunda kendinizi daha dinamik ve huzurlu 
hissedeceksiniz.

kusursuZ orgAniZAsyon 
ve toplAntI deneyimi
Toplantı, seminer, kongre, düğün, davet ve orga-
nizasyonları için sıcak, özel ve kusursuz ortamı 
Anemon Ankara Otelinde bulabilirsiniz. 700 
kişiye kadar çeşitli sayı ve nitelikteki işler için 
zengin seçenekler sunan balo salonunun yanında 
3 adet çok amaçlı salonlarında kusursuz hizmet 
alabileceğiniz modern teknik ekipmanları ile 
toplantı ve davetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

central air conditioning, minibar, plasma TV, 
satellite broadcast, phone, free of charge wireless 
internet, a dressing and working table, free of 
charge tea and coffee service and a pillow menu 
with various pillow options. 

pleAsAnt moments At the  
restAurAnt And BAr
Anemon Ankara’s restaurant begins service with 
a rich energizing breakfast to let you start the day 
in a good mood and continues serving delicious 
meals all day long. The elegant atmosphere of 
the Lobby Bar with its modern decoration is an 
ideal place to relax and enjoy special delicacies.

mAke tIme for yourself
Be it a business trip, a visit or just to explore 
the capital city, no matter what your purpose of 
visiting Ankara would be, you must make time 
for yourself to enjoy Anemon Ankara Hotel’s 
classical or Balinese massage rooms, Finnish 
steam bath, steam room and resting areas to feel 
relaxed, more dynamic and happy at the end of 
the day.

flAwless orgAnIZAtIons  
And events
Anemon Ankara Hotel provides a welcoming, 
special and perfect setting for your meetings, 
seminars, congresses, weddings, events and 
all kinds of organizations. Offering a variety of 
options, our Ball Room can entertain up to 700 
guests in addition to three multi-purpose rooms, 
all equipped with state of the art technology for 
flawless service for your meetings and events.

NEWS FROM ANEMONANEMON’DAN HABERLER

ankara oTeli; 
şEhir mErKEzindE, 
KamU KUrUmLarı, 
ELçiLiKLEr, 
BaKanLıKLar 
vE TBmm iLE 
aynı BöLGEdE 
mErKEzi KOnUmda 
BULUnUyOr. 

anemon ankara 
hoTel is locaTed 

aT The ciTy cenTer 
in The viciniTy of 

pUBLıC OFFıCES, 
EmBaSSıES, 

minisTries and 
ThE TUrKıSh 

Grand naTıOnaL 
aSSEmBLy.
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Anemon ÇAvdArhisAr

Anemon Çiğli

Adres Address:  Aydın - muğla Karayolu,  
3. km / AYdIn
Telefon Telephone: +90 (256) 226 0033  
Fax: +90 (256) 226 0039
E-posta E-mail: aydin@anemonhotels.com

Adres Address: Cereller mah. Başaran Ulusoy 
sok.  

no: 22 Çavdarhisar/KÜTAhYA
Telefon Telephone: +90 (274) 351 22 88 

Fax: +90 (274) 351 22 89
E-posta E-mail: cavdarhisar@anemonhotels.com

Adres Address: 8001/2 sok. no: 2 Çiğli/iZmir
Telefon Telephone:  +90 (232) 386 6669  
Fax: +90 (232) 386 6679
E-posta E-mail:  cigli@anemonhotels.com

FEATURES

80 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

outdoor 
swimming pool

AIA Fitness

Tennis court

Basketball court

Game room for 
kids

ÖZELLİKLER

80 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

Açık yüzme 
havuzu

AIA fitness

Tenis kortu

Basketbol sahası

oyun salonu

ÖZELLİKLER

74 misafir odalı 
butik otel

2 çok amaçlı 
toplantı salonu

Çavdarhisar 
ilçesindeki antik 
kentlere ulaşım 

imkanı

ÖZELLİKLER

78 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı-otel 
arası ücretsiz 

shuttle

spa merkezi

Fitness merkezi

Kapalı yüzme 
havuzu

FEATURES

74 rooms

2 multi-purpose 
convention halls

opportunities to 
access to near 
districts 

FEATURES

78 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

Free shuttle from 
airport to hotel

Wellness sPA

Fitness center

Indoor swimming 
pool

Anemon Aydın

Anemon ÇAvdArhisAr

Anemon Çiğli

Anemon AYdIn

9190

Anemon AFYon sPA hoTel & 
ConvenTIon CenTer

Anemon AnTAKYA

Adres Address: Yeni mahalle 87072 sok. no: 
50 seyhan/AdAnA

Telefon Telephone: ++90 (322) 271 02 80
Fax: +90 (322) 271 02 88

E-posta E-mail: adana@anemonhotels.com

Adres Address: izmir Karayolu Üzeri 8. km 
AFYonKArAhisAr

Telefon Telephone:+90 (272) 246 36 36 
Fax:+90 (272) 246 36 37

E-posta E-mail: afyon@anemonhotels.com

Adres Address: odabaşı Bld.  
Kavaslı mah. Atatürk Blv. 
no: 114 Antakya/hATAY
Telefon Telephone: +90 (326) 221 80 80  
Fax: +90 (326) 221 82 82
E-posta E-mail:  antakya@anemonhotels.com

FEATURES

140 rooms

Golden Ballroom

4 vIP multi- 
purpose halls

1000 m2 outdoor 
swimming pool

rent a car

ÖZELLİKLER

140 misafir odası

Golden Balo 
salonu

4 adet vIP çok 
amaçlı salonlar

1000 m2  açık 
havuz

Araç kiralama ve 
transfer 

ÖZELLİKLER

178 misafir odası

6 çok amaçlı 
toplantı salonu

Wellness sPA

Açık/Kapalı 
yüzme havuzu

Anemon Gym

Business Center

Termal banyo 
odaları

hamam

sauna

ÖZELLİKLER

100 misafir odası

3 çok amaçlı 
toplantı salonu

sensus Şarap 
Butiği

Açık yüzme 
havuzu, çocuk 

havuzu

Anemon Gym

sauna

FEATURES

178 rooms

6 multi-purpose 
convention halls

Wellness sPA

Indoor/outdoor 
swimming pool

Anemon Gym

Business Center

Thermal bath 
rooms

Turkish bath

steam room

FEATURES

100 rooms

3 multi-purpose 
convention halls

sensus Wine 
Boutique

Indoor/outdoor 
swimming pool

Anemon Gym

steam room

Anemon AdAnA

Anemon AFyon  
sPA hoTel & ConvenTıon CenTer

Anemon AnTAKyA

Anemon 
AdAnA
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Anemon eGe

Anemon esKiŞehir

Adres Address:  izmir Karayolu, 
3. km / deniZli
Telefon Telephone: +90 (258) 371 8060 
Fax: +90 (258) 371 5051
E-posta E-mail: denizli@anemonhotels.com

 Adres Address: ege Üniversitesi 
Kampüsü Bornova/iZmir

Telefon Telephone: +90 (232) 373 4862 
Fax: +90 (232) 373 4863

E-posta E-mail: ege@anemonhotels.com

Adres Address:  Çevre Yolu Üzeri, 
26190 /esKiŞehir
Telefon Telephone: +90 (222) 340 6666 
Fax: +90 (222) 340 6677
E-posta E-mail: eskisehir@anemonhotels.com

FEATURES

126 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

Free shuttle from 
airport to hotel

outdoor 
swimming pool

Anemon Gym

ÖZELLİKLER

126 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı-otel 
arası ücretsiz 

shuttle

Açık yüzme 
havuzu

Anemon Gym

ÖZELLİKLER

125 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı – otel 
arası ücretsiz 

shuttle

Araç kiralama

Ulaşım bilet 
hizmetleri

Business Center

Açık yüzme havuz

Fitness Center

ÖZELLİKLER

174 misafir odası

8 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı/tren 
garı – otel arası 
ücretsiz shuttle

sensus Şarap 
Butiği

AIA 
spa&Wellness

Açık ve kapalı 
yüzme havuzu

FEATURES

125 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

Free shuttle from 
airport to hotel

rent a car

Transportation 
ticket services

Business center

outdoor 
swimming pool

Fitness center

FEATURES

174 rooms

8 multi-purpose 
convention halls

Free shuttle from 
airport to hotel

sensus Wine 
Boutique

AIA 
spa&Wellness

Indoor/outdoor 
swimming pool

Anemon deniZli

Anemon ege

Anemon esKişehir

Anemon deniZli

9392

Adres Address: 1362 sokak no: 57  
montrö - Alsancak /iZmir
Telefon Telephone: +90 (232) 446 06 46  
Fax: +90 (232) 446 32 42
E-posta E-mail: fuar@anemonhotels.com

Adres Address:  Bereketzade mahallesi  
Büyükhendek Caddesi Kuledibi /isTAnBUl
Telefon Telephone: +90 (212) 293 23 43  
Fax: +90 (212) 292 23 40
E-posta E-mail: galata@anemonhotels.com

FEATURES

118 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

seascape

massage services

express room 
service

dry cleaning 

laundry room

ÖZELLİKLER

118 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

deniz manzarası

masaj hizmeti

ekspres oda 
servisi

Kuru temizleme 

Çamaşırhane

ÖZELLİKLER

30 misafir odası

haliç ve Boğaz 
manzarası

sensus Şarap 
Butiği

Business center 

Çamaşırhane

Kuru temizleme

FEATURES

30 rooms

view of the 
Golden horn and 
Bosphorus

sensus Wine 
Boutique

Business center 

laundry room

dry cleaning

Anemon FuAr

Anemon GAlATA
Anemon gAlATA

Anemon iZmir

Adres Address:  mürselpaşa Bulvarı no: 40 
Kahramanlar/iZmir
Telefon Telephone: +90 (232) 446 36 56 
Fax: +90 (232) 446 36 55
E-posta E-mail: izmir@anemonhotels.com

ÖZELLİKLER

98 misafir odası

1 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı shuttle 
hizmeti

Çamaşırhane

Kuru temizleme

FEATURES

98 rooms

1 multi-purpose 
convention halls

Free airport 
shuttle

laundry room

dry cleaning

Anemon iZmir

Anemon FUAr
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Adres Address:  Işıklar mah. Belen sokak 
no: 3 selçuklu/KonYA
Telefon Telephone: +90 (332) 235 14 14 
Fax: +90 (332) 235 14 24
E-posta E-mail: konya@anemonhotels.com

FEATURES

183 rooms

6 multi-purpose 
convention halls

Fitness center

steam room

steam bath

Business center

laundry room

dry cleaning

ÖZELLİKLER

183 misafir odası

6 çok amaçlı 
toplantı salonu

Fitness Center

sauna

Buhar banyosu

Business center

Çamaşırhane

Kuru temizleme

Anemon KonyA
Anemon KonYA

9594

Anemon mAlATYA

Adres Address:  Ankara Karayolu 
6. km /mAlATYA

Telefon Telephone: +90 (422) 2381818 
Fax: +90 (422) 2383868

E-posta E-mail: malatya@anemonhotels.com

ÖZELLİKLER

183 misafir odası

6 çok amaçlı 
toplantı salonu

Açık ve kapalı 
havuz 

Türk hamamı

Anemon Gym

Fotoğraf stüdyosu

Kayısı mağazası

FEATURES

183 rooms

6 multi-purpose 
convention halls

Indoor/outdoor 
swimming pool 

Turkish bath

Anemon Gym

Photography 
studio

Apricot store

Anemon mAlATyA

Anemon mAnisA

Adres Address:  mimar sinan Blv Kuvai 
milliye Anıt mevkii no: 284/A 45030/mAnisA
Telefon Telephone: +90 (236) 233 4141 
Fax: +90 (236) 233 4595
E-posta E-mail: manisa@anemonhotels.com

ÖZELLİKLER

110 misafir odası

6 çok amaçlı 
toplantı salonu

havaalanı – otel 
arası ücretsiz 

shuttle

Açık yüzme 
havuzu

sauna

Anemon Gym

FEATURES

110 rooms

6 multi-purpose 
convention halls

Free shuttle from 
airport to hotel

outdoor 
swimming pool

steam room

Anemon Gym

Anemon mAnisA

Adres Address:  Akgün mah. Zafer sok. no: 7 KUlA/manisa
Telefon Telephone: +90 (236) 816 25 55  
Fax: +90 (236) 816 25 50
E-posta E-mail: kula@anemonhotels.com

FEATURES

13 rooms

Boutique hotel in 
the 120 years old 
Kula mansion

ÖZELLİKLER

13 misafir odası

120 yıllık tarihi 
Kula Konağı’nda 

butik otel

Anemon KulA
Anemon KUlA

ÖZELLİKLER

19 adet suit 

126 adet deluxe 
oda

8 adet superior 
oda

 1 engelli odası

Toplam 144 oda 

288 yatak

FEATURES

19 suits 

126 deluxe rooms

8 superior rooms

1room for the 
disabled

144 rooms in total

288 beds in total

Adres Address: nesli mahallesi 216 sokak no: 
17 nardüzü iskenderun/hATAY

Telefon Telephone: +90 (326) 618 99 66
Fax: +90 (326) 618 99 67

E-posta E-mail: iskenderun@anemonhotels.com

Anemon isKenderUn
Anemon isKenderun

Adres Address: Kemal elgin Bulvarı no: 63 
48700  marmaris /mUğlA  

Telefon Telephone: +90 (252) 413 3031 Fax: +90 (252) 413 3159
E-posta E-mail: marmaris@anemonhotels.com

FEATURES

89 rooms

2 multi-purpose 
convention halls

AIA spa

sensus Wine 
Boutique

Fitness center

Table tennis and 
billiard

outdoor 
swimming pool

Business center

ÖZELLİKLER

89 misafir odası

2 çok amaçlı 
toplantı salonu

AIA spa

sensus Şarap 
Butiği

Fitness center

masa tenisi ve 
bilardo

Açık yüzme 
havuzu

Business center

Anemon mArmAris
Anemon mArmAris
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Anemon ordU

Adres Address:  Taşbaşı mah. Atatürk Blv. no: 5 / ordU
Telefon Telephone: +90 (452) 666 60 60 Fax: +90 (452) 666 60 61
E-posta E-mail: ordu@anemonhotels.com

FEATURES

92 rooms

4 multi-purpose 
convention halls

seascape

Business center

outdoor 
swimming pool

Fitness center

ÖZELLİKLER

92 misafir odası

4 çok amaçlı 
toplantı salonu

deniz manzarası

Business center

Açık yüzme 
havuzu

Fitness center

Anemon ordu

96

yorum ve görüşlerinizi Anemon merkez yöneticilerine ulaştırmak için:
For your comments and suggestions to be delivered to Anemon headquarters:

aylin.bozalan@anemonhotels.com

daha iyi bir Anemon deneyimi için lütfen bize ulaşın.
For a better Anemon experience do not hesitate to contact us.

Anemon sAmsun
Anemon sAmsUn

ÖZELLİKLER

164 misafir odası

Kuru temizleme

Business center

Türk hamamı

AIA spa & Fitness 
Center

Adres Address:  Yeni mahalle 
Çarşamba Caddesi no: 52  
Canik/sAmsUn 
Telefon Telephone: 
+90 (362) 290 22 00 
+90 (362) 290 22 02
E-posta E-mail: 
samsun@anemonhotels.com

FEATURES

164 rooms

dry cleaning

Business center

Turkish bath

AIA spa & Fitness 
Center
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iPad, iPhone ve Android uygulamalarında 
EN UcUZ FİyAT 

gArANTİSİ

Tüm Anemon Otellerine iPad, iPhone ve Android 
uygulamalarımızla kolayca ulaşabilirsiniz.

You can easily access to all Anemon Hotels through our 
iPad, iPhone and Android applications.

Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.BEST PrıcE gUArANTEE 
for reservations through iPad, iPhone and Android 

applications
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Kart sahibi olmak için
www.anemonhotels.com sayfasını

ziyaret edebilir ya da Otellerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Anemore Kart ile Toplantılarınızda
Kazandıran Dönem Başlıyor

2014 yılı toplantılarınızda her 5 TL karşılığı
1 Puan anında 

kartınıza yükleniyor.


