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Değerli Misafirler,

Dear Guests,

18 Mayıs 2013 yılında çıktığımız yolda amacımız en başından
beri misafirlerimize, sektöre ve bölgemize hizmet etmekti. Bunu
gerçekleştirmek için kendimize iki hedef belirledik. İlki, bu sene
2. yılını kutladığımız Kayseri'nin ilk ve tek deluxe oteli Ommer
Hotel'de, Kayseri ile özdeşleşen kimliğimizi ve dolayısıyla ilimizi
tanıtmak, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürümüzden
gelen Anadolu misafirperverliğini konuklarımıza sunmak,mutlak
misafir memnuniyeti anlayışımızla onları ağırlamaktı. Diğeri ise,
Kayseri’mizde konumlandırdığımız otelimiz ile şehrimize bir yapı
ve ötesinde değer kazandırmaktı. İki yıl gibi kısa bir sürede, bu
hedeflerimizi gerçekleştirebilmenin mutluluğunu Ommer Hotel
ailesi olarak hep beraber yaşıyoruz.

Ever since we started our journey on May 18, 2013, our
objective has been to offer value to our guests, our region
and our industry. To accomplish this, we set two goals
for ourselves: The ﬁrst is to always welcome our guests
wholeheartedly and honor the tradition of Anatolian
hospitality in catering to your every wish. And today,
we celebrate the second year of Ommer Hotel; the ﬁrst
and only deluxe hotel of Kayseri. Secondly, we want our
service to live up to premium level in our hotel located in
the center of Kayseri. As the Ommer Hotel family, we are
happy that we have been able to achieve our goals in such
a short period of time.

Bu vesileyle, Ommer Hotel'in bu günlere gelmesinde emeği geçen,
bizimle birlikte aynı hayalleri kurarak bu yolda yürüyen, bu başarının gerçek sahipleri olan çalışanlarımıza, iş ve yol ortaklarımıza
teşekkür ediyorum. İkinci yılımız ile yaşadığımız gurur ve mutluluk, gelecek hedeflerimiz için yeni bir basamak oldu. Önümüzdeki
yıllarda, bölgemiz ve insanımız için daha kaliteli, daha çeşitli ve
daha yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor olacağız.

On this occasion, I wish to convey my thanks to the
employees who have shared this dream with us. Each
of them has worked hard, so they are the true partners
in this success. The pride and happiness we feel for our
second year have become new steps in future objectives.
In the coming years, we will continue to offer better quality, more diversive and more innovative service for our
people and region.

İki yılı geride bırakarak, yeni bir döneme merhaba derken ilkemiz
daha çok çalışmak, başarmak, paylaşmak, bütünleşmek, Ommer
Hotel’in yansı sıra ilhamını aldığı Kayseri ve kültürünü de tanıtmaya devam ederek, geniş perspektifte bölgemizin ekonomisine,
sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunmayı sürdürmek olacak.
Bu anlamda bizlere inanan ve otelimizi tercih ederek ailemizin bir
parçası olan misafirlerimize de teşekkürü borç bilirim.

While leaving two years behind and welcoming a new
era, our principles are to work hard, succeed, collaborate
with the people of our country and contribute to the
economic, social and cultural structure of Kayseri. This
would not have been possible without our guests who
have believed us and become a part of our family by
choosing our hotel.

Gönülden inanıyorum ki, imzamızı attığımız her başarı, kalite çıtasını hep bir üste çıkarmayı misyon edinen Ommer Hotel kadar,
şehrimiz ve ülkemize de artı değerler kazandıracaktır.

I believe with all my heart that our every success will
bring new value not only to Ommer Hotel but also our
country.

Memnuniyetiniz ile başarıdan başarıya koştuğumuz nice yıllarımızın olması dileğiyle…

We wish for many more successful years always aiming
for your full satisfaction...

Saygı ve sevgilerimle,

Sincerely yours,
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AJANDA / AGENDA
KONSER

MELODY GARDOT - WOJTEK
MAZOLEWSKI QUINTET
06 Temmuz 2015 19:30
Sepetçiler Kasrı, İstanbul
22. İstanbul Caz Festivali, 250’den fazla yerli
ve yabancı sanatçıyı ağırlayacağı 35’ten fazla
konserle 27 Haziran - 15 Temmuz arasında
İstanbul’u caz ışıklarıyla aydınlatıyor. Folk,
blues ve cazın farklı sesleri ile müziği tüm
kente yayacak sanatçılar arasındaki Melody
Gardot da festivalin önemli isimlerinden.
2013'teki festival performansıyla İstanbullu
müzikseverleri kendine hayran bırakan
Melody Gardot'nun zarif, güçlü ve
karakteristik vokalinin yanı sıra yepyeni
şarkılarıyla kıpır kıpır bir akşam sizi bekliyor.
Gecenin açılışını ise, beşlisiyle birlikte,
Polonya'nın en iyi caz müzisyenleri arasında
gösterilen Wojtek Mazolewski yapıyor.
CONCERTS

MELODY GARDOT - WOJTEK
MAZOLEWSKI QUINTET
July 6, 2015 7.30pm
Sepetciler Mansion, Istanbul
22th Istanbul Jazz Festival will radiate the
city in jazzy lights, hosting more than 250
local and foreign artists in more than 35
concerts on June 27 - July 15. While different
sounds of folk, blues and jazz music will
spread around the city, Melody Gardot will
contribute this event as one of the important
names. Music lovers of Istanbul admired
Gardot after her performance in 2013. Get
ready for a joyful night with the elegant, strong
and characteristic vocal of Melody Gardot.
The concert will open with one of the best
Jazz musicians of Poland, Wojtek Mazolewski
and his Quintet.

ETKİNLİK

EVENT

MASTERPIECE MASTERPIECE EVENTS
ETKİNLİKLERİ May 10 - June 30
10 Mayıs - 30 Haziran
İstanbul
Sanat, müzik ve keyﬁn bir arada olduğu
Masterpiece Etkinlikleri, mart, nisan,
mayıs ve haziran ayı boyunca devam
ediyor. "Sanat, müzik, keyif... Hoş bir
ortamda güzel müzikler eşliğinde,
sonunda kendinizi bile şaşırtacak
tablolar yapabilirsiniz. Daha önce
resim yapmış olmanıza gerek yok,
hatta yapmamışsanız çok daha keyiﬂi
olabilir. Masterpiece bir resim kursu
değil, resim ile dolu 3 saat geçireceğiniz
bir keyif seansı. Sonunda evinize,
oﬁsinize götürüp asabileceğiniz,
arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz
size ait eserleriniz olacak. Taksim
Asmalımescit'te bulunan Masterpiece,
müziği ve gerekli tüm malzemeleri
sizin için sağlıyor. Birlikte sanat
konuşacağız, tablolar yapacağız ve çok
eğleneceğiz."

Istanbul
Combining Art, Music and Fun,
Masterpiece Events have taken
place on March, April, May and will
continue through June. "Art, music,
fun ... With beautiful music in a joyful
atmosphere, the paintings you will
create will pleasantly surprise even
yourself. The experience will be even
better if you haven't done any painting
before. Masterpiece is not a painting
course, but a 3-hour full of fun session
about painting. Create paintings that
you can hang in your home or on
office walls, give as gift to your friends
or even evolve into your very own
masterpieces. Masterpiece in Taksim
Asmalimescit provides the music,
guidance and all necessary materials
for you. We will discuss together about
painting (and art in general) and we
will have loads of fun!"

ALBÜM

SILK MOON
Renaud Garcia-Fons & Derya Türkan
1962 yılında Paris'te doğan İspanyol asıllı kontrbas ustası Renaud
Garcia-Fons, özellikle kendi geliştirdiği 5 telli kontrbasıyla ünlenmiş
bir isim. 2006’da İstanbul Kemençesi sazının dünyadaki en önemli
temsilcilerinden Derya Türkan’nın Minstrel's Era albümüne eşlik eden sanatçı şimdi Türkan ile birlikte aynı
sahneyi paylaşıyor. İkilinin müzikal birlikteliği 2014’te
hazırladıkları ortak projeleri Silk Moon ile birlikte bir
albüme dönüştü. Sanatçıların kendi bestelerinin yer
aldığı, 14 eserden oluşan albüm, Türk Müziği ve Flamenko motiﬂeri ile müzikal bir ziyafet sunuyor.

ALBUM

SILK MOON
Renaud Garcia-Fons & Derya Türkan
Born in Paris in 1962, Renaud Garcia-Fons is a Spanish-origin
musician, upright-bass player and composer, notable for his customized
5-stringed bass. His meeting with Derya Türkan, one of the most
important representatives of kemancha, in 2006 has
resulted with their duet in the album named Minstrel's Era.
And today, they share the same stage! Renaud GARCIAFONS's new album recorded with Derya TÜRKAN in
2014 soon has just been released under the name of Silk
Moon. Including 14 songs, the album offers a musical feast
thanks to Turkish music and Flamenco motifs.

SİNEMA

THE AGE OF ADALINE
Vizyon Tarihi: 05.06.2015
Star Wars serisindeki Han Solo rolü ile akıllara kazınan deneyimli oyuncu
Harrison Ford "The Age of Adaline" ﬁlminde seyirci karşısına çıkacak.
Romantik ﬁlm kategorisinde yer alan yapımda Ford, "Dedikoducu
Kız / Gossip Girl"ün Serena'sı Blake Lively ve Oscar ödüllü oyuncu
Ellen Burstyn ile çalışacak. "Vazgeçmem Senden / Celeste & Jesse
Forever"ın genç yönetmeni Lee Toland Krieger'ın yönetmen koltuğuna
oturduğu yapımın konusu 29 yaşında genç bir kadın olan Adaline'in
ölümcül bir kaza geçirdikten sonra yaşlanmasının durmasını konu alıyor.
Bir çağ değişirken doğmuş olan bir kadın, geçirdiği kaza sonucu hiç
yaşlanmamakla 'ödüllendirilir'. Yıllar boyunca insanlardan uzak, izole
bir hayat süren kadın sonunda ölümsüzlüğünü kaybetmeye değecek bir
adamla tanışır... 20. yüzyılda yolculuk yaparak hayatını sürdüren Adaline,
yaşamının akışını değiştiren bu adamla tanışması üzerine, hayatını yeniden
sorgulamaya başlıyor.

CINEMA

THE AGE OF ADALINE
Release Date: 05.06.2015
Known with his memorable performance in Star Wars
series as Han Solo, Harrison Ford now appears in the
ﬁlm "The Age of Adaline". In this romance, he acts with
Ellen Burstyn, an Oscar-winning actress and also Blake
Lively who was once Serena in Gossip Girl. Directed
by Lee Toland Krieger, the ﬁlm tells about Adaline
Bowman miraculously remains 29 years old after an
accident. Somehow she stops her aging process in a
changing era, and is "awarded" for this. While living
an isolated life, a chance encounter with charismatic
philanthropist Ellis Jones reignites her passion for life
and romance. During her journey in the 20th century,
Adaline starts to question life after falling for Jones.
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AJANDA / AGENDA
KİTAP

KÜRK MANTOLU MADONNA
"Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor,
koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi
ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl
hedeﬁne varmak isteyen adımlarımı zorla
zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme
çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk
Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar
kapanıncaya kadar orada bekliyordum." Kimi
tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca.
Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini
ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında
güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin
sildiği kişiliklere, yaşamın geçiciliğine ve
imkânsız aşka dair yanıtlanması zor sorular
soruyor.

ETKİNLİK

İTALYAN MUTFAĞI
28 Haziran 2015 13:00

BOOK

KÜRK MANTOLU MADONNA
"I was going there every afternoon, walking
around slowly as if I was looking at the
paintings in the corridor. But it was too hard
to keep my steps. As if it had been just a
coincidence, I was watching "Kürk Mantolu
Madonna" till the doors closed. Some passions
guide us through all our lives. Turkish writer
Sabahattin Ali reveals people's unknown
sides and in his novel he draws the picture of
his strong passion. He questions the system,
temporariness of life and impossible love.
6 YAZ - SUMMER 2015

EVENT

ITALIAN CUISINE
June 28, 2015, 1pm

Chef's Table Mutfak
Akademisi, İstanbul

Chef's Table Culinary Academy,
Istanbul

Chef's Table Mutfak Akademisi,
İtalyan mutfağına tutkusu olan herkesi
bu workshopa bekliyor. Dünyanın
en zengin mutfaklarından biriyle
tanışmaya hazır mısınız? Dillere
pelesenk olmuş lezzetleriyle İtalyan
mutfağı sizi mutfakta başka bir boyuta
taşıyacak! Özel tasarım görüntü ve
ses sistemli U düzendeki workshop
mutfağında düzenlenecek eğitim
şeklinde gerçekleşecek workshop'ta,
özel masanızda ziyafet düzeninde;
Bruschetta, Yaban Mantarlı ve Trüﬂü
Risotto, Frambuazlı Panna Cotta gibi
yemekleri hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Chef's Table Culinary Academy
workshop is waiting everyone
craving for Italian cuisine. Are
you ready to meet with one of
the world's richest cuisines?
With its delicacies that became a
byword, Italian cuisine will take
you to another dimension in the
kitchen! Workshop will take place
in U order with special designed
visuals and audio. Your exclusive
table will have a feast. You can
prepare and eat Bruschetta,
Risotto with wild mushroom and
truffle, Raspberry Panna Cotta.

rket.com

www.pastirmama

YÖRESEL ve DOĞAL ÜRÜNLERİN

KAYSERİ’DEKİ TEK ADRESİ

Merkez : Erciyes Yolu Shell Benzinlik Yanı Kayseri Tel : +90 352 225 64 64 Şube : Ommer Hotel Yanı Kayseri Tel : +90 352 327 00 27
info@cemens.com.tr

HABERLER / NEWS

THE LATEST
NEWS FROM
OMMER
HOTEL

OMMER
HOTEL'DEN
HABERLER

OMMER HOTEL
İKİNCİ YILINDA
18 Mayıs 2013 yılında Kayseri ve sektöre hizmet etmek amacı
ile yola çıkan Ommer Hotel ikinci yılını başarıyla doldurmanın
gurur ve heyecanını yaşıyor.

1

8 Mayıs 2013 yılında sektöre ve Kayseri'ye hizmet etmek
amacıyla yola çıkan Kayseri'nin ilk ve tek deluxe oteli Ommer
Hotel; kültürünün bir parçası olan Anadolu misaﬁrperverliğini
misaﬁrleriyle buluşturdu, yüzde yüz müşteri memnuniyeti
felsefesiyle ile onları ağırladı. Kayseri'de, mutlak müşteri
mennuyeti ilkesi ile hizmet veren ve hedeﬂerini gerçekleştirerek
bugünlere kadar ulaşan Ommer Hotel, ikinci yılını doldurmanın
gurur ve heyecanını yaşıyor. Bizlere inanan, otelimizi tercih
ederek ailemizin bir parçası olan tüm misaﬁrlerimize de
teşekkür ediyoruz.
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OMMER HOTEL
CELEBRATING THE
SECOND YEAR
ANNIVERSARY
Started to offer service in Kayseri on 18th of May 2013,
Ommer Hotel feels the pride and enthusiasm of leaving
two years behind.

O

pened with the aim of providing service to Kayseri
and the sector on the 18th of May 213, Ommer Hotel,
ﬁrst and only deluxe hotel of the city, has accommodated
its guests with the philosophy of hundred percent customer
satisfaction. Anatolian hospitality has played a prominent
role in this. The hotel assures a premium service quality.
And today, there is a big reason to feel proud and excited. We
thank all our guests who believed us and became a part of our
family by choosing our hotel.

HABERLER / NEWS

OMMER HOTEL WEB SİTESİ YENİLENİYOR

O

mmer Hotel web sitesi misafirlerine da
daha iyi hizmet sunmak
adına yenileniyor. Kolay rezervasyon im
imkanının yanı sıra farklı
sürprizlerin ve paket programların da yer alacağı sitemizi
fırsatlard erken yararlanma
takip edin, fırsatlardan
yakalay Ommer Hotel ,
şansı yakalayın.
i hizmet verebilmek
sizlere daha iyi
aradığın bilgiye en hızlı ve
için aradığınız
kolay biçimd
biçimde ulaşabileceğiniz,
g
işlevsel ve güncel
trendlere uygun
site hazırlıyor. Yeniden
bir web sitesi
tasarlanan dinamik içeriği sayesinde
konaklam ve servislerimiz için
konaklama
re
anında rezervasyon
yaptırabilir
hizmetle
hizmetlerimiz
hakkında her zaman
günc bilgiye ulaşabilirsiniz.
en güncel
Sitemiz dahilinde, otelimizi
de
daha detaylı
olarak inceleyebilir,
fotoğra galerilerimizi gezebilir,
fotoğraf
s
farklı sürprizlerin
ve paketlerin
ala
l
yer alacağı
güncel bilgileri takip
edebil
edebilirsiniz.

YEPYENİ DİNAMİK
MARKALAR BYZ GARAGE’DA
MÜŞTERİLERİYLE
BULUŞUYOR!
Başyazıcı Grubu bünyesinde yer alan BYZ
Garage Alışveriş Merkezi, alanında öne
çıkan önemli markaları ziyaretçileri ile
buluşturmaya devam ediyor.

B

YZ GARAGE AVM; A'dan Z'ye
bütün teknolojik ürünleri avantajlı
fiyatlarla sunan teknoloji markası BİMEKS,
Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakende
markası FLO, çocuk ve eğlence markası
PLAYLAND ve EDAŞ YATAK markalarını da bünyesine katarak alışveriş
keyfini daha da renklendiriyor.
Ziyaretçilerini ev tekstili markası
ENGLISH HOME mağazasının
ürünleriyle buluşturan BYZ
Garage, yeni markalar ve
sürprizlerle sizleri karşılıyor olacak.
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OMMER HOTEL
RENEWS ITS WEBSITE

O

mmer Hotel renovates its
website in order to offer a
much better service to its visitors.
Follow the website to get the
opportunities, and enjoy new
surprises in addition to booking
your room easily.
Ommer Hotel is preparing a
website that is appropriate to
functional and current trends that
will provide you better service,
quick and easy use. Due to its newly
designed dynamic content, you can
reserve your place in time and get
the most current information on
our services. Within our site, you
can also learn more about our hotel,
visit our photo gallery, stay up to
date and take the best opportunities
and packages.

NEW AND DYNAMIC
BRANDS MEET CUSTOMERS
IN BYZ GARAGE!
BYZ Garage Mall, within the company
Başyazıcı Group, continues to bring the
major brands with its visitors.

B

YZ GARAGE MALL offers a blissful
shopping time with its new stores:
BİMEKS providing all technological
equipment with advantageous
prices, FLO the largest
shoe retail brand of
Turkey, PLAYLAND
for children's entertainment and also EDAŞ
YATAK. Home textiles brand
ENGLISH HOME has also
met the visitors in BYZ
GARAGE Mall. Wait
for new brands and
surprises to enjoy in
BYZ Garage.

BAŞYAZICI GRUBU'NDAN KENTSEL
DÖNÜŞÜM HAMLESİ: MABCO

Byz
Card

Başyazıcı Grubu, 62 yıllık köklü geçmişiyle, bünyesinde yer alan İMTAŞ’ın
inşaat konusundaki uzmanlığını, kentsel dönüşüme yönelik
detaylandırarak Mabco’yu kurdu. Mabco tüm Türkiye’de inşaat hususunda
bu özel alana dönük, yıllara dayanan tecrübesini yansıtacak.

1

953 yılında kurulan Başyazıcı
Grubu'nun inşaat sektöründeki
amiral gemisi İMTAŞ, 1977 senesinden
beri gayrimenkul sektöründe bilgi, teknoloji, kalite ve tecrübenin gücüyle, elit
ve güvenilir yaşam alanlarında, geleceği
inşa etme sorumluluğunu üstleniyor.
Bu anlamda Mabco, şirketin inşaat
alandaki tecrübesini kentsel dönüşüm
odağında yoğunlaştırarak devam
ettirdiği grup şirketi oldu. Mabco,

6303 sayılı afet riskindeki alanların
dönüştürülmesi hakkındaki kanun
gereğince, İstanbul’da ekonomik ve
fiziksel ömrünü tamamlamış binaların
çağdaş kent anlayışı çerçevesinde ideal
kent kimliğini, modern şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak
sağlıklaştırma ve yeniden yapılandırma
suretiyle günümüz ve gelecekte yaşanabilir ve sürdürülebilir kılma hedefiyle
ilerliyor.

URBAN RENEWAL BY BAŞYAZICI GROUP: MABCO
İMTAŞ, within the structure of Başyazıcı Group for 62 years, has founded
Mabco by detailing urban renewal through its expertise in construction
sector. Mabco will reﬂect its experience of many years in this speciﬁc ﬁeld
of business.

F

ounded in 1953, Başyazıcı
Group's ﬂagship İMTAŞ assumes the responsibility to build the
future in elite and safe living spaces
with its knowledge, technology and
experience in construction industry
since 1977.
In this sense, Mabco has become a
group company focusing on urban
renewal. Mabco continues its way

with the aim of healing and renewing
the ideal urban life in accordance
with modern urbanism principles
and rehabilitation in the context
of contemporary urban concept.
Renewal of the buildings that has
completed its economic and physical
life span is being held in compliance
with the law numbered 6303.
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BYZ CARD DEVRİ
AVANTAJLARLA BAŞLIYOR

B

YZ Card dönemi avantajlarla başlıyor.
BYZ kart sahipleri, kartın geniş ve sürekli
değişen avantajlarından yararlanmanın yanı sıra,
BYZ Garage AVM VE Maba Store Mağazacılık
bünyesinde yer alan fırsat ve yeniliklerden
doğrudan ve öncelikli yararlanma şansı elde
ediyor. Uygulama çok yakın zamanda Ommer
Hotel ve bünyesinde yer alan platformlarda
da geçerli olacak. Başyazıcı Grubuna ait
olan Ommer Hotel ve bünyesinde yer alan
Mons Argaeus Restaurant, Joie Club Fitness
& Spa, Ommer Hotel Toplantı, Düğün ve
Aktiviteler, BYZ Garage AVM, Maba Store
Mağazacılık dahilinde kullanabiliyor. BYZ kart
sahiplerine; özel kampanya, promosyon, puan
biriktirme, hediye ve hediye çeki verilmesi ile
promosyon ve indirim gibi birçok avantajlar
sunuyor. BYZ Card’ın kampanyalar, sürprizler
ve hediyelerle dolu dünyasında siz de yer alın.

AN ADVANTAGEOUS ERA
STARTS WITH BYZ CARD

B

YZ Card era begins with the advantages. Card
holders will not only get benefit from the
broad and constantly changing benefits of the card,
but also take the opportunities in BYZ Garage
Mall and Maba Store directly and exclusively.
It will be available in Ommer Hotel and related
platforms soon.

This card can be used in Mons Argaeus Restaurant, Joie Club Fitness & Spa, Ommer Hotel Meeting Hall, Wedding and Activities, BYZ Garage
Mall and Maba Store owned by Başyazıcı Group.
Card holders will be offered special campaigns,
promotions, points, gifts and discounts. Reserve
your place in BYZ Card's world that is full of campaigns, surprises and gifts.
2015 YAZ - SUMMER 11
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ANNELER GÜNÜNDE
MABA STORE’DA
ÇİÇEKLER AÇTI!

FLOWERS BLOOM IN
MABA STORE FOR
MOTHER'S DAY!

Cazip ve keyiﬂi fırsatlar sunan Maba
Store, 6-16 Mayıs tarihlerinde Anneler
Gününe özel bir kampanya düzenledi.

Maba Store, known for its inviting occasions,
organized a special campaign for Mother's
Day on May 6 to 16.

B

T

aşyazıcı Grubun, tekstilden gelen yoğun
tecrübesini perakendeye yansıttığı Maba Mağazacılık bünyesinde, hazır giyim sektörüne 2013
yılında katılan Maba Store, 6-16 Mayıs tarihlerinde Anneler Gününe özel bir kampanya düzenledi.
Yılın en anlamlı günlerinden olan Anneler Günü
için seçili ürünlerde %50 ye varan indirim fırsatı
ile alışveriş keyfe dönüştü. Ayrıca Maba Store
bünyesinde yer alan; Pierre Cardin, Abbate, Adidas, Puma, Silversun, Selen, Miss Poem gibi birçok
seçkin markanın sezon sonu ürünleri uygun fiyat
ve fırsat avantajlarıyla alışveriş severlerin beğenisine sunuldu.

ANNELERİNİZE EN GÜZEL
HEDİYELER BYZ GARAGE’DAN!
BYZ GARAGE Alışveriş Merkezi’nde tüm mağazalarda
Anneler Gününe özel indirim ve fırsat yağmuru vardı.

B

YZ GARAGE tüm annelerin Anneler Gününü fırsatlar
ve indirimler ile kutladı. Porland, Anneler Gününe Özel
tüm ürünlerde %50’ ye varan indirim, Kaşmir Halı da 990 TL
alışverişlerde çeyrek altın hediye etti. Özdilek mağazasında
nevresim takımları 48.00 TL den başlayan ﬁyatlarla, Edaş
Yatak tüm ürünlerde %15 indirim, Maba Store mağazasında
%50 ye varan indirim fırsatları sunuldu. 5 – 10 Mayıs tarihleri
arasında BYZ Card ile alışverişler fırsata dönüştü, kampanya
dahilinde alışveriş yapanlar Maba Store’dan hediye çeki
kazandı.

BEST GIFTS FOR YOUR
MOTHER FROM BYZ GARAGE!
All the stores of BYZ GARAGE Mall had special
discounts and deals on Mother's Day.

B

YZ GARAGE celebrated Mother's Day of all the
mothers through special deals and discounts. Portland
had special discounts up to 50% and Kaşmir Halı offered
a quarter of gold for total purchases of 990 liras. Özdilek
store presented linens with prices starting from 48 liras,
Edaş Yatak made 15% and Maba Store 50% discounts in
all product lines. Shopping with BYZ Card turned into
opportunities on May 5-10. People who did shopping won a
voucher from Maba Store.

12 YAZ - SUMMER 2015

he Başyazıcı Group's extensive experience
in retail textile apparel industry resulted
into the opening of Maba Store in 2013. Now,
Maba is organizing a special promo campaign
for Mother's Day on May 6 to 16.One of the most
significant days of the year, Mother's Day has been
turned into a shopping pleasure with up to 50%
discount opportunity in selected products. Inside
Maba Store you can find: Pierre Cardin, Abbate,
Adidas, Puma, Silversun, Selen, Miss Poem, many
outstanding brand products with affordable prices
and special offers, always focused on the benefit of
the customer.

BYZ ÇOCUK KULÜBÜ
ETKİNLİKLERİ İLE CIVIL
CIVIL GÜNLER
BYZ GARAGE AVM, minik ziyaretçileri için hem eğlenip hem de
yeni şeyler öğrenebilecekleri keyiﬂi atölye çalışmaları, tiyatro
oyunları düzenlemeye devam ediyor.

B

YZ GARAGE AVM yıl boyunca düzenlediği etkinlikleriyle
ziyaretçilerine alışverişten çok daha fazlasını sunuyor ve tabii
ki minik ziyaretçilerini de unutmuyor. Minik ziyaretçileri için
eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarından keyiﬂi tiyatro oyunlarına
kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Her ay gerçekleşen çocuk
kulübü etkinlikleriyle çocuklara yaşıtlarıyla birlikte keyiﬂi vakit
geçirme imkânı sunuyor.

OMMER HOTEL SEVGİLİLER
GÜNÜNÜ “AŞKLA” KUTLADI
Kayseri'nin ilk ve tek deluxe oteli Ommer Hotel sevgililer
gününde çiftlere unutulmaz bir an yaşattı. Çiftlere, özel aşk
menüsü eşliğinde, kendilerine özgü yorumlarıyla Grup Akademi
Trio eşlik etti.

O

mmer Hotel, özel olarak hazırlanan menüsü ve aşk kokan
atmosferi ile sevgililere sürprizlerin olduğu güzel bir gün
hazırladı. Ommer Hotel, Mons Argeous Restaurant'da sevgililer
gününe katılarak en güzel selﬁe'yi çeken ve Ommer Hotel'in facebook
sayfasında paylaşan bir şanslı çift 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında
geçerli olan keyiﬂi bir akşam yemeğinin sahibi oldu. Ayrıca; aşkını
3 kelime ile en iyi anlatan ve Ommer Hotel facebook sayfasında
paylaşan birr şanslı çift, Joie Club'dan bir günlük çift kişilik ücretsiz
kullanım hakkı kazandı. Yanı sıra; Sevgililer günü programına katılan
herkes BYZ Garage AVM’de yer alan Italian Store’da geçerli olan
indirim çekinin de sahibi oldu. Sevgililer gününde Ommer Hotel'i
tercih eden tüm çiftler aşklarını bir kez daha tazeledi.

OMMER HOTEL CELEBRATED
VALENTINE'S DAY WITH "LOVE"
Kayseri's ﬁrst and only deluxe hotel Ommer Hotel offered
couples an unforgettable Valentine's Day. Special love menu
was accompanied by the sweet melodies of Grup Akademi
Trio.

O

mmer Hotel prepared a full-of-love day to the couples with
a special menu and lovely atmosphere. A couple who took
the best selﬁe in Mons Argeous Restaurant of Ommer Hotel
and shared on Facebook page was awarded a beautiful dinner
opportunity to have during the dates February 15 - March 15.
Also, a lucky couple who described love in 3 words and shared
this on Ommer Hotel's Facebook page, won the right to use
free couple's day in Joie Club. And everybody who involved in
Valentine's Day program had a discount check in Italian Store
of BYZ Garage Mall. All couples who chose Ommer Hotel on
Valentine's Day freshened up their love.

BYZ KIDS CLUB'S
YOUTH DAYS EVENTS
BYZ GARAGE Mall continues to organize fun workshops and
drama games for little visitors, where they can play games
and have fun as well as learning interesting new things.

B

YZ GARAGE Mall with activities organized throughout
the year is always offering its visitors much more than just
shopping. And of course little visitors have their own special place
in the agenda. Each month, several fun and educational activities
for younger visitors are organized by the Children's Club, such as
workshops and theatrical games that combine fun, education and
the opportunity to spend time with their peers.

HABERLER / NEWS

PANORAMA VIP LOUNGE
BUTİK TOPLANTILARIN
GÖZDE ADRESİ
Geleneksel konukseverliğini, uluslararası standartlardaki
hizmet kalitesiyle sunan OMMER HOTEL, modern mimarisi
butik ve sıcak atmosferiyle Panorama Vip Lounge'ta özel
günlerinizi daha da anlamlı hale geliyor.

T

ürkiye’nin yükselen değeri Kayseri’de misaﬁr memnuniyeti
odaklı hizmet vermeyi ilke edinen OMMER HOTEL,
Panorama Vip Lounge; butik toplantı, davet organizasyonlarınız
ve yemek davetleriniz için mükemmel bir olanak sunuyor.
Panorama Vip Lounge, tüm organizasyonlarda kusursuz hizmet,
tam donanımlı teknik ekipman ve mutlak müşteri memnuniyeti
ilkesi ile özel günlerinizde yanınızda olmak, toplantı ve
aktivitelerinizi keyfe dönüştürmek istiyor.

OMMER HOTEL’DEN 8 MART KADINLAR
GÜNÜNE ÖZEL SÜRPRİZLER
Ommer Hotel, varlığıyla bize önce hayat, sonra da hayatımıza
yaşam, anlam, değer ve güzellik katan tüm kadınları huzur,
keyif ve mutlulukla buluşturdu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
için sürprizlerle dolu paketler hazırladı. .

O

mmer Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadınlara
kendini çok özel hissettirecek sürprizlerle kutladı. 08 Mart
Kadınlar Günü'ne özel olarak bütün bayan misafirlere günlük giriş,
masaj ve üyeliklerde %25 indirim uygulandı. Joie Club Fitness &
Spa’da kampanya dahilinde belirtilen hizmetlerden birini satın
almak için gelen ilk şanslı kişi, bir seans profesyonel cilt bakımı ile
kendini ödüllendirme şansı kazandı. Kadınlar Günü'nün bir diğer
sürprizi ise, BYZ GARAGE AVM Italian Store ve Porland ’dan
bayanlara sunulan özel indirimler oldu.

SPECIAL SURPRISES FROM
OMMER HOTEL ON WOMEN'S DAY
Women who give meaning, value and beauty to life had a
peaceful, enjoyable and happy day in Ommer Hotel where there
were surprise packages on Women's Day.

O

mmer Hotel celebrated 8th of March Women's Day March 8
with surprises that will make women feel special. All women
guests get the chance of 25% discount in daily entrance, massage and
membership on this special day. First lucky person who went to buy a
speciﬁed service in Joie Club Fitness & Spa was rewarded with a one
session of professional skin treatment. Another surprise of Women's
Day was the special discounts by BYZ GARAGE MALL Italian Store
and Porland.

THE RECENT FAVOURITE VENUE
OF THE CUSTOM CRAFTED
MEETINGS AND EVENTS
Combining traditional hospitality with service quality in
international standards, OMMER HOTEL's Panorama
VIP Lounge adds meaning to daily life with its modern
architecture, boutique and warm atmosphere.

W

ith the principle of customer-oriented service in Kayseri
that is a rising value of Turkey, OMMER HOTEL offers
an excellent opportunity for your invitations, meetings and
dinners. Panorama VIP Lounge combines perfect service,
fully equipped technical infrastructure, equipment with
fastidiousness and absulate guest satisfaction, because it wishes
to be with you on your special days and convert your meetings
and activities into pleasure.
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Mabco İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kensel Dönüşümde Öncü
Bir Başyazıcı Grubu kuruluşu olan İmtaş'ın 1977 yılından günümüze taşıdığı inşaat ve gayrimenkul
sektöründeki tecrübesini kentsel dönüşüm alanına yansıttığı Mabco ile binanız, çağdaş kent anlayışı
içerisinde ideal kimliğine kavuşur, yeniden yapılandırılarak artan değeri ile günümüzle buluşur.

www.mabco.com.tr
+90 212 284 02 96

Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok Kat: 3 No: 4 Levent / İstanbul / TÜRKİYE
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TURİZMİN İKİ
ÖNEMLİ KİMLİĞİYLE
KAYSERİ'YE BAKIŞ…

Tarihle iç içe geçmiş olan konumu ile Kayseri modern çağda geçmişi yaşatan şehirlerimizden. Kayseri sokaklarında
gezerken zaman tünelinde yolculuğa çıkar insan. Kayseri; durmak, düşünmek, keşfetmek, geçmişi hissetmek
ve yaşamak, rutine biraz ara vermek, kendini özel hissetmek için eşsiz bir şehir. Turizmin iki önemli kurumunun
bölgesel olarak başındaki isimler, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu
Başkanı Sn. Fatih Özköse ve Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı (NERO- Kayseri,Nevşehir, Sivas,
Niğde ,Aksaray, Yozgat, Kırşehir) ve TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sami Yılmaz, tarih ile iç içe geçen bu şehri,
Kayseri'nin turizm potansiyelini, iç turizmi canlandırmak adına yapılan çalışmaları Ommer Life'a anlattı.
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A LOOK AT KAYSERİ
THROUGH THE EYES OF
TWO LEADING NAMES
FROM TOURISM SECTOR
Thanks to its location intertwined with history, Kayseri is one of the cities preserving history
in the modern era. While walking in the streets of Kayseri, you just travel through the
time.It is such a unique city to stop, think, explore, feel and live the history, have a break
in routine and feel special.Leading names of two major regional tourism organizations,
Mr. Fatih Özköse who is the Erciyes Regional Executive Board Chairman of TURSAB
(Association of Turkish Travel Agencies) and Mr. Sami Yılmaz who is Executive Board
Chairman of Nevsehir Chamber of Tourism (NERO, Kayseri, Nevşehir, Sivas,
Niğde, Aksaray, Yozgat, Kırşehir) and also Board Member of TUREB
tells Ommer Life about their projects in order to enliven tourism
potentional and regional tourism in Kayseri to Ommer Life.
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Kayseri geçmişten bu yana 16’dan
fazla medeniyete ev sahipliği
yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini
günümüzde bile görme şansına
sahip olduğumuz nadir ilerimizden
biridir.
Kayseri has also hosted more than
16 civilizations. Even today, we can
follow the traces of these cultures in
this beautiful city.
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NEVŞEHİR REHBERLER ODASI
BAŞKANI SN. SAMİ YILMAZ

“KAYSERİ’YE DÜNYANIN
HER TARAFINDAN
ZİYARETÇİ GELİYOR”
Nevşehir Rehberler Odası
gerekli istihdamı sağlamak ve
kaliteli hizmet verebilmek için
eğitim seminerleri düzenliyor,
halkın turizm konusunda
eğitilmesi ve bilgilendirilmesi
için çalışmalar yapıyor.

K

ayseri Rehberler Odası Başkanı
Sami Yılmaz, 1966’da Nevşehir’de
doğdu. Meslek hayatına Almanca
ve İngilizce dillerinde profesyonel
turist rehberi olarak başlayan Yılmaz, Nevşehir
Rehberler Odası NERO’nun Yönetim Kurulu
Başkanı ve TUREB Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görevine devam ediyor. İcra ettiği meslekle
birlikte ülke tanıtımına ve turizmine büyük
katkıda bulunan ve “İnsanlığın varoluşundan
itibaren çok sayıda uygarlığı barındıran, olağanüstü doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve
coğrafi konumu itibarıyla ülke turizmi açısından
ayrıcalıklı bir konumda bulunan bu şehri tanıtmak benim için ayrı bir keyif” diyen Sami Yılmaz
ile Kayseri’nin turistik niteliklerine dair kısaca
konuştuk.
Kayseri sizin için ne ifade ediyor?
Kayseri, İç Anadolu’da medeniyetin yükseldiği,
ticaretin ve yazının ilk başladığı yerdir. Hititlerin ilk başkenti olma unvanına sahip Kaniş
Karum (Kültepe), Anadolu’da kurulan ilk ticaret
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MR. SAMI YILMAZ, CHAIRMAN
OF NEVSEHIR CHAMBER OF TOURISM

"VISITORS COMING
FROM ALL OVER THE
WORLD TO KAYSERİ"
Nevşehir Chamber of Tourism organizes
education seminars to provide employment and
service quality. It also carries out activities to
inform and educate people on tourism.

S
Altı bin yıllık tarihle bütünleşen,
doğal güzellikleri görmek ve
yaşamak için dünyanın her
yerinden ziyaretciler Kayseri'ye
geliyor.
People come to Kayseri in order
to see this city with more than six
thousand-years history and also
natural beauties from all around
the world.

ami Yılmaz was born in Nevşehir in
1966. Began his career as a professional tourist guide in German and
English languages, nowadays continues to work as the Executive Board Chairman
of Nevsehir Chamber of Tourism and also
Board Member of TUREB. We discussed
about touristic appeals of Kayseri with Sami
Yılmaz who contibutes to the promotion of
country and tourism, and says "It is a pleasure
for me to introduce a city like Kayseri that has
hosted so many civilizations and has extraordinaty natural beauties, cultural varieties and a
good geographical location."
What does Kayseri mean for you?
Kayseri, is the place where the civilization
in central Anatolia arised, trading and letter
were founded. Kanis Karum (Kultepe), the
capital city of Hittites, is also known as the ﬁrst
trade center in Anatolia. Therefore, in addition
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merkezi unvanına sahip. Dolayısıyla Kayseri
geçmişten bu yana önemli bir ticaret merkezi ve
16’dan fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir
ilimizdir. Bu medeniyetlerin izlerini günümüzde
bile görme ve takip etme şansına sahip nadir
illerimizden biridir. Yemek kültürü ise bunun
yanında ayrıca bir zenginlik gösterir. Kayseri,
doğal güzellikleri ile Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes
Dağı, kuş gözlemciler için kuş cenneti Sultan
Sazlığı, mimari özelikleri ile Develi, Kaya Kiliseleri ile Erdemli, Soğanlı Vadisi, Kervansarayları
ve eski evleri ile İncesu, Selçuklu mimarisi
kümbetler ve medreseleri ile şehir merkezi sayısız çekici noktayı barındırıyor. Doğa yürüyüşü
rotaları ve kampçılık için uygun alanlara sahip
coğrafyasından da söz edilebilir. Kayseri aynı
zamanda Ahi Evran kültürünün de çıkış noktasıdır. Ahilik kültürü; sanat, ticaret ve mesleğin,
ahlak ve doğruluğun iç içe geçmiş bir alaşımıdır.
Bu kültürle harmanlanan Kayseri insanı; alın
teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli ve
minnetsiz yaşama yeteneği kazanmıştır. Bu
ruhu buraya gelen herkes hissedebilir. Bugünün
sanat, ticaret ve meslek adamlarının Ahilik
kültür ve geleneğinden alacağı sayısız ders
vardır. Örneğin dürüstlük, meslek dayanışması,
nitelikli mal üretme ve iş ahlakı gibi hususlar
alınacak derslerden sadece bir kaçıdır.
Kayseri'ye ağırlıklı olarak hangi ülkelerden ziyaretçiler geliyor?
Kapadokya’nın doğu kapısı niteliğinde olan bu
nadide şehir, dünyanın her tarafından ziyaretçi
almakta. Kayseri her zaman söylediğim gibi tarihimizi bugün de canlı olarak aynı heyecanla hem
görüp hem de yaşayabileceğimiz bir şehir. Son
yıllarda turizme yönelik doğal güzellik olanakları
ile de dikkat çekiyor. Altı bin yıllık tarihle bütünleşen, doğal güzellikleri görmek ve yaşamak
isteyen dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere
kapımız açık. Rakamsal olarak da ifade edecek
olursak 2014 yılı içinde işletme belgeli konaklama
tesislerine giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı
14.832, yerli turist sayısı ise 150.676 oldu.
Rehberler Odası olarak böylesine güzel
bir şehri tanıtmak için ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Nevşehir Rehberler Odası olarak geçtiğimiz
yıllarda çok sayıda eğitim gezileri ve uzmanlık
projelerimiz oldu. Uzmanlar eşliğinde Kayseri
merkez ve civarı için bu gezileri yaptık. Özelikle
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BÖYLESİNE
GÜZEL BİR ŞEHRİ
TANITMAK İCİN
REHBERLERİN
NİTELİKLİ VE
ALANINDA
PROFESYONEL
OLMALARI
OLDUKÇA
ÖNEMLİ.
IN SUCH A
BEAUTIFUL CITY,
IT IS NEEDED
TO KNOW THE
REGION'S
CUSTOMS AND
TRADITIONS AND
ALSO BE ABLE
TO TRANSFER IT
CORRECTLY.

to being an important trade center, Kayseri
has also hosted more than 16 civilizations.
Even today, we can follow the traces of these
cultures in this beautiful city. There is a very
rich food culture here.Kayseri has numerous
attraction points such as Kapuzbaşı Falls with
its natural beauty, Mount Erciyes, paradiselike Sultan Marshes for birdwatchers, Develi
with architectural features, Erdemli with its
Rock Churches, Soganlı Valley,Incesu with
caravanserai and old houses, large tombs and
madrasah samples of Seljuk architecture. We
can also mention trekking trails and suitable
areas for camping.Kayseri is also the starting
point of Ahi (Turkish-Islamic guild) culture.
Ahi culture is a synthesis of art, trade and occupation with morality and righteousness.As
the people have had the opportunity to live this
culture, they have become strong, hardworking
and self conﬁdent.Everybody coming here
can get this feeling.Today, there are countless
things that artists, trade and business people
can learn from Ahi culture and tradition.For
example; honesty, professional solidarity, producing quality goods and business ethics are
among things to learn.
Where do the visitors mainly come from?
This unique city considered as the east gate
of Cappadocia, has visitors from all around the
world. As I always say, Kayseri is a city where
we can witness both our history and today with
the same excitement.Lately, it also attracts
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Kaniş Karum ilgi çeken önemli merkezlerden
birisi. Böylesine güzel bir şehri tanıtmak için
rehberlerin nitelikli ve alanında profesyonel
olmaları oldukça önemli. Rehberlik, büyük bir
bilgi birikimi ve ötesinde çok yönlü bir eğitim
gerektirir. Bu sebeple bizde bu konuda çalışmalar
yapıyoruz.
Sizce bir bölgeyi tanıtacak bir rehber nasıl
niteliklere sahip olmalı?
Bir rehberde olmazsa olmazlardan sayılan bazı
donanımlar vardır. O bölgenin örf ve adetlerini
bilmesi ve bildiğini sorunsuzca karşı tarafa
aktarma donanımına sahip olması gerekir. Rehberlerin turizm sektöründe büyük görevleri,
katkıları ve aynı oranda da sorumlulukları vardır. Van Hess´in Almanya´da, rehberlerin çalışma şartları ile ilgili açıklamasında, bir rehberin
çalışabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve
çalışma yeteneği için gerekli olanları “ana diline
vakıf olması, ziyaret edilen ülkenin ve ziyarete
gelen turristlerin dilini iyi konuşabilmesi,
tarih, genel kültür ve yöre hakkında yeterli bilgi
birikimi” şeklinde ifade etmiştir.
2015 yılı için sektör adına öngörüleriniz
neler?
Turizmde siyasi ve ekonomik istikrarın
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2015 YILININ
REHBERLER
CAMİASI ADINA
HER DAİM
HUZURLU VE
GÜVENLİ BİR
ÇALIŞMA ORTAMI
OLACAĞINA
İNANIYORUM.

attention with its natural beauties.Anybody
who wants to see and live these beauties are
welcome.If we are to express tourism here with
numerical facts, we can say that the number
of foreign visitors is 14.832 and local tourists
150.676 in 2014.
What are your efforts to introduce such a
beautiful city as Board of Tourism?
Here in Nevşehir, we have had plenty of
educational vocations and expertise projects
in the last years. We have organized trips in
and around Kayseri. Kanis Karum is one of the
most attractive parts of the city. It is very important to have high qualiﬁed and professional
guides to introduce such a beauty. Guidance
requires an all-around education beyod great
knowledge.For this reason, we work to improve
this.
How do you think a guide should be?
There are some essential requirements to
be a guide. It is needed to now the region's
customs and traditions and also be able to
transfer it correctly. Guides have a crucial role
in tourism sector.In Germany, while discussing
about the working conditions of tourist guides,
Van Hess described a tourist guide as "the

devamlılığı önem arz etmektedir. Beraberinde
güvenli bir ülke vurgusunun ön plana çıkması
elzem olmuştur. Rehberler camiası adına her
daim huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı
diliyoruz.
Önümüzdeki dönemler için kısa ve uzun
süreli hedefler ve projeleriniz var mı?
Yakın vadede yapılmasında fayda gördüğümüz
husus, uluslararası fuarlarda rehberlerin
donamından daha çok faydalanılmasıdır. İleri
vadedeki projeler ise gerekli istihdamı sağlamak ve kaliteli hizmet verebilmek için gerekli
olan eğitim seminerlerinin yapılması, halkın
turizm konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi olarak sıralanabilir. NERO olarak da elimizde çok sayıda proje var. Uzmanlık eğitim
projeleri olarak hazırladığımız çalışmalarımız
arasında rehberlere yönelik olarak Kayseri
Şehir Uzmanlığı, Erciyes Kayak Uzmanlığı,
Trekking ve Dağcılık Uzmanlığı, Bisiklet
Turu Rehberliği ve Uzmanlığı, Yürüyüş Turu
Uzmanlığı yer alıyor.
Söyleşimize son verirken son olarak neler
söylemek istersiniz?
Bütün turizm paydaşlarımıza ve ülkemize
güzel bir sezon geçirmesini dilerim.

I BELIEVE IN A
PEACEFUL AND
SAFE WORKING
AREA FOR
TOURIST GUIDES
IN 2015.

person who has the knowledge of language
for mother-tonque, can speak the language of
tourists well, and has enough knowledge on
culture and region".
What are your predictions for 2015 on
behalf of the tourism industry?
Tourism needs political and economic stability.Also, the prominence of the safe country
has been essential. We always wish a peaceful
and safe working area as tourist guides.
Do you have short and long-term goals and
future projects?
What we think as beneﬁcial in close future
is to get beneﬁt from other guides we meet
in international fairs. The long-term projects
can be listed as employment, having needed
educational seminars, informing people in
the region on tourism. NERO has so many
projects. Among specialized training projects,
there are city guiding, and specialties related
to Erciyes ski, trekking and mountaineering,
biking, trekking.
Is there something you would like to add?
I wish a nice season to all our colleagues and
our country.
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TURSAB (TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI
BİRLİĞİ) ERCİYES BÖLGESEL YÜRÜTME
KURULU BAŞKANI SN. FATİH ÖZKÖSE

"ERCİYES VE KAPADOKYA'YI
BİR DÜNYA MARKASI HALİNE
GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
TURSAB Erciyes Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Fatih Özköse 15
yıldır, turizm sektöründe, Kayserili
turizm tüketicilerine, talep etmiş
oldukları yurtiçi ve yurtdışı
gezi/ seyahat organizasyonları
düzenliyor. Aynı zamanda,
misaﬁrlerine tüm dünyaya ulaşımı
en uygun ﬁyat ve imkanlar ile
sunuyor

E

rciyes ve Kapadokya bütünleşmesi
"Cultural Skiing" (kültür kayağı)
konseptiyle tüm dünyaya hitap
edebilecek bir marka haline getirilmek üzere çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin
dört bir yanından gelen turizm profesyonellerini buluşturan fuarlarda, yurtiçi ve
yurtdışından pek çok turizmci, Erciyes kayak
merkezi ve Kayseri’nin sahip olduğu kültür
mirası ve doğal güzelliklerini tanıyor. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği)
Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sn.
Fatih Özköse bütün bu çalışmaları ve birlik
olarak yürüttükleri faaliyetleri Ommer Life'a
anlatıyor.
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MR. FATİH ÖZKÖSE - ERCİYES REGIONAL
EXECUTIVE CHAIRMAN OF TURSAB
(ASSOCIATION OF TURKEY TRAVEL AGENCIES)

"OUR AIM IS TO MAKE
ERCİYES AND CAPPADOCIA
A WORLD BRAND"

Fatih Özköse, Erciyes Regional Executive Chairman of
TURSAB, has been organizing domestic and foreign
tours for the people living in Kayseri for 15 years. At the
same time, he offers packages for different countries
with reasonable prices and opportunities

T
Kayak turizmi için Kayseri'ye
ağırlıklı olarak Avrupalı turistler
geliyor, Kapadokya'yı ise
Uzakdoğu'dan gelen turistler
ziyaret ediyor.
Mainly European tourists come
to our region for winter holiday,
and people from Far Asian prefer
Cappadocia.

here is hard work going on to create
a world-renown brand from Erciyes
and Cappadocia with the concept
"Cultural Skiing". In the fairs that
gather tourism professionals from all around
the world, both domestic and foreign tourism
agents get to know more about Erciyes ski
center and also cultural heritage and natural
beauties of Kayseri. Fatih Özköse, Erciyes
Regional Executive Chairman of TURSAB
(Association of Turkish Travel Agencies),
tells Ommer Life about these works and their
activities as a union.
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Kayseri ticaret yollarının kavşağında Orta
Anadolu'nun en büyük kenti
İlimiz Orta Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olup, Kızılırmak ve Zamantı
ırmaklarının hayat verdiği bir coğrafyada
konumlanıyor. Çağlar boyunca ana ticaret
yollarının kavşağında yer alan Kayseri’nin ilk
yerleşkesi, Erciyes Dağı’nın eteklerine kurulmuş. Güneyde Asur, kuzeyde Hattuşa, batıda
Ankara üzerinden Efes, doğuda ise Kuzeydoğu Anadolu yöresine giden güzergâhların
kesişim noktasındaki şehir, bir zamanlar
Mazaka adıyla anılıyordu. Süreç içerisinde,
yükseklerden ovaya doğru yayılan yerleşim
alanı, Karasu (Sarımsaklı) ve Delisu havzaları arasında inşa edilmiş. Antik dönemde
haralarında yetiştirilen hızlı atlarıyla ünlenen
Kayseri, asırlar boyunca birçok kavmin yurt
edindiği bir yer olmuş.
İlimizin turizm sektöründe gelişmesi için
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz
İlimizde 15 yıldır, turizm sektöründe faaliyet
göstermekte olan turizm seyahat acentesi
sahibi ve işletmecisiyim. Kayserili turizm
tüketicilerine, talep etmiş oldukları yurtiçi
ve yurtdışı gezi/ seyahat organizasyonları
yapmaktayız. Aynı zamanda, IATA üyesi bir
seyahat acentesi olarak misafirlerimize tüm
dünyaya ulaşımı en uygun fiyat ve imkanlar ile
sunuyoruz. Bu faaliyetler acentemizin sunmuş
olduğu mevcut hizmetler olup, aynı zamanda
ilimizin turizm sektöründe de gelişmesi için
çok sayıda hizmet sunmayı kendimize görev
ve misyon edindik.
Turizm tüketicilerini bilinçlendiriyor,
kaçak faaliyetleri denetliyoruz
Birliğimiz, yürütme kurulumuzun isminin
belirlenmesinde dahi Erciyes ismi ön planda
olmuş ve yürütme kurulumuz 25 Ocak 2014
tarihinde, Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu
olarak (Kayseri Sivas ve Kırşehir’de) faaliyet
göstermekte olan yaklaşık 120 acentenin
bağlı olduğu ve acentelerimizin faaliyetlerinin
denetimleri, ihtiyaç ve gereksinimlerinin
karşılanabileceği yürütme kurulu çalışma ofisimiz faaliyete geçmiştir. Başkanlık görevini
yürütmüş olduğum, 18 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda meslektaşlarımla beraber
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca; TURSAB Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu olarak
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BÖLGEYE GELEN
TURİSTİN HEM
TARİHSEL VE
KÜLTÜREL
ORTAMDAN
ETKİLENECEĞİ
HEM DE SPOR
YAPACAĞI BİR
ALAN
OLUŞACAK.
TOURISTS
COMING TO THE
AREA WILL HAVE
PLACES TO VISIT,
ENJOY CULTURAL
AND HISTORICAL
ASPECTS AND
ALSO DO SPORT.

Kayseri is the largest city in Central Anatolia at the crossroads of trade routes
Located in a geographical area where
Kızılırmak and Zamantı rivers are, Kayseri is
one of the largest cities in Central Anatolia Region. Located at the crossroads of major trade
routes through the ages, ﬁrst settlement in
Kayseri was on the foothills of Mount Erciyes.
This city just at the crossroad of Assyria in the
south, Hattusa in north, Ephesus in south, and
Northeast Anatolia Region, was once named
as Mazaka. In time, residential areas were
established between Karasu (Sarımsaklı) and
Delisu. Gaining fame in ancient time, Kayseri
became homeland for many colonies.
We continue our activities for the development of the tourism sector in our province
For 15 years, I have been running a tourism
travel agency in our city. We organize both domestic and foreign tours for our clients in Kayseri. Additionally, as a member agent in IATA,
we offer the most reasonable prices and facilities to our clients. These activities are available
services offered by our agency. Furthermore,
we have a mission to carry on activities for the
development of tourism here.
We create awareness among consumers
and control illegal activities
Our association chose the name Erciyes
while determining the name for our executive
committee. Erciyes Regional Executive Board
started to act on 25 January, 2014 and today
there are 120 member agencies in Kayseri, Sivas and Kırsehir. I am the Executive Chairman
of this board including 18 people. We carry out
new activities together. Besides, as TURSAN
Erciyes Regional Executive Committee, we
continue to raise awareness among clients in
tourism industry against illegal activities with
the help of Provincial Directorate of Culture
and Tourism.
Erciyes and Cappadocia integration will
appeal to the world
Mount Erciyes has become a world famous
winter tourism center and it has a paramount
importance in regional development. There is
hard work going on to create a world-renown
brand from Erciyes and Cappadocia with the
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ilimiz turizm tüketicilerini bilinçlendirmek,
kaçak faaliyet gösteren şahıs veya tüzel kişilere karşı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile
beraber denetim faaliyetlerini sürdürüyoruz.
Erciyes ve Kapadokya bütünleşmesi dünyaya hitap edecek
Erciyes Dağı dünya çapında bir kış turizm
merkezi haline geldi, bölgesel kalkınmada
kayağın öncü rolü önem arz ediyor. Erciyes ve
Kapadokya bütünleşmesi "Cultural Skiing"
(kültür kayağı) konseptiyle tüm dünyaya hitap
edebilecek bir marka haline getirilmek üzere
çalışmalar devam ediyor. Kayak turizmi için
bölgemize ağırlıklı olarak Avrupalı turistler
geliyor, Kapadokya'yı ise Uzakdoğu'dan gelen
turistler ziyaret ediyor.
Kayseri'de Erciyes kayak
turizmine destek tam
Bu anlamda ilimiz turizm sektörüne Sayın
Vali Orhan Düzgün ve Kayseri’ye 20 yıl
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet
sunmuş olan Sayın Mehmet Özhaseki'nin
yapmış oldukları yatırım ve desteklerine
karşılık,TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) Başkanı Sayın Başaran Ulusoy
da ilimiz turizm sektörüne olan katkı ve
desteklerini hiçbir zaman esirgememiş ve her
platformda Kayseri Erciyes Kayak Turizm ile
ilgili çalışmalara destek vermiştir.
Bölge seyahat acenteleri markalaşma
yolunda çalışmalarını sürdürüyor
Bölge seyahat acenteleri olarak bizlerin
hedefi; bu marka ismi, hazırlayacağımız
programlara “Kültür Kayağı” başlığı ile paket
programlar oluşturarak, yazılı ve görsel
mecralarda reklam tanıtım faaliyetlerini
sürdürmek sureti ile satışa açmak ve tüketici
ile buluşturmak. Ayrıca, seyahat acenteleri
olarak katılmış olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı
fuarlarda son tüketiciye veya partner olarak
çalışmış olduğumuz acentelere hazırlamış
olduğumuz programları sunarak talep
oluşturuyoruz. Bu sayede kış aylarında
Kapadokya'nın Erciyes'ten önemli ölçüde
istifade edebileceğini, yazın da Kapadokya'ya
gelen turistlerin bölgede kalma sürelerini
uzatmak için Erciyes'in stratejik bir partner
olabileceği kaçınılmaz bir gerçek.
Turizm Haftası halkımızın turizmi içselleş30 YAZ - SUMMER 2015

ÜLKEMİZDE
BU YIL 39. KEZ
KUTLANAN
TURİZM HAFTASI
HALKIMIZIN
TURİZMİ
İÇSELLEŞTİRMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİR
VESİLE OLDU.
CELEBRATING ITS
39TH TIME THIS
YEAR, TOURISM
WEEK WAS
REALLY FOR ALL
MY COLLEAGUES
IN 2015.

concept "Cultural Skiing". Mainly European
tourists come to our region for winter holiday,
and people from Far Asian prefer Cappadocia.
Full support to winter tourism in Erciyes,
Kayseri
Dear Governor Orhan Düzgün and Kayseri
Metropolitan Municipality Mayor (Formar)
Mehmet Özhaseki have contributed a lot to
tourism in our city. In addition to this, the
Manager of TURSAB (Association of Turkish
Travel Agencies) Başaran Ulusoy has never
rejected to support tourism and be supportive
in every activities related to winter tourism.
Regional travel agencies work on branding
As regional travel agencies, we aim to prepare travel packs under the title "Cultural Skiing", make written and visual advertisements,
and offer the product to clients. Moreover,
we exhibit these programs to end-users in
national and international fairs. This helps us
to create demand. It is true that Cappadocia
can get beneﬁt from Erciyes for winter time.
And even in summer, in order to visit Erciyes,
people would like to extend their stay in
Cappadocia. Two of them can easily become
strategic partners.
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tirmesi için önemli bir vesile oldu Turizm
konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak,
iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm
hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla
turizm haftasının büyük önem arz etiğini düşünüyorum. Turizm bir ekonomik aktivite olmanın ötesinde barış pasaportunu dünyanın
dört bir yanına taşıyan kültürler ve toplumlar
arası yakınlaşmayı sağlayan çok önemli bir
yapı taşı. Ülkemizde bu yıl 39. kez kutlanan
turizm haftası halkımızın turizmi içselleştirmesi için önemli bir vesile oldu. 2015 yılında
tüm meslektaşlarımın başarılı ve bereketli bir
yıl geçirmelerini temenni ediyorum.
Erciyes Kayak Merkezi oluşumunda destek
olan herkese teşekkürler
Kayseri'nin turizmde Nevşehir ile birlikte
çalışmasının her iki şehir için de kazançlı
olacağı hepimizce biliniyor. Bu çalışmalar
neticesinde, "bölgeye gelen turistin hem gezip
göreceği, gördüğü tarihsel ve kültürel ortamdan etkileneceği hem de spor yapacağı bir
alan oluşacak. Sonuç olarak; Erciyes Kayak
Merkezi oluşumunda büyük gayret ve desteklerinden dolayı Sayın Mehmet Özhaseki’ye,
Büyükşehir Belediyesine, Kayseri Valiliğine,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne şahsım ve
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen
teşekkürlerimi sunmak isterim.

ERCİYES DAĞI
DÜNYA ÇAPINDA
BİR KIŞ TURİZM
MERKEZİ HALİNE
GELDİ, BÖLGESEL
KALKINMADA
KAYAĞIN ÖNCÜ
ROLÜ ÖNEM ARZ
EDİYOR.
MOUNT ERCIYES
HAS BECOME
A WORLD
FAMOUS WINTER
TOURISM CENTER
AND IT HAS A
PARAMOUNT
IMPORTANCE
IN REGIONAL
DEVELOPMENT.

Tourism Week is an important occasion
for our people to understand tourism
better
I wish that Tourism Week, celebrated to
increase public awareness about tourism, to
enliven domestic tourism and to lead people's
way, would be beneﬁcial for all tourism industry.
In addition to being an economic activity,
tourism is an important key point that gathers
different cultures and societies. Celebrating its
39th time this year, tourism week was really
an important tool for our people to internalize
tourism. I wish a successful and fruitful year for
all my colleagues in 2015.
Thanks to everyone who supported the
formation of Erciyes Ski Center
We all know that it is beneﬁcial for Kayseri
to cooperate with Nevsehir in tourism related
activities. As a result of this study, "tourists
coming to the area will have places to visit, enjoy cultural and historical aspects and also do
sport." In conclusion, I would like to thank to
Mr. Mehmet Özhaseki for his great effort and
support in construction of Erciyes Ski Center,
Governor of Kayseri, Metropolitan Municipality, Provincial Directorate of Culture and
Tourism on behalf of Association of Turkish
Travel Agencies.

BAŞYAZICI GRUBU'NA
"TEŞEKKÜR"
"Başyazıcı Grubu’nun değerli
yatırımcılarına her zaman olduğu gibi,
ilimiz turizm sektörüne göstermiş
oldukları ilgilerinden, desteklerinden ve
ilimiz için büyük kıymet arz eden turizm
yatırımlarından ötürü teşekkür etmek
isterim."

SPECIAL THANKS TO
BAŞYAZICI GROUP
"I would like to offer my special thanks to
dear investors of Basyazıcı Group for their
contribution, support in regional tourism,
and also their valuable investments in the
sector."
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Nevşah Fidan Karamehmet, mucize vaat etmek yerine, herkesin zaten içinde
olan “mucizeleri” keşfetmesine yardımcı oluyor. Yediğimiz ve içtiğimizden ya
da soluduğumuz havadan ziyade, olumsuz düşünce ve duyguların bizi hasta
ettiğini söylüyor. Nefes Terapisi alanının en önemli uzmanlarından biri olan
Nevşah Fidan Karamehmet, nefesin şu ana kadar hiç bilinmeyen yönlerini
OMMER Life için anlattı.

NEFES
A BREATH OF
NEW BEGINNINGS

Nevşah Fidan Karamehmet doesn’t promise that she is going to make
miracles happen. She helps people to discover the miracle inside them. She
says, negative thinking can make us ill besides unhealthy foods and drinks
or polluted air. Nevşah Fidan Karamehmet who is one of the important
experts in breath therapy told OMMER Life the unknown effects of breath.
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eni ve güzel olanı hepimiz istiyoruz ve
ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz.
Kararlar alıyoruz ancak yeni olanı
hayata geçirmeye gelince zorlanabiliyoruz. Bu doğru metodu bilmiyor olmamızdan
kaynaklanıyor olabilir.
Son 12 yılda, Türkiye ve yurtdışında toplumun her kesiminden binlerce insanla çalıştım.
Hepsinin ortak yanı, hayatlarında onları heyecanlandıracak, canlandıracak sağlıklı, mutlu ve
huzurlu hissetmelerini sağlayacak yeni başlangıçlar arıyor olmalarıydı. Biri huzuru ve mutluluğu
sağlıklı bir ilişkide ararken, bir diğeri kilolarını
vererek yeni bir hayata başlamak istiyordu. Kimi
hayatındaki olumsuzlukları atabilmek için daha
çok yalnız kalmak isterken, kimi planladığı işi yaparak daha çok zengin olduğunda mutlu olacağını
düşünüyor.
Yeniyi kabul etmek, yeni tecrübelere , daha
güzel ve daha pozitif bir yaşama açılmak zor
değil. Pozitifliğin sizin için tanımını yapmanız
yeterlidir. Bunu yaparken, pozitif kelimeler kullanmaya dikkat edin çünkü zihnimiz kelimeleri
hatırlar!

NEFES BİR MUCİZEDİR
Gerçekleşmeyi bekleyen en büyük mucize nefesinizle tanışmanızdır. Bu mucizeyi bedeninize
katıp, yaşamınıza çekmek ŞU AN itibarıyla sizin
elinizdedir. Çünkü nefes kendi mucizesini onunla
tanışır tanışmaz yaratmaya başlar. Nefes'le
birlikte hayatımızda, bedenimizde ve özümüzde
bir kapı kapanır ve başka bir kapı açılır ve yeni bir
başlangıç yaşanır. Mucizenin, dönüşümün, bolluk
ve bereketi, koşulsuz sevginin ve kendimizle
barışmanın kapısıdır açılan.
Nefesle tanışmak yaşamınızın dönüm noktasıdır. Bu tanışmayı bizler, nefesiyle tanışmış
kişiler, genellikle nefesten önce ve nefesten
sonra diyerek anlatır. Nasıl nefes alıyorsak, öyle
yaşıyoruz. Nefesiniz değiştiği anda yaşamınızda
değişmeye başlayacaktır. Açık ve akan bir nefes
her istediğinizin olduğu, tatmin içerisinde
yaşadığınız bir dünyayı beraberinde getirir. Açık
bir nefes, açık bir hayat demektir. Hayatımızda
yolunda giden ya da gitmeyen şeyler nasıl nefes
aldığımızla doğrudan ilişkilidir ve nefesimizi
doğal nefese doğru yönlendirmeye başlamakla
her şey o oranda değişmeye başlar.
Bu sözleri duyan herkesin ilk sorusu " Nefes
almanın doğru bir yolu mu var, ben yanlış mı
alıyorum?" oluyor. Yanlış nefes diye bir şey
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HASTALIKLARIN
GERÇEK
NEDENLERİ,
BEDENDE
DEĞİL ZİHİNDE
GİZLİ. ÇÖZÜM,
HOLİSTİK ŞİFA
YOLUNDA.

W

e all desire for new and
beauty. We all know what we
should do to have it. It is easy
to make decisions on that but
difficult to practice it. Maybe it’s because we
don’t know the right method.
For the last 12 years, I have worked with
thousands of people in Turkey and other
countries who looked for new beginnings
to feel happy, healthy and peaceful. Some
people believe that a healthy relationship will
make them happy, while some believe that a
new life will start when they loose weight or
earn more money. There are people who prefer to be alone as a self-healing mechanism.
It’s not hard to achieve a better life
experience. It’s enough to deﬁne what the
“positive” is for you. Please be careful not to
use negative words when you do this because
our minds keep these words then!

BREATHING IS A MIRACLE
Knowing how to breathe is the biggest

yoktur ancak dünyaya ilk geldiğimizde, bir bebekken aldığımız şekilde almıyoruz nefesi, çünkü
hepimizi yaşam boyunca getirdiği, edindiği
farklı tecrübeleri ve bu doğrultuda da farklı nefes
alışkanlıkları var. Bunda bir yanlışlık yok ancak
nefes alışkanlığınız karakterinizi, egonuzu, ego
da yaşamınızı oluşturur. Yaşamınızı değiştirmek
yeni bir başlangıç yapmakla mümkün. Bu da
mevcut nefes alışkanlığınız değiştirmek demek.
Evet, işin sırrı nefes. Nefesinizi değiştirdiğiniz
anda yaşamınızı değiştirmeniz mümkündür.

NEFES VE HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ
Hastalıkların gerçek nedenleri, bedende
değil zihinde gizli. Çözüm, holistik şifa yolunda.
Bana ne düşündüğünü söyle sana gelecekte hangi
hastalığa yakalanacağını söyleyeyim! Şaşırdınız
değil mi?
Bence şaşırmak yerine derin bir nefes alın!
Nefes hayatın kaynağı çünkü. Uzun yıllardır
binlerce danışanım oldu. Ve artık adım kadar
eminim ki hastalıklar kendi kendine oluşmuyor,
hepsinin altında zihinsel ve nefesle alakalı

YOUR MIND
ITSELF COULD
MAKE YOU SICK.
THE SOLUTION
IS HOLISTIC
HEALING.

miracle waiting to happen. It’s NOW in
your hands to add this miracle to your body.
Breath starts to create its miracle as soon as
you know how to take it. With right breath a
door closes and another opens in your body,
in your essence. You experience a freshly
new beginning. It’s the door of miracle,
abundance, love, change and making peace
with you.
Taking good breath can be one of the
turning points of life. There will be a big
change between before and after you meet
the breath. You are how you breathe and you
can experience so many life changing beneﬁts
from breathing right. Open and ﬂuent breath
comes with satisfaction. Things that goes
right or wrong are related with the quality
of your breath. Natural breath is what you
should learn to do.
Whoever hears my words asks these
questions. Is there any right way to breathe?
Am I breathing wrong? There isn’t only one
way to breath but the most correct one is to
breathe like babies do naturally. However,
different life experiences change the way
we breathe . We all have different breathing
habits. Our habit creates our ego and this ego
creates our behaviours. There isn’t anything
wrong with it but it’s possible to change our
breath habit…

RELATIONSHIP BETWEEN
BREATHING AND HEALTH
Your mind itself could make you sick. The
solution is holistic healing. Tell me what you
are thinking then I can tell you which illnesses you may have. Surprised?
Actually take a deep breath instead getting
surprised! Because breath is the source of
life. I have had thousands of advisees for
many years. And now I'm sure that the disease does not occur by itself; there lie causes
related to mentality and breathing. Toxic
thoughts and feelings affect us more than
what we eat or the air we breathe.
All asthma patients breathe in the same
way, have same thought system, basic beliefs
and perspective! Do you think this is a coincidence? I do not think so. If you are ready
to heal yourself, then I invite you to explore
the true causes of diseases and to the path of
holistic healing.
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sebepler yatıyor. Bizi yediğimiz içtiğimizden, soluduğumuz havadan daha çok zehirli düşünceler,
duygular hasta ediyor.
Tüm astım hastaları aynı şekilde nefes alıyor,
aynı düşünce sistemine, çekirdek inançlara
sahipler ve yaşama aynı bakıyorlar! Sizce bu tesadüf mü? Bence değil. İyileşmeye hazırsanız sizi
hastalıkların gerçek nedenlerini keşfe, holistik
şifanın yoluna davet ediyorum…
ANKSİYETE: Tüm psikosomatik hastalıkların nedeni limitleyici nefes alışkanlıklarıdır.
Anksiyete de bunlardan biri... Yürek sıkışması,
nefes alamama, daralma hislerinin karışımından
bahsediyorum. Bu hastalığın kaynağı da hayatın
akışına güvensizliktir.
BASUR: Sandığınız gibi acı tükettiğimizde
değil, geçmiş düşünce ve yaşam alışkanlıklarına
duyulan öfke ve onları bırakmaktan korkulduğu
için nükseder... Geçmişe tutunurken, nefesimizi
de tutarız. Bu da bedenimizi kasar ve basur
problemi oluşur.
DEPRESYON: Bu rahatsızlığın altında “Kendimi hiçbir gruba, sisteme, kişiye ait hissetmiyorum” düşüncesi yatar. Bir başka deyişle sahip
olabilme hakkına sahip olmadığını hissetmekten
kaynaklanan kızgınlık diyebiliriz.
DİZLERLE İLGİLİ PROBLEMLER: Aynı
eklem problemleri gibi inat, gurur, kibir ve egoyla
alakalıdır. Bu problem gerçek dışı düşüncelere
uzun zamandır tutunuyor olduğunuzu gösterir.
Esnek olamamanın bir belirtisidir.
FITIK: Kopmuş ve uyumu bozulmuş ilişkileri
sembolize eder. İstemediğimiz bir durumun içine
itildiğimizi düşündüğümüzde meydana gelebilir.
ASTİGMAT: Kişinin kendini olduğu gibi görme
korkusuyla alakalıdır. Kendini beğenmeyen,
güzelliğini, bütünlüğünü görmek istemeyenlerin
genel hastalığıdır.
HİPERMETROP: Şu an ile şu anda olamamakla ilgilidir. Bu kişiler, yaşamı içlerine çekmeden
geçmişi geride bırakmadan beklerler. Zihinlerinde bir seçim yapmışlardır. Anı yaşamazlar.
GUATR: Yaşamlarında fiziksel ve duygusal acı
çektiğine, cezalandırıldığına ve kurban olduklarına inanan insanlarda görülür.
HORLAMA: Çalıştığım her beş kişiden birinde
bu problem var. Horlamanın altında yatan düşünce “geçmişi, geçmiş düşünceleri bırakmayayım,
eğer yaşamımda bir tehdit oluşturursa o zaman
belki bırakırım”dır. Horlayan insan için bağımlı
diyebilirim.
İKTİDARSIZLIK: Eski eş ya da sevgiliye
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GERÇEKLEŞMEYİ
BEKLEYEN EN
BÜYÜK MUCİZE
NEFESİNİZLE
TANIŞMANIZDIR.
KNOWING HOW
TO BREATHE IS
THE BIGGEST
MIRACLE
WAITING TO
HAPPEN.

ANXIETY: Limiting breathing habits are
the causes of all psychosomatic diseases.
Anxiety is one of them ... I am talking
about a mixture of stenocardia, shortness
of breath, depression. The source of this
disease is also distrust the ﬂow of life.
HAEMORRHOIDS: It recurs not because
that you consume hot dishes as you consider, but because of anger for the old habits
and fear to leave them behind...While hanging on to the past, we also hold our breath.
This hurts our body and then the problem
of haemorrhoids occurs.
DEPRESSION: Behind this illness, there
lies the thought "I don't feel that I belong
to any group, system or person. “In other
words, anger for not having the right of
owning.
PROBLEMS WITH THE KNEE: Same
joint problems are related with stubbornness, pride, arrogance and ego. This problem shows that you keep having unrealistic
thoughts for long. It is a sign of not being
ﬂexible.
HERNIA: Symbolizes broken and damaged relationships. It may occur when we
think that we are pushed into a situation we
do not want.
ASTIGMATISM: Related to one's fear of
seeing himself as he is.It is the illness of the
ones who don't have self-esteem, and don't
want to see beauty and integrity.
HYPERMETROPIA: This is connected
with not living the moment. These people
can't leave the past behind and enjoy life
itself. They made a choice in their minds.
They never live the moment.
GOITRE: This health problem can be seen
in the people who believe that they suffer
both physically and emotionally, they are
suffered and became victims.
SNORING: One out of every ﬁve people I
work with has this problem. The underlying
reason is the thought "I shouldn't leave
the past behind, I can only leave it when it
threatens my life. “I can say that people who
snore are addicted.
IMPOTENCE: Caused by anger towards
ex-wife or partner, sexual repression,
thoughts of "shame, secret, bad" which
leads to an increasing feeling of guilt, and
fear towards an authoritarian, strict moth-

duyulan öfke, cinsel baskı, suçluluk duygularının
artmasına neden olan “ayıp, gizli, kötü” gibi düşüncelerin etkisi ve bu kişilerin hemen hepsinin
annelerinin aşırı otoriter, katı ve sevgisiz olmaları
dolayısıyla oluşan korku sonucu ortaya çıkar.
KALP HASTALIKLARI: Hastaların hemen
hepsi dediğim dedik, kararlı, maddi dünyada
başarılı, manevi olarak ise aradıklarını bulamamış, genelde kullanılırım düşüncesiyle “kalbini
başkalarına açmaktan çekinen” insanlardır.
KANSER: Gerçekte hasta olan tek yer var, o da
zihnimiz. Kendimiz olma yerine diğerlerinin istediği gibi olmaya çalışmanın, bitmek tükenmek
bilmeyen bir onay alma çabasının sonucudur.
Egonun devreye girip inanılmaz boyutlara
ulaşması, özün yok olması ve yaşam boyu bir
“rol oynanması”... İşte kanser bu... Zihnimizde
kansere neden olan çarpıklığı gidermediğimiz
müddetçe hepimiz bu hastalığa yakalanabiliriz.
Kanser, kişinin kendine ihanetidir.
KİLO PROBLEMLERİ: Aşırı duyarlılık ve
korkuyu temsil eder. Kişinin “ben” olmaktan,
eleştiriden, cinsellikten, incinmekten ve hatta
kendi kendinden korunma ihtiyacını gösterir.
MİGREN: Şu ana kadar çalıştığım birçok kronik
migrenli, gördüğüm kadarıyla mükemmeliyet-

Nefes alışkanlığınız karakterinizi,
egonuzu, ego da yaşamınızı
oluşturur. Yaşamınızı değiştirmek
doğru nefes almayı öğrenmekle
mümkün.
Our breathing habit creates our
ego and this ego creates our
behaviours. There isn’t anything
wrong with it but it’s possible to
change our habit…

ers.
HEART DISEASES: Most of these
patients are the ones who are decided,
stable and successful in material world but
couldn't ﬁnd what they are looking for in
spiritual. They are the people who feel shy
to open their hearts to others.
CANCER: In fact, there is only one part
of us that is ill: our mind. This is the result
of trying to be the person the others want
to see. Ego reaches incredible dimensions,
self is destructed and "play role" through
a lifetime... That is cancer ... As long as we
don't correct the distortions in our minds
that cause cancer, we may get this disease.
Cancer is a person's self-betrayal.
WEIGHT PROBLEMS: It represents extreme sensitivity and fear. It shows person's
need of self-protection against "I", criticism,
sexuality, hurt and even himself.
Migraine: Most people with migraine
that I work with set up excessive pressure
on themselves in order to be perfect. These
people have endless efforts on making
everything perfect.
EDEMA: It is the obsession for past feel2015 YAZ - SUMMER 39
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çilik çabasıyla kendileri üzerinde aşırı baskı
kuruyorlar. Her şeyi mükemmel yapmak ile ilgili
tükenmeyen çabaları vardır.
ÖDEM: Geçmişte kalan duygu, düşünce ve
inançlara saplanıp kalma halidir. Genelde tıkanmış, acı veren fikirler ödem yaratır. Nefesimizi
tuttukça bedenimizdeki toksinleri de dışarı
atamayız. Bunlar birikir de birikir, biz şişer de
şişeriz. Ödem de bu değil midir zaten! Sakın
unutmayın nefes dünyanın en güçlü detoks
aracıdır.
SIRT AĞRILARI: Her şeyi kendimiz yapmak
zorunda olduğumuzu, desteklenmediğimizi
düşündüğümüzde ortaya çıkar. Kimseye
güvenmememiz, özellikle de yakınlarımızdan
istediğimiz desteği bulamadığımıza inanmamız
buna sebebiyet verir. Her şeyi kontrol etmek
istediğimiz zaman omurgamızı sıkarız ve işte bu
yüzden sırtımız ağrır.
ŞEKER: “Keşke” ile başlayıp “olsaydı” ile devam
eden düşünceler, geçmiş ile ilgili pişmanlıklar ve
derin kederin fiziksel bedene yansımasıdır şeker
hastalığı. Bir başka deyişle geriye “hiçbir hoşluk
kalmadı” duygusu...
TANSİYON: Uzun zamandır çözülememiş
duygusal sorunları sembolize eder.
BOĞAZ HASTALIKLARI: Anjin, bademcik
iltihabı, boğaz ağrısı içimizdeki yaratıcılığın, coşkunun, çocuksu hevesin bastırılması ile ilgilidir.
Kişinin yapmak istediklerini yapamadığında ve
kendini boğulmuş hissettiğinde bu hastalıklar
ortaya çıkar.
KADIN HASTALIKLARI: Akıntı, yara,
iltihap, kaşıntı ve benzeri problemleri yaşayan
kadınlara koçluk yaptığımda dünden bugüne
taşıdıkları bir öfkenin olduğunu tespit ettim.
Daha önce ilişki yaşadıkları ve kendilerini güçsüz
hissettikleri sevgili ya da eşe hatta babalarına
karşı duydukları öfke bile buna neden olabilir.
KOLESTEROL: Kolesterolü yüksek çıkan
kişilerin çoğunda şu ortak durum var: Yaşamın
mutlu, keyifli tecrübelerine kendini kapatmış;
tüm hayatları iş, para, sorumluluk olmuştur.
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HAYATIMIZDA
YOLUNDA GİDEN
YA DA GİTMEYEN
ŞEYLER
NASIL NEFES
ALDIĞIMIZLA
DOĞRUDAN
İLİŞKİLİDİR.
THINGS THAT
GOES RIGHT OR
WRONG ARE
RELATED WITH
THE QUALITY OF
YOUR BREATH.

ings, thoughts and beliefs. Usually blocked,
painful ideas create edema. As long as we
keep our breath, we can never throw out the
toxins. They start accumulating, and we feel
pressured. Isn't that edema? Never forget
that breath is the most powerful detox of
the world.
BACK PAIN: It reveals itself when we feel
that we have to do everything and we are
not supported enough. We have this problem out of distrust to people and the feeling
of loneliness. When we want to control
everything we squash our backbones and
this causes the pain.
DIABETES: This illness is the reﬂection
of "I wish" and "if only". In other words, the
feeling of "nothing pleasant left."
Blood pressure: It symbolizes the unsolved problems.
THROAT DISEASES: Angina, tonsillitis,
sore throat are related with the suppression
of creativity within us and childlike enthusiasm. They appear when a person can't do
what they want to do and feel stucked.
GYNAECOLOGICAL DISEASES: What
I saw while working with the women who
had problems such as leak, wounds, inﬂammation, itching, I realized that they all have
anger for long years. Even the feeling of
anger against their previous relationships,
partners or fathers may cause this.
CHOLESTEROL: People who have
cholesterol mostly face with the same issue:
They stay far from the happy and enjoyable
experiences in life, and according to them
life means money, work and responsibilities.

NEVŞAH FİDAN KARAMEHMET
NFS KURUCU BAŞKAN

NEVŞAH FİDAN KARAMEHMET
NFS FOUNDING PRESIDENT

İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten
sonra uzun yıllar nefes, kişisel
gelişim, yaşam koçluğu ve
meditasyon eğitimlerine Türkiye
ve Amerika’da devam eden
Nevşah Fidan Karamehmet
bir çok “dönüşüm metodunu”
Türkiye ile tanıştırdı. Kendisi
2002 yılından beri NEFES ve
YAŞAM DÖNÜŞÜM METODLARI
konusunda uzmanlık eğitimleri
alıyor, nefesin ve düşünce
sistemimizin ﬁziksel, duygusal,
mental ve spiritüel seviyelerdeki
etkilerini araştırmaya devam
ediyor.

After graduating from
Faculty of Architecture in }
Istanbul Yildiz Technical
University, Nevşah Fidan
Karamehmet continued her
studies on breath, personal
development, life coaching
and meditation in Turkey and
the USA and introduced new
methods to Turkey. Since
2002, she has been training
herself on breathing and
transformation methods,
making researches on the
effects of breath and thought
system on the physical,
emotional, mental and
spiritual levels.

NFS has trainings in ﬁve
different levels on limiting
breathing and life habits in all
aspects (physical, emotional,
mental and spiritual).The
ﬁrst two levels are conducted
by all the trainers of NFS in
Turkey and also 12 different
cities around the world. Other
three levels are taught by
Nevşah Fidan Karamehmet.

She brought an international
group together in Turkey with
the help of medical doctors,
psychologists, therapists and
trainers and founded NFS.

These training sessions
consist of breathing,
exclusive coaching and life
transformation methods.

Nevşah Fidan Karamehmet
2007 yılında yurtiçi ve
yurtdışından doktorlar,
psikologlar, terapistler ve
eğitmenlerin desteğiyle merkezi
Türkiye’de bulunan NEFES
VE DÜŞÜNCE DÖNÜŞÜMÜ
konusunda uzman uluslar arası
bir grup oluşturdu ve NFS’yi
kurdu. NFS limitleyici nefes ve
düşünce alışkanlıklarını açarak
insanların hayatlarında problem
yaşadıkları alanları çözmelerini
ve istedikleri konuda istedikleri
açılımları yaratmalarını
sağlayan uluslar arası bir
sistem.
NFS limitleyici nefes ve yaşam
alışkanlıklarını her seviyede
(ﬁziksel, duygusal, mental ve
spiritüel) açmak üzere beş
farklı seviyede eğitim sunuyor.
İlk iki seviye NFS’nin tüm
eğitmenleri tarafından Türkiye
ve dünyanın 12 ayrı şehrinde
yüzlerce farklı mekanda
veriliyor. Diğer üç seviye Nevşah
Fidan Karamehmet tarafından
veriliyor.
1. Seviye; NEFES Tanıtımı
2. Seviye; Mucize Kursu
3. Seviye; NFS Profesyonel
Nefes Koçluğu Eğitimi

4. Seviye; Profesyonel Nefes
Eğitmenlik Eğitimi
Bu eğitimler nefes seansları,
nefes ve yaşam koçları ile
birebir özel koçluk çalışmaları
ve yaşam dönüşüm bilgi ve
metotlarından oluşuyor.
Nevşah Fidan Karamehmet
halen NEFES VE DÜŞÜNCE
SİSTEMİMİZDEKİ LİMİTLERİ
açarak YAŞAMIMIZI
DÖNÜŞTÜREBİLMEMİZ İÇİN
ETKİLİ METODLAR araştırıyor,
yeni sistemler geliştiriyor.
Nevşah Fidan Karamehmet’in
Yansımalar, Spiritüella,
Ayağımdaki Parmaklar,
Canlı Gıdalarla gelen Sağlık,
Nefes; Mutluluğa Giden Yol ve
İyileşmek İstiyorsan adlı altı
kitabı var.

1. Level; Introducing BREATH
2. Level; Course in Miracles
3. Level; NFS Professional
Coach Training
4. Level; Professional Breath
Training

Nevşah Fidan has ﬁve books,
named as Yansımalar,
Spiritüella, Ayağımdaki
Parmaklar, Canlı Gıdalar
ile Gelen Sağlık, Nefes,
Mutluluğa Giden Yol and
İyileşmek İstiyorsan.

Nevşah Fidan Karamehmet
yurtiçi ve yurtdışından doktorlar,
psikologlar, terapistler ve
eğitmenlerin desteğiyle merkezi
Türkiye’de bulunan nefes ve
düşünce dönüşümü konusunda
uzman uluslar arası bir grup
oluşturdu ve NFS’yi kurdu.
Nevşah Fidan Karamehmet
brought an international group
together in Turkey with the help
of medical doctors, psychologists,
therapists and trainers and
founded NFS.
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TARİHİN SOLUKLANDIĞI DURAKLAR:

Yıllara meydan okuyan tarihi hanlar, bugün ticaret hayatının vazgeçilmez
unsuru olmayı sürdürüyor. Kayseri’de bulunan hanlar, günü yaşarken aynı
zamanda tüm ihtişamıyla tarihe ışık tutuyor.

HISTORICAL STOPOVERS:
HANS IN KAYSERI
Defying the years, even today historical hans still
continue to be an indispensable part of commerce.
Hans in Kayseri still stand today while shedding light on
history with all their glory.
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anlar, bir şehrin belki de en yorgun
yapıları… Yüzyıllar boyu pek çok
amaca hizmet etmiş. Bazen askeri,
çoğu zaman ticari maksatla kullanılan hanlar, bazı dönemler de konaklamak için
kapısını çalanları hiç geri göndermemiş. Uzaktan
bakınca kale gibi sağlam görünmesinin, içine
girdiğimizdeyse sıcacık hissettirmesinin sebebi
bu olsa gerek… Bugün kimi yerlerde ticari amaçla
kullanılan, kimi yerlerde de turizmi destekleyen
hanlar, eski fonksiyonlarına sahip olmasa da hala
nefes almayı sürdürüyor. Biz de bu sayımızda,
coğrafyasında pek çok medeniyeti ağırlamış,
dünyanın en eski şehirlerinden ve en önemli
ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri’nin
hanlarını tanıttık.

PAMUK HANI
Klasik bir Osmanlı yapısı olarak göze çarpan
Pamuk Hanı, Pembe Han ve Kapan Hanı isimleriyle de tanınıyor. İki katlı olarak, 15. yüzyılda
inşa edilen bu yapı, isminden de anlaşılacağı
üzere vakti zamanında pamukçular tarafından
kullanılıyormuş. Kayseri’de bulunan diğer
yapılarla kıyaslandığında oldukça küçük olsa da,
Kapalı Çarşı’nın batı kısmındaki konumu onu
önemli bir ticaret merkezi haline getirmiş. Kesme
taştan duvarları, moloz taşından tonozları yapılan ve giriş kapısı kare biçimli bir avluya açılan
yapı, Osmanlılar döneminde oldukça ihtişamlı
olsa da bugün orijinalliğinden biraz uzaklaşmış
olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Mustafa
Akdağ, "Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi"
adlı eserinde "Bu tür yapıların fonksiyonlarını
iyi tahlil etmeden Osmanlı Türkiye'sinin şehirlerindeki iktisadî faaliyetleri bütünüyle kavramak
mümkün değildir. Selçuklu Türkiye'sinin iktisadi
yaşantısında kervansaraylar ne ise Osmanlı
Türkiye'sinin iktisadî hayatında da kapan hanları
odur" demektedir.

SULTAN HANI
Dikdörtgen planlanması sebebiyle dış
görünüşü kaleyi andıran Sultan Hanı, Selçuklu
Sultanı I.Alaaddin Keykubat zamanında inşa
edilmiş. I.Alaaddin Keykubat, tarihî yolculuğunu
Kayseri’den Aksaray’a, oradan Konya’ya dikdörtgen taş köşeli kara yolu üzerinden sürdürmüş.
Aksaray’la Konya arasında uçsuz, bucaksız, 145
km.lik bir yol... O yolun üzerinde şimdi on’dan
fazla han kalıntısı bulunuyor. Sultan Alâeddin
Keykubat buralardan geçtiği zaman ise vaziyet
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HANLAR, ESKİ
FONKSİYONLARINA SAHİP OLMASA DA TURİZMİ
DESTEKLEYEN
YAPISIYLA HALA
NEFES ALMAYI
SÜRDÜRÜYOR.

P

erhaps they are the most tired
structures of a city... They have served
with many purposes for centuries.
Sometimes used for military purpose,
but mostly for commerce; and sometimes they
welcomed their guests without rejecting.This
might be the reason for their standing as strong as
a castle, but they are heartwarming as well... Today
they still function either as an entertainment center, or a touristic structure.In this issue, we want
to introduce you hans of Kayseri, one of the oldest
cities and the most important commerce centers
of the world, that have hosted so many civilizations
in the region.

PAMUK HAN
Drawing attention as a classical Ottoman
building, Pamuk Han is also known with the
names Pembe Han and Kapan Han.Built in the
15th century, this two-storey structure was being
used by the cotton sellers.Although it looks small
compared to other buildings in Kayseri, the location of the bazaar made it an important commerce
center. With its ashlar stone work, vaults made of

böyle değildi. Bu yolculuğun üzerinden on yıl
geçmeden, o gün öğleyi geçirdiği yerde dev bir
kervansaray yaptırdı.
Sultan Hanı kervansarayı bu tarihten dokuz
yıl sonra, 1229'da tamamlandı. Hana giriş,
üzerinde kitabe yer alan bir anıt kapıdan, batı
yönünden yapılıyor. Yerel söylencelere göre,
kitabe arasında görülen gamalı haç güven’i, lale
kusursuzluğu temsil ediyor.
Bu yapının hem kapalı hem açık kısmı bulunuyor. Klasik planlı bir kervansaray diyebilirz.
Bu kervansarayda tuvaleti içerisinde bulunduran
odalar var. Suit diyebileceğimiz bu odalar
vezirlerin ve paşaların kaldığı odalardı. Orta
aydınlığının yüksek yapılmış olmasından dolayı
bu kervansarayın yapısı mekân olarak türbeye
benzemekte. Bu orta aydınlık yüksekliği yoldan
gelen kervanları görsün ve yön tayin etsin diye
yapılmış, buraya gözcüler çıkıp 15 km ileriden
gelen kervanları çıkardıkları tozdan tanır, büyüklüğünü tahmin eder ve hazırlıklar yapılırdı.
Sultan Hanı’nda zengin taş işçiliğiyle dikkat
çeken bir başka ek yapı, kemerler üzerine oturan
mescit. Zira bu kemerlerin yüzeyinde, rozet, çift

TODAY HANS
STILL FUNCTION
EITHER AS AN
ENTERTAINMENT
CENTER, OR
A TOURISTIC
STRUCTURE.

rubble stone, and the gate opening a square yard,
this magniﬁcant Ottoman han doesn't have its
original appearance anymore. Prof. Dr. Mustafa
Akdag, "Turkey's Economic and Social History" in
his book "This kind of analysis to better structure
the functions of Ottoman Turkey's economic
activities in the city have been impossible to grasp
in its entirety.Seljuk Turkey 'What in the URL of
the economic life of the caravanserai of Ottoman
Turkey also closed the inn is that economic life,
"he says.

SULTAN HAN
Due to its rectangular structure, this han looks
like a castle. Sultan Han was built during the reign
of Seljuk Sultan Alaaddin Keykubat the 1st. So it is
a typical Seljuk structure... However, it has many
additional structures that make it different from
others. The entrance is from south gate on which
inscribed an epigraph. This door opens into a
large courtyard with summer and winter sections.
There are rooms behind the portico surrounding
the courtyard. Here, vehicles of the guests and the
animals can have a shelter.
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düğümlü bordür ve ağızları birbirine bakan ejder
tasvirleri bulunuyor. Mescidin içinde yer alan merdivenlerse, ezan okunan terasa çıkıyor. Avlunun
kuzeybatısında bizi beş bölümden oluşan kubbeli
hamam karşılıyor. Hamamın tabandan ısıtmalı
oluşu, önemli özelliklerinden biri. En son Hamam
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Han, anlatmakla bitmiyor. Yani, Sultan Han’ı
mutlaka görülmesi gereken yapılardan biri.

KARATAY HANI
Oldukça sık kullanılan bir ticaret yolu üzerinde yer alan Karatay Hanı’nın giriş bölümünün
Sultan I. Alaaddin Keykubat, avlu bölümününse
II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapıldığını,
handa yer alan kitabelerden okuyoruz. Ancak
Selçuklu dönemi tarihçileri hanın inşasının
Atabey Emir Celaleddin Karatay tarafından gerçekleştirildiğini söyler. Planı Sultan Han’ı ile benzerlik gösteren yapı, kare ve dikdörtgen şekilli iki
avludan oluşuyor. Kuzey bölümden giriş yaptığımız hanın kapısı, geometrik ve bitkisel motiflerin
yanı sıra insan ve hayvan figürleriyle de dikkat
çekiyor. Kimi kaynaklar bu motiflerin Orta Asya
şaman kültürüne ait olduğunu söylüyor. Hanın
giriş eyvanının sonundaysa, sonradan türbe olarak düzenlenen bir ek yapı daha bulunuyor. Tıpkı
Sultan Hanı’nda olduğu gibi kubbeli bölüm hanın
mescit, mescidin yanında basamaklarla çıkılan
bölüm de Ezan Köşkü adı verilen bölümleri oluşturuyor. Mescidin doğusundaki koridordan da
hamam kısmına geçebildiğimiz yapı, 17. yüzyılda
zaviye şekline dönüştürülmüş. Kayseri Karatay
Hanı’na ait 26 metre uzunluğunda, deri üzerine
yazılı vakfiyeyi ise Kayseri Müzesi’nde ziyaret
edebilirsiniz.

VEZİR HANI
Vezir Hanı, Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa tarafından 1723 yılında yaptırılmış. İnşa
edildikten sonra yayınlanan bir fermanla Vezir
Hanı’nda sadece kuyumcu, abacı, kumaşçı,
çuhacı gibi o günün itibar gören mesleklerinin
faaliyet göstermesine izin verilmiş, bu uygulama
Damat İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra
yürürlükten kaldırılmış. Bir süre dericilerin
merkez olarak kullandığı han bugün ayakkabıcı,
şapkacı, halı ve kilim tamircileri, terzi, antikacı,
yüncü vb. esnaf tarafından kullanılıyor. Yapı, üç
bölümden oluşuyor. Tam merkezde, şehrin içinde,
Kapalı Çarşı’nın yanında konumlanması sebebiyle bugün; halıcı, pamuk ve yüncü esnafının
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İNŞA EDİLDİĞİ
DÖNEMLER VE
MİMARİ ÖZELLİKLERİYLE ÖN
PLANA ÇIKAN
HAN VE KERVANSARAYLAR, BUGÜN DE ÖNEMLİ
UĞRAK YERLERİ…
KNOWN WITH
THEIR BUILT
DAYE AND
ARCHITECTURAL
FEATURES,
HANS AND
KERVANSARAI
ARE STILL
MOSTLY
FREQUENTED
PLACES TODAY.

The courtyard's southern gate opens up to a
spacious lounge covered with vaults. The most
remarkable place of the hall is that the verse of
conquest is written on the inscription of the dome.
Prayer room located on the arches is another
structure with rich stonework in Sultan Han. The
surface of these arches is covered with rosette,
double ended kerb and dragon depictions. The
staircase located inside the mosque opens to a terrace where the prayer is read. On the northwest of
the courtyard, a domed hamam with ﬁve divisions
welcomes us. Floor heating is one of the main
features of this hamam. Renewed by the General
Directorate of Foundations, han has many features
to tell about. Therefore, Sultan Han is one of the
must-see buildings in the city.

KARATAY HAN
Located on the trade route rather frequently
used, the entrance of Karatay Han was built during
the reign of Sultan Alaaddin Keykubat the 1st, and
courtyard was built in time of Gıyaseddin Keyhusrev the 2nd. However, Seljuk historians say that
the structure was developed by Atabey Eir Celaleddin Karatay.Having a structure similar to the
plan of Sultan Han, this han has two courtyards
in square and rectangular shapes. Its northern
gate where we also enter, attracts attention with
geometric and ﬂoral motifs in addition of human
and animal ﬁgures. Some sources tell that these
motifs belong to Central Asian shamans. This han
is perhaps the best preserved of all Anatolian hans,
and is one of the most monumental examples of
Seljuk architecture. It is especially famous for the
relief sculpture on the walls of the tomb and on the
pillars of the external walls. Unlike many hans, it
contains sections for speciﬁc functions (a mosque,
a bath, an inﬁrmary, a mausoleum), which entailed
initial planning of the physical layout and operating expenses, all of which are enumerated in its
foundation deed. Just as in the Sultan Han’s dome
section, next to the mosque with steps leading part
in creating Athan lodge called partitions.In the
masjid structure we can move to the east of the
corridor of baths, 17. century converted into lodges
shape.You can see the 26-meter long endowment
deed of Karatay Han states that it was built to
serve both commercial and social functions in
Kayseri Museum.

VEZIR HAN
Wazir Khan, the Nevşehirli was built in 1723
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toplandığı çarşı olarak yaşamaya devam ediyor.
İki kata sahip Vezir Han’ının ikinci katına büyük
taş merdivenlerle çıkılıyor. Damat Paşa’dan
yadigâr hanın içinde bir de yatır bulunuyor. En
son 1970’de restore edilen hanı mutlaka ziyaret
etmelisiniz.

CIRGALAN HANI
Sultan I.Alaaddin Keykubat döneminde,
17’inci yüzyılda inşa edilmiş hanın, zamana
direnen tek bölümü, kuzey eyvanı olsa da, dış
cephesinin kesme taştan, bunun arkasındaki
duvarlarınsa moloz taşından yapıldığını görmek
mümkün. Cırgalan Hanı’nı diğer hanlardan
ayıran en önemli özelliğiyse, yapı ustalarının armalarını, bu taşların üzerinde görebilmek. Ayrıca
Cırgalan Hanı’nda; Anadolu kilim motiflerine
ve Uygur alfabesinin harflerine de rastlıyoruz.
Hemen yanında bulunan Haydarbey Köşkü
ile benzer özelliklere sahip olması, bu köşkle
beraber inşa edilmiş olabileceğini düşündürüyor.
Restorasyon geçirmemiş ve büyük bir bölümü
kaybolmuş bu Han’ı Kayseri Talas ilçesi Başakpınar Köyü’nde ziyaret edebilirsiniz.

BEDESTEN HANI
“Çarşı, borsa, ticaret merkezi” anlamlarına
gelen bedesten, önemli bir ticaret merkezi olan
Kayseri’de Kayseri Sancakbeyi Mustafa Bey
tarafından inşa edilmiş. Arapça ve Farsça'da
kullanılan “bezzasistan, bezistan” (bez kumaş
alınıp satılan yer) kelimesinden türetilen
bedestene kale içi anlamına gelen “kayseriyye”
de denmiştir. Osmanlı’da bedesten, günümüzde
ticaret merkezleri, borsalar, sanayi bölgeleri ve
kooperatiflerin kanunlarla teşkil edilmesi gibi
ancak padişah fermanı veya vezir hükmüyle kurulabilirdi. Bir beldede bedesten kurulduğunda, o
belde kale içi güvenliğiyle ticaret yapmak isteyen
zengin tüccarları çekecek bir ticaret merkezi
durumuna gelmekteydi.
Halil İnalcık, “Kural olarak bedestenli şehir,
uluslararası bir ticaret merkezidir.” tespitinde
bulunmaktadır. Nitekim Osmanlı’nın bedestenli
şehirlerinden biri olan Kayseri, yüzyıllar boyu
Hindistan, İran ve Avrupa’dan gelen binlerce
tüccarın tanıştığı, konaklama ve alışveriş yaptığı
yerlerden biri olmuş.
Bedesten Hanı bugün halı ve turistik eşya
satan tüccarlar tarafından kullanılıyor. Mustafa
Bey’in yadigârı Bedesten’in 1675 tarihine ait
kayıtlarından, üç tarafına bitişik altı dikici
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BAZEN ASKERİ,
ÇOĞU ZAMAN
TİCARİ MAKSATLA KULLANILAN
HANLAR, BAZI
DÖNEMLER DE
KONAKLAMA
AMAÇLI KULLANILMIŞ.

by Damat Ibrahim Pasha. Once built, issued an
edict in vizier only goldsmiths Han, abacı, clothier, Çuhacı allowed to operate their profession
respected as of that day, this practice abolished
after the death of Damat Ibrahim Pasha. For
a while now used as headquarters of the inn
shoe leather makers, milliners, carpets and rugs
handyman advanced, tailor, antiques, etc. Yüncü.
It used by craftsmen. The building, consists of
three parts.Since it is located just next to the
closed market, even today it serves as a bazaar
where there are carpet shops, cotton sellers.This
two-storey building has large stone stairs. There
is also an entombed saint, a memory from Damat
Pasha inside the han.Renewed in 1970, this han
still waits for its visitors.

CIRGALAN HAN
Built during the reign of Sultan Alaaddin
Keykubat the 1st in the 17th century, this structure
has a face stone in the exterior and rubble stone
walls. One of the most distinctive feature of
Cırgalan Han is that we can see the signatures of
its masters on each stone. There are also Anatolian
rug motifs and the alphabet of Uighur Civilization.
Located right next to the han, Haydarbey Mansion
has similar characteristics and this makes us think
if they were built together. It has never been renewed and some parts are being lost unfortunately.
Still, you can visit this han in Basakpınar village of
Talas, Kayseri.

BEDESTEN HAN

dükkânı, iki terzi, bir hallaç dükkânı, otuz altı
kuyumcu dükkânı, olmak üzere kırk beş dükkâna
sahip olduğunu okuyoruz. Ayrıca Kayseri Kadısı
Bedreddin Mahmud’un Bedesten’e kütüphane
kazandırdığı da kayıtlar arasında yer alıyor. Kare
plana sahip yapının üzeri dokuz kubbeyle kapalı.
Bedestenin kuzey tarafa bakan kapısı üzerindeki
kitabede yazanlar ise şöyle:
"Bu bina, Mehmed Han'ın oğlu, büyük şan,
adalet ve ihsan sahibi Sultan Bayezid Han'ın
-Allah mülkünü daim etsin- kullarından
Abdülhay'ın oğlu kılıç ve kalem sahibi, saygı
değer Emir Mustafa tarafından, halkın ihtiyacı
için 903 senesinin mübarek Muharrem ayında
yaptırıldı. (903/1497-1498)"

SOMETIMES USED
FOR MILITARY
PURPOSE, BUT
MOSTLY FOR
COMMERCE;
AND SOMETIMES
THEY WELCOMED
THEIR GUESTS.

Its name bedesten means "bazaar, stock
market, trading center". This han was built by the
Sanja Governor Mustafa in Kayseri. The word
bedesten is derived from Arabic and Persian words
"bezzasis, bezistan" (the place where fabrics are
bought and sold). It is called "kayseriyye" that
also means inside the fortress. Bedesten in the
Ottoman Empire could only be founded by royal
charter or provision of vizier like how today commercial centers, stock exchanges, industrial zones
and cooperatives are represented by law.When
a bedesten ewas established in a town, this town
would become a trade center that attracts wealthy
traders who want to trade in a secure bazaar.
Halil İnancık makes an observation that "As
a rule a city with a bedesten is an internatinal
trade center." Indeed, Kayseri being one of the
cities with bedesten in Ottoman time, has been an
accommodation and trade center where Indian,
Iranian and European traders meet for long years.
Today, Bedesten Han is used by the carpet and
souvenir sellers.Reminiscence of Mustafa Bey,
Bedesten had around forty ﬁve shops of which six
tailors, a cotton seller, thirty six jewelry shop according to the records in 1675.Also it is known that
Bedrettin Mahmud, Kadi of Kayseri, brought a
library to Bedesten.This square building is covered
with nine domes.Here is the inscription on the
door of its north side:
"This han was built in the holy month of
Muharram for the need of society in 903 by
the respected and literate Emir Mustafa, son of
Abdülhay, trustworthy person working for the fair
and greatest Sultan Bazeyid Han -May God make
his property permaneny-, who was also son of
Mehmed Han (903 / 1497-1498)"1.
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DENGE
“İŞ VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİR”

İş ve özel yaşam dengesini kurmakta zorlanan Türkiye’de, çalışanlar iç içe
geçen iş ve özel hayatları nedeniyle ciddi performans kaybı yaşıyorlar. İş - özel
yaşam dengesi kavramına odaklanmanın şirketlerde yüksek performansa ve
yeteneklerin keşfedilmesine olan katkısı büyük…
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"WORK-LIFE BALANCE
SHAPES YOUR FUTURE"
In Turkey most employees fail in building a balance
between work and private life, and as a result they face
severe performance loss because of the intertwined
business and personal lives. On the other hand, focusing
on work-life balance contribute a lot to discovery of
high-performance and talents in corporations.
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İ

ş dünyasındaki dinamizm, aynı anda
birçok şeye yetişebilme kaygısı, hızlı
ve hareketli yaşam, ister istemez dengelerin bozulmasına yol açıyor. Tüm
dünyada hızla yayılmakta olan daha çok şey
yapma arzusu gün geçtikçe daha fazla memnuniyetsizliğe sebebiyet veriyor. Şirketlerde
“çalışan mutluluğu” kavramı gündeme geldiğinde ilk madde olarak ele alınan “iş – özel
yaşam dengesi”… Ne yazık ki, Türkiye’de
henüz sınırları net olarak çizilen bir alan
konumunda değil. Öyle ki, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) iş ve
özel yaşam raporuna göre Türkiye, iş-yaşam
dengesini uygulayabilen ilk 23 ülke arasında
değil. Hal böyle olunca çalışma saatleri özel
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ÇALIŞANLARIN
KURUMA
BAĞLILIĞINI
ARTTIRMAK İCİN
KURUMLARIN,İŞÖZEL YAŞAM
KAVRAMINI
ÖNEMSEMESİ
GEREKİYOR.

D

ynamism in business world, anxiety to deal with everything, fast
and active life inevitably lead to
deterioration of balance. The
desire to work more rapidly spreads all over
the world and this increases dissatisfaction.
Whenever "the happiness of employee" is
discussed on the agenda of companies, the
ﬁrst item is "work-life balance"... Unfortunately, this is an area that has no limits in
Turkey yet. In effect, according to the worklife report by Organization of Economic
Cooperation and Development (OECD),
Turkey isn't among the ﬁrst 23 countries
that successfully apply work-life balance.
This being the case, working hours and

hayatın içine kayıyor ve en dinamik, başarılı
kişiler, adını dizi sektöründen duymaya
alıştığımız tükenmişlik sendromu ile burun
buruna geliyor.
İş- özel yaşam dengesi kavramına odaklanmayan şirketler, yüksek performanslı
ve yüksek potansiyelli "yeteneklerinin"
tükendiğine, performans kaybettiğine veya
ayrıldığına tanık olabiliyorlar. Çalışanların
kuruma bağlılığını arttırmak için kurumların, iş-özel yaşam kavramına eğilmesi,
çözümler geliştirmeleri ve hatta kilit noktalardaki liderlerini koçluk ile desteklemeleri
gerekiyor.
Kişilerin iş-özel yaşam dengesini oluşturamamalarının temelinde etkili olan unsur-

IN ORDER TO
INCREASE THE
COMMITMENT
OF EMPLOYEES,
THE COMPANIES
SHOULD CARE
MORE ABOUT
WORK-LIFE
BALANCE.

private life intermingle, and even the most
dynamic, successful and well-known people
are faced with burnout syndrome.
Companies that do not focus on worklife balance witness the performance loss,
or burnout. People start leaving their
works. In order to increase the commitment of employees, the companies should
care more about work-life balance, develop
new solutions and support their workers
with coaching.
Factors that affect the people not to
create a well work-life balance can be listed
as follows: failure to apply effective time
management, not being organized, not
being able to say no, perfectionism, anxiety
2015 YAZ - SUMMER 53

YAŞAM / LIFE
ları; etkin zaman yönetimi uygulayamamak,
organize olamamak, hayır diyememek,
mükemmeliyetçilik, başarılı olma kaygısı,
üstlenebileceğinden fazla sorumluluk
almak, belirli alışkanlıklara sahip olmak,
konfor alanından çıkamamak ve özel hayat
için dar bir sosyal çevreye sahip olmak şeklinde sıralanabilir. Bunlardan bazıları iç içe
geçmiş ve birlikte olabileceği gibi, sadece bir
tanesi bile dengeyi bozmaya yeterli olabilir.
Yaşantınızda denge kurmak istiyorsanız
işinizi bitirdiğiniz zaman "dükkanı kapatmanız" gerekir. Evinize geldikten sonra
geceye de yayılan günlük temponuz sizin
bir sonraki güne daha yorgun ve isteksiz
uyanmanıza neden olacaktır. Bu da zaten
yukarıda saydığım, dengeyi bozan kaygı
ve korkuların hayatınızda daha da etkin
olmasına yol açacaktır ki, negatif yönde kısır
döngüye dönüşecektir.
Hayatınızdaki dengeyi oluşturmak için
buyurun size birkaç öneri:
» Keyif aldığınız aktiviteleri belirleyin ve
önceliğiniz haline getirin.
» Birlikte olmaktan zevk duyduğunuz
kişilere zaman ayırın.
» İş ve özel yaşamınızdaki "acil-önemli"
kavramları tanımlayın.
» Zamanınızı planlayın, ajandanıza not
edin ve mümkün mertebe uyun.
» İşlerinizi delege edin, ekibinizi geliştirin.
» Kendinizden veya dışarıdan gelecek
etkenlere "hayır" deyin.
» Mükemmel olmaya çalışmak yerine,
olduğu gibi kabul edip anı yaşayın.
» Başarılı olmak iyidir ama her şey değildir.
» Her işe “ben yaparım” diye atlamayın.

YAŞANTINIZDA DENGE
KURMAK İSTİYORSANIZ
İŞİNİZİ BİTİRDİĞİNİZ ZAMAN
"DÜKKANI KAPATMANIZ"
GEREKİR.
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IF YOU WANT TO HAVE
BALANCE IN YOUR LIFE,
YOU SHOULD "CLOSE YOUR
SHOP" WHEN WORKS ARE
OVER.
for success, undertaking excessive responsibilities, having certain habits, not leaving
comfort zone and having a narrow social
environment. As some of them can be together and intertwined, only one would be
enough to disrupt the balance.
If you want to have balance in your life,
you should "close your shop" when works
are over. Whenever you keep the same
tempo at home, you would feel exhausted,
and reluctant to wake up the next day. This
would let your concerns and fears to disrupt the balance and lead you in a negative
cycle.
Here are some recommendations for you
to create a balance in your life:
» Determine the activities that you
enjoy and make them your priority.
» Try to spend time with the people
whom you love.
» Deﬁne the concepts of
"urgent-important" in your
business and private life.
» Plan your time, take notes in your
calendar and follow as much as
possible.
» Learn how to delegate your business,
improve your team.
» Say "no" to both internal and
external factors.
» Instead of trying to be perfect, accept
and live the moment as it is.
» Being successful is good but it is not
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» Cesur olun, girişken olun, çevrenizi
genişletin.
» Bireysel veya grupla yapılacak bir hobi
sahibi olun.

YAP… UYGULA... GERÇEKLEŞTİR!
Peki, işinizi ve özel hayatınızı net bir
şekilde ayırmanız ne kadar mümkün? Mesainiz bitikten sonra ne kadar işi düşünüyorsunuz? Ne kadar iş telefonu geliyor? Ertesi
gün veya haftaya ait yapılacak işler için ne
kadar hazırlık yapıyorsunuz? Yaz tatiline
en son ne zaman çıktınız? Ne kadar keyif
aldınız? Tatilde kaç kez iş'ten arandınız?
İş-özel yaşam dengesini kurmak, ister kadın olsun ister erkek tüm çalışanlar için kolay olmayan bir süreç. Mobilleşme ile birlikte
hayatımızda daha çok yer kaplamaya başlayan iş yaşamı, kişilerin özel hayatına ayırdığı
zamanı kısıtlaması nedeniyle iş-özel yaşam
dengesini daha da önemli bir konu haline
getiriyor. Mobil araçlardan mailleri kontrol
etmek bir bağımlılık haline geldi. Şirketler
de artık bunu çalışanlarından talep ediyor.
"Silah icat edildi, mertlik bozuldu" misali,
"elektronik icat edildi, özel hayat bozuldu"
diyebiliriz. Adı üzerinde "mobil" haberleşme
aracı, yani her an her yerde ulaşılabilir olmak
anlamına geliyor. Bir taraftan paketinin bir
parçası olarak çalışanın talep etmesi, diğer
taraftan şirketler de yetkin çalışanlarını
her daim ulaşılabilir kılmak amacıyla tercih
etmesi nedeniyle, mobil araçlar çok daha
yaygın kullanılır hale gelmiştir. Bu da hem
çalışan ve hem de iş dünyası açısından bir
noktaya kadar avantajlı olmakla birlikte,
ölçüyü kaçırdığınızda dezavantajlı hale
gelebilir. Gece saat 01.30 da ekibine bir mail
atmadan veya o saatte “yöneticiden bir mail
gelmiş mi?” diyerek cep telefonuna sarılmadan önce, ne kadar acil, ne kadar önemli
sorularını sormak gerekir.
İş kimliğinizi, özel yaşamınızdan nasıl
ayırabilirsiniz? Evde başarılı değilseniz,
işte de değilsinizdir. Ve aynısı tabii ki iş’te
başarılı değilseniz, ev için de geçerli olacak.
Unutmayın, hayatınızın kontrol ettiğiniz
kısmına hâkimsiniz. Ve kontrol konusunda
yaşam her an sizi daha fazla sorumluluk
vermeye hazır. P eki, siz sorumluluk almaya
hazır mısınız? Mesele bu!
Yaşam koçluğu sürecinde, ilk görüşme56 YAZ - SUMMER 2015

MÜKEMMEL
OLMAYA
ÇALIŞMAK
YERİNE,
OLDUĞU GİBİ
KABUL EDİP ANI
YAŞAYIN.

everything.
» Don't say you can do "everything".
» Be bold, be aggressive, and expand
your environment.
» Have a hobby to enjoy either alone or
with a group of people.

MAKE... APPLY...PERFORM!
Well, how possible is it to clearly separate your business and private life? How
much do you think of your works after

lerde öncelikle iş-özel yaşam dengesi çalışılarak, kişinin hayatındaki güçlü yönler ve
aşağıya çeken alanların fark etmesi sağlanır
ve böylece bireyin ulaşmak istediği noktaya
gidebilmesi için yol haritası çıkarılır. Sonuç
olarak herkesin bir an durup hayatınıza
bakması, içinde bulunduğu ortamı değerlendirmesi ve geleceğe dair doğru kararlar
alması gerekir. Karar verin, yaşamınızın
sorumluluğunu ele alın ve yaşamınızı tasarlamak için bir koç ile çalışmaya başlayın.

INSTEAD OF
TRYING TO
BE PERFECT,
ACCEPT AND
LIVE THE
MOMENT
AS IT IS.

leaving the office? How many business call
you have? How long does it take for you
to prepare the things for the next day or
week? When did the last time you went on
holiday? How much did you enjoy? How
many times did they call you from the ofﬁce while you were away?
Either you are a man or a woman,
to establish work-life balance is not a
very easy process. Due to mobilizing,
works take more space in our lives. Lack
of private life makes work-life balance
much more important. It has become an
addiction to check e-mails via mobile
devices. Companies also demand this
from employees. We can say that after
the invention of electronics, private life is
destroyed."Mobile" devices mean being
accessible at any time and everywhere.
On one hand employees request this
as a part of job, and on the other hand
companies prefer more "accessible"
workers. This is how mobile devices have
become more widely used. While this is
advantageous both for employee and the
business world until some point, it can
also become a disadvantage if you aren't
careful enough. Before sending an e-mail
to a colleague at 1.30am or receive one
from manager, it is important to ask how
urgent and important the issue is.
How can you separate your business
identity from your private life? If you
are not successful at home, you wouldn't
become successful at work. And it is valid
the opposite way, too. Remember, you have
your life as much as you control it. And life
is always ready to give you more responsibilities to get the control. So, are you ready
to get responsibility? This is the issue!
During life coaching process, ﬁrst
interviews always focus on work-life
balance and the coach tries to make the
employees aware of strengths and weaknesses in life. Right way doing this is to
set up after asking so many questions. As
a result, everyone should stop and have
a look in their life, make an assessment
of the environment and make right decisions for the future. Decide, take responsibility for your life and begin to work
with a coach to apply your decisions.
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HAMAM CULTURE FROM
PAST TO PRESENT

Mazarine, bath apron and central massage platform... Hamam is a
rich culture that has adorned with traditions and isn't as simple as
expected. Having its own philosophy, it has been kept until today with
all its special customs.

MAM
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Hamam, geleneklerle bezeli ve aslında sanıldığı kadar yalın
olmayan zengin bir kültürdür. Bütün olgular gibi kendi içerisinde bir felsefeyi barındıran hamam kültürü, çağlardan bu yana
günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.
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ünyada da en çok bilinen kültürel
miraslarımızın başında gelen hamamlar, Türk kültüründe önemli bir
yere sahip. Hamamlar, günlük yaşamın vazgeçilmezi ve bir sosyalleşme aracı olarak,
Osmanlı döneminde adeta altın çağını yaşamış.
Şimdi gelin âdetleri, ritüelleri ve tüm renkliliği ile
hamam kültürüne bir göz atalım…

TÜRK HAMAMI NASIL DOĞDU?
Bugün bütün dünyada hızla yayılan "spa"
konseptinin, aslında en yalın haliyle bundan
yüzyıllar önce Roma'dan Bizans'a oradan da
Osmanlı'ya geçmiş klasik hamam bakımlarından bir farkı yok. Anadolu'ya gelen Türkler
beraberlerinde getirdikleri banyo geleneğini
Roma ve Bizans geleneğiyle birleştirdi.
İslamiyet'in emrettiği temizlik ve hijyen kuralları da buna eklenince suyun kullanımı ve yeni
bir konsept ortaya çıktı: Türk banyosu.
İlk başta farklı bir banyo türü olarak çıkan
Türk banyosu daha sonra kurumsallık kazandı
ve kendi geleneğini oluşturdu. Türk banyosunun yapıldığı yıkanılan yer anlamına gelen
hamam kelimesi eklenince Türk banyosu adı
Türk hamamı olarak isim değiştirdi. Kamusal
alandaki ilk genel hamam 1584'de III. Murat'ın
annesi Nurbanu Sultan'ın Mimar Sinan'a
yaptırdığı Çemberlitaş hamamı oldu. Kısa
zamanda hamamların sayısı arttı. 16. yüzyılın
sonunda sadece İstanbul'daki hamam sayısı
300'ü genel, 4 bin 536 özel olmak üzere beş
bine yaklaşıyordu... Türk halkı için hamama
gitmek adeta bir ritüeldir. Belki de bu yüzdendir ki, hamama gitmek için bahanesi çoktur
eskilerin… Gelin hamamı, damat hamamı,
adak hamamı, şirket hamamı, hamamda kız
beğenme gibi bahanelerle hamama gidilir, türlü
eğlenceler düzenlenir.
Türk hamamı başlıca üç bölümden oluşur:
Soyunma yerleri: Geniş bir sofa ve bunun
çevresinde bölmeli sekiler bulunur. Yıkanan
kimseler, bu sekilerde uzanıp dinlenirler.
Yıkanma yerleri: Soğukluktan geçilerek girilir.
Burası da bazı bölümlere ayrılır. “Kurna başı”
denilen, herkesin teker teker yıkandığı yer;
“halvet” adı verilen, kapalı ve yalnız başına
yıkanma hücreleri; bir de üzerine uzanıp ter
dökülen “göbek taşı”. Göbek taşı, hamamın
mermer kaplı zemininden daha yüksek yapılmıştır ve çeşitli geometrik şekillerde olabilir.
Isıtma yeri (Külhan): Hamamın altında ateş
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amam, one of the most wellknown cultural heritages in the
world, has an important place in
Turkish culture. It had its golden
age during Ottoman era as an indispensable
daily activity and a socialization way. Now
let's have a look at this culture with all its customs, rituals and colors...

HOW TURKISH BATH WAS BORN
Today, "spa" concept has become so popular,
but it has no difference than classical hamam
that started in Roman and Byzantium times
and continued during Ottoman reign. Turks
coming to Anatolia combined their bathroom
traditions with Roman and The Turks came
to Anatolia joined the bathroom traditions
they bring with them the Roman and Byzantine tradition. And when Islamic rules on
cleanliness and hygiene added into this, a
new concept emerged: Turkish bath.
Started as a different type of bath, Turkish
bath has gained reputation and developed
its own traditions in time. Later on, it was
named as Turkish hamam meaning the place
where the bath is done. The ﬁrst public
hamam is Cemberlitas Hamam that was built
by Mimar Sinan in 1584 in the order of Sultan Nurbanu, mother of Murat the 3rd. The
number of baths increased in a short time. In
the end of the 16th century, there were almost
ﬁve thousand hamams, 300 of which was
public and 4 thousand 536 private... Going to
hamam is almost a ritual for Turkish people.
Perhaps this is why old people have so many
excuses to visit hamams... There are so many
reasons to visit hamams and have fun such
as bridal bath, groom bath, devotional bath,
company bath, seeing young girls.
Turkish hamam consists of three main parts:
Dressing room: There are a large sofa and
split benches around. People who have bath
relax on this platform.
Bathing areas: To enter, you need to pass
the cold area. It is divided into sections.
"Basin of the bath" where people do bathing;
"halvet" (seclusion) for the ones who want
to be alone; and "central massage platform"
to lie and relax by sweating. These platforms
are built higher than the ﬂoor and can be in
geometrical shapes.
Heating space (furnace): This is the place
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yanan yerdir. Alev ve duman, mermer zeminin
altındaki özel yollardan, duvar içlerinden geçer,
"tüteklik" adı verilen bacadan çıkar.

HAMAMIN SAĞLIĞA FAYDALARI
» Hamam lenf sistemine iyi gelir. Lenf sisteminin temizliğini sağlar.
» Kas ağrılarını ve kas kramplarına iyi gelir.
Özellikle spor sonrası hamam yapılması önerilir. Eklemlerin ve kaslarda olan ağrıların hızla
geçmesini sağlar.
» Kalp atımı ve metabolizma hamam sonrası
hızlanır. Bu nedenle kalp hastalarına hamam
önerilmez.
» Hamam sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir. Bağışıklık sistemi düşük olanlara ayda iki
kez hamam önerilir.
» Kanser ve enfeksiyon problemi olan hastalara sıcak buhar ile tedavi yapılmaktadır.
Hamam bu tarz rahatsızlığı olan hastalara bu
nedenle önerilir.
» Alerjisi olan ve alerjik astım hastalarında
oluşan sinüslerin tıkanmasını önler.
» Vücudumuz hamam sayesinde toksin atar.
Yağ yakımı yapılır.
» Metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırır.
Vücuda çok daha fazla oksijen girmesini sağlar.
» Cildin genç ve sağlıklı kalmasını sağlar.
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HAMAMLAR,
TEMİZLİĞİN,
ŞİFANIN AYNI
ZAMANDA
EĞLENCENİN
VE SOSYAL
PAYLAŞIMIN BİR
TEMSİLCİSİ.
HAMAM
REPRESENTS
CLEANLINESS,
HEALTH
AND ALSO
ENTERTAINMENT
AND SOCIAL LIFE.

where there is ﬁre burning under the bath.
Flame and smoke pass through the marble
ﬂoors and walls, and leave from the chimney
called "tüteklik".

HAMAM'S BENEFITS FOR HEALTH
» Bath is good for the lymphatic system. It
ensures the cleaning of the lymph system.
» It is good for muscle pain and muscle
cramps. Recommended especially after the
sport. Cure joint and muscle pain.
» Accelerate heart rate and metabolism after
bath. This is why hamam is not recommended for cardiopaths.
» The immune system is strengthened thanks
to hamam. It is recommended for the ones
who have lower immune system to have bath
twice a month.
» Cancer and infection problems are treated
with hot steam. Hamam is good for patients
with such diseases.
» It prevents blockage of the sinuses that
occurs in patients with allergy and allergic
asthma.
» Our body releases from toxins with hamam.
Fat is burned.
» It increases metabolism and blood circulation. It allows more oxygen into the body.

GÜZELLİK / BEAUTY

OMMER HOTEL HAMAM
KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR
OMMER Hotel'in Osmanlı hamam kültürünü
yaşatan Türk hamamı, seçkin bir ortamda zindelik kazanabileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz
güzel bir seçenek sunuyor. Kese köpük, sauna ve
hamam kullanımı, profesyonel hamam ustaları
tarafından uygulanarak kendinizi adeta yeniden
doğmuş gibi hissetmenizi, üzerinizdeki yorgunluğu ve stresi kolayca atmanızı sağlıyor.

OMMER HOTEL TÜRK HAMAMINDA
YAPABİLECEĞİNİZ TEMEL BAKIMLAR
Pasha Uygulaması: Türk hamam geleneğinde
ilk aşama kesedir. Bu işlem ile sıcaklığın,
ruhunuzu ve bedeninizi tamamen rahatlattığını
hissedeceksiniz. Hamam ustası tüm vücuda,
etkili temizleme özelliğine sahip rahatlatan ve iyi
hissetmenizi sağlayan keseleme işlemini uygulayarak, mükemmel bir temizlik hissi sağlar. "Kese"
derinin yumuşamasından sonra yapılır. Kese
işlemi, ölü deriyi ve kirleri ciltten uzaklaştırarak
vücudu temizler. Kese derinin gözeneklerini
açarak pürüzleri giderir.
Şehrazat Uygulaması: Pasha Uygulamasına
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TÜRK HAMAMINA
ÖZGÜ TERİMLER

» It enables the young and healthy skin.

Külhan: Hamamların ısıtıldığı,
kapalı ve geniş ocak
Sıcak halvet: Külhanın üstü
Soğuk halvet: Külhana uzak
olan yer
Natır: Müşteriyi yıkayıp
keseleyen kadın çalışan
Tellak: Müşterileri yıkayıp
keseleyen erkek çalışan
Peştamal: Örtünmek için
kullanılan ince dokuma
Takunya: Hamam terliği

Turkish bath in OMMER Hotel offers
an exclusive opportunity to relax in a
well-designed area. You will feel as if you are
newly-born, relieve your stress and fatigue
after peeling, sauna and hamam offered by
professionals.

OMMER HOTEL PRESERVES
HAMAM CULTURE

BASIC CARE YOU CAN DO IN TURKISH BATH OF OMMER HOTEL
Pasha Application: First phase of Turkish
hamam culture is bath gloves. You will feel
that heat relaxes your body and soul. Turkish
bath experts will apply you special Turkish
Bath Glove massage to your all body which
cleans your body in an active and relaxing
way and you feel good after this application.
This is the way for a perfect feeling of clean
body and it smooth out and satins your skin
and accelerated blood circulation makes
you feel relaxed while preventing all muscle
contractions.

ilave olarak; hoş kokulu bir köpük bulutuyla sarılırsınız. Köpüğün hoş kokusuyla rahatlayan bedeniniz masajın ardından iyice durulanır. Hamam
ustası aromatik yağlarla hamama özgü masaj
hareketleri ile kasları hareketlendirip, başınıza, el
ve ayaklarınıza özel bir masaj uygular.

GELİN HAMAMI
Çok eski bir gelenektir gelin hamamı… Damadın
annesi başta olmak üzere, kız kardeşleri, teyzeleri
, halaları ve ailesindeki diğer kadınlar, müstakbel
gelinin düğünden önce gelin hamamına giderler.
Gelinin de yanında mutlaka yine annesi başta olmak üzere ailesinden kadınlar bulunur. Eskiden
beri yapılan bu adetin amacı kayınvalide ve gelin
için başkadır. Çünkü gelinlerin amacı sevdiği
dostları ve saydığı büyükleri ile düğün öncesi
biraz sefa sürüp eğlenmekken, kayınvalideler
için bu adetin amacı gelini hamama götürerek
vücudunu incelemek ve kusuru olup olmadığını
görmektir. Geleneğin çıkış noktası ve amacı her
ne olursa olsun iki tarafın da yenilen yemekler,
kırılan gerdanlar ve insanın içini bir hoş eden
müzikle atılan göbeklerle memnun olduğu bir
gerçek.

TERMINOLOGY OF
TURKISH HAMAM
Külhan (Furnace): This is the
large section from which the
hamam is heated.
Hot halvet: above the heating
space
Cold halvet: It is the ﬁrst
entrance section of the hamam.
Natır (Rubber): Female
employees who wash the
visitors.
Tellak (Bath Attendant): Male
employees who wash the
visitors.
Bath apron: Thin fabric to cover
the body.
Clogs: Bath slippers

Şehrazat Application: In addition to Pasha
Application; you will be surrounded by sweet
and pleasant-smelling foam clouds. Your
body will relax with the sweet-smelling of
the foams and your body will thoroughly be
rinsed after the massage given. Turkish bath
expert will give you Turkish bath-speciﬁc
massage accompanied with aromatic oils
and our expert will heat up and activate your
muscles by applying a special massage to
your head, hands and feet.

BRIDAL HAMAM
Bridal hamam is a very old tradition... Especially the groom's mother, sisters, aunts and
the other women in the family would take
the bride to hamam before wedding. Bride’s
mother and also other women from the family participate. This old tradition has a special
meaning for the bride and her mother-in-law.
While bride and her friends enjoy the day,
mother-in-law aims to see the bride from
close. The starting point and purpose of this
tradition is certainly to have good food, dance
together and listen joyful music.
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OMMER
HOTEL'DE
DİLLERE DESTAN
GELİN HAMAMI
Geleneğimizin bir parçası
olan gelin hamamı,
günümüzde hanımların
tekrar rağbet göstermeye
başladıkları nostaljik bir
etkinlik halini aldı. Ommer
Hotel'de organize edilen
gelin hamamları oryantal ve
egzotik atmosferi ile sizi tüm
yorgunluk ve stresinizden
arındırarak evliliğe unutulmaz
bir anı ile uğurluyor. Sadece
geline ve arkadaşlarına özel
bir Osmanlı sefası... Çiçekler
ve mumlarla süslenmiş nezih
bir ortamda size özel hamam
keyﬁ, geline özel aroma terapi
maskesi, kese ve köpük
masajı, gelinin arkadaşlarına
kese ve köpük masajı ve
lezzetli ikramlara kadar
birçok ayrıcalıklı hizmet Joie
Club gelin hamamı ritüelinde
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yer alıyor.
Ommer Hotel Joie Club,
gelin hamamı dışında
misaﬁrlerine; bebek hamamı
(40 hamamı), damat hamamı,
sünnet hamamı olarak çeşitli
organizasyonlar da düzenliyor.
Misaﬁrlere organizasyon
kapsamında ses sitemi ve
istekleri doğrultusunda
hamam menüsü sunuluyor.

OMMER HOTEL GELİN
HAMAMI MENÜSÜ:
» Mevsimin zeytinyağlısı
» Acılı tavuk salatası
» Mayonezli patates salatası
» Mercimek köftesi veya kısır
» Peynirli ıspanaklı tepsi
böreği

» Tulumba tatlısı
» Mevsim meyveleri

A FAIRY TALE
BRIDAL HAMAM
IN OMMER HOTEL
Bridal hamam, a part of
our tradition, has become a
nostalgic activity that modern
women also enjoy a lot. In
Ommer Hotel, these events
organized in oriental and exotic
atmosphere would relieve all
your stress and offer a nice start
for marriage. Ottoman pleasure
for bride and her friends ...
Joie Club includes its hamam
ritual an elegant atmosphere
decorated with ﬂowers and
candles, aromatherapy mask
special for bride, scrub and
foam massage for friends, and
delicious treats.

In addition to bridal bath,
Ommer Hotel Joie Club also
organizes baby bath (40 days
after birth), groom's bath, and
circumcision baths. A special
menu and music is included in
the package if asked.

BRIDAL HAMAM MENU
» Seasonal olive oil dishes
» Spicy chicken salad
» Potato salad with mayonnaise
» Lentil patties or bulgur salad
» Cheese and spinach pie
» Semolina doughnut in syrup
» Seasonal fruits

DÜĞÜN/ WEDDING
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WEDDING
RING
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ster sağ isterse sol yüzük parmağa
takılsın, dünyanın neresine giderseniz
gidin alyans iki insanın birbirine
bağlılığını simgeler. 4800 yıl önce
antik Mısırlılar döneminde ortaya çıktığına
inanılan, eski dönemde kamış ve sazlıklardan
yapılan ve ne bir başlangıcı ne de bir sonu
olan bu yüzük aslında sonsuzluğu anlatır.
Ortasındaki boşluğun sebebi sadece parmağa
takılma gerekliliğinden değildir. Ufacık bir
yüzük, bilinmeyene açılan kapı ve büyük de
bir maceranın başlangıcı olarak nitelendirilir.
İşte tam da bu nedenledir ki, bir kadına yüzük
armağan etmek ona sonsuz aşkı sunmak
demektir.

o matter if you wear it on your right
or left hand, wherever you go in the
world wedding ring symbolizes the
connection between two people. It is
believed that the oldest recorded exchange of wedding rings comes from ancient Egypt, about 4800
years ago. Once made from sedges and reeds, this
ring tells about the eternity, with no beginning or
end. Just a little ring is considered to be a gateway
or door to unknown and the beginning of a big
adventure. This is why to give a ring to a woman is
to offer her an eternal love.

ALYANSA VE EVLİLİĞE DAİR BİRKAÇ
İLGİNÇ BİLGİYİ KISACA DERLEDİK:

» The earliest and smallest engagement ring was
given to Princess Mary, daughter of Henry
VIII. She was two years old at the time.
» Almost seventeen tons of gold are made into
wedding rings each year in the United States!
» Back in the 1300’s, when people were particularly superstitious, it was believed that taking
a piece of the bride’s clothing would grant the
guests good luck. This lead to many guests that
would literally tear cloth from the bride’s dress.
It eventually became customary for the bride to
throw her bouquet at the female guests.
» The ﬁrst recorded account of a diamond
engagement ring was in 1477 when King Maximilian I of Germany.
» Interestingly, in many countries, even today,
including Norway, Russia, Greece, Ukraine,
Austria, Portugal the wedding ring is worn on
the ring ﬁnger of the right hand and not the left.
In Jewish tradition, the groom places the ring
on the bride’s index ﬁnger, and not the “ring”
ﬁnger at all.

» Yeryüzünde en eski ve en küçük nişan yüzüğünün 8. Henry’nin o dönemde yalnızca
iki yaşında olduğu düşünülen kızı Prenses
Mary’ye verildiği söylenir.
» Amerika’da her yıl yaklaşık on yedi ton
altın alyans yapımında kullanılır.
» 1300’lü yıllarda düğünden sonra gelinden
bir parça eşya almak uğur sayıldığından,
davetliler gelinlikten bir parça koparırlarmış. Bundandır günümüzde gelinin çiçek
buketini davetli genç kadınlara atması…
» İlk elmas yüzük 1477 yılında Almanya
Kralı Maximilian tarafından Burgundy’li
Mary’ye takdim edilmiş.
» İlginçtir, günümüzde Norveç, Rusya,
Yunanistan, Ukrayna, Avusturya, Portekiz
gibi ülkelerde alyans sağ ele takılır. Yahudi
geleneğine göre ise damat yüzüğü gelinin
yüzük parmağına değil, işaret parmağına
takar.
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WE LISTED SOME INTERESTING FACTS
ABOUT WEDDING RING AND MARRIAGE
FOR YOU:

DÜĞÜN

DÜĞÜN/ WEDDING
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DÜĞÜN DEYİP
GEÇMEYİN!
KAYSERİ'DE
HER ADIMI YENİ
BİR ÂDET…
Düğün adetleri yöreden yöreye değişir.
İç Anadolu’nun bu özel şehri Kayseri’de de aylar
süren bir hazırlık süreci yaşanıyor. Gelin yöre
adetlerini yakından tanıyalım…

DON'T EVER
UNDERESTIMATE
WEDDINGS! EVERY
STEP IS ANOTHER
TRADITION IN KAYSERİ...
Wedding traditions change from region to region. In
Kayseri, a special city of the Central Anatolia, there is a
preparation process that lasts for months. Let’s have a
close look at these regional traditions…
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on cemre mart ayında toprağa
düşmeyegörsün, renkli düğün sezonu
açılır hemen. Her yörenin kendine
özgü adetleri vardır da, Kayseri’ninki
bir başkadır. Tuzlu kahve ve kız istemeyle
başlayan bu koşuşturmaca, Kayseri’de nişan
ve dünürlük çağırma ile devam eder. Aylar
ve belki yıllar süren bu telaşlı zaman dilimi,
iki gönlün bir araya gelmesiyle nihayetlenir.
Çiftler erer muratlarına, biz çıkalım kerevetine… Gelin bir de Kayseri’de düğün nasıl
bir seremoniye dönüşüyor, görelim.
GÖRÜCÜ: Daha çok erkeğin annesinin kızı
beğendiği ve eş-dostun aracı olduğu görücü
olma süreci, aslında evlenecek çiftlerin
birbirini daha önceden hiç tanımadığı
anlamına gelir. Evlenme çağındaki kız
kendisine görücü gelen aileyi kabul de
edebilir ret de…
SÖZ KESME: Şayet kız ve kızın ailesi evlerine
gelen görücüleri kabul etmişse, aileler söz
kesmek, yani evliliğe dair kararlar almak
için ilk ciddi buluşmalarını gerçekleştirirler.
DÜZEN: Kahveler içildi ve iki gönlün
birleşmesi kararı verildiyse, sırada düzen
düzmek vardır. Düzene; gelin kız, güvendiği
iki-üç yakın akrabası, kaynana, kaynata,
bir evli, bir bekâr kadın ve bazen de damat
adayı katılır. Çarşı pazar gezilen bu günde,
geline nişanda giyeceği elbise, ayakkabı,
çanta, daha sonra giyeceği palto, terlik,
çamaşır, makyaj malzemesi, etek, mevsimlik kumaşlar gibi tüm ihtiyacına hitap
edecek ne varsa temin edilir.
DÜNÜRLÜK ÇAĞIRMA: Aileler anlaşıp
nişan yüzükleri sağ ele takıldı mı, dünür
gezmeleri de başlar. Kız tarafı hem gelin hem de
damat evinin yakınlarını davet eder. Oyunların
oynandığı bu toplantıların amacı ailelerin
birbirlerini yakından tanımasıdır. Bu gelenek,
kimilerince “yol” olarak da adlandırılır.
MÜBAREK: Aslında bu, “kalın duası”dır.
Daha önceki buluşmalara katılamamış
olan eş-dost düğün haftasının ikinci günü,
sabah erkenden damat evinin yolunu
tutarlar. Gelen konuklara şeker ve çikolata
ikram edilir. Şamdan yakılır, dualar edilir.
Duanın ardından iki genç şamdanı ve geline
hazırlanan hediyeleri içeren valizleri alarak
kız evine götürür.
ÇEYİZALTI: Kalın, kız evine geldikten sonra
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TUZLU KAHVE VE
KIZ İSTEMEYLE
BAŞLAYAN
DÜĞÜN TELAŞI,
NİŞAN VE
DÜNÜRLÜK
ÇAĞIRMA İLE
DEVAM EDER.
STARTING WITH
A CUP OF SALTY
TURKISH COFFEE
AND ASKING
FOR THE GIRL,
WEDDING RUSH
CONTINUES WITH
ENGAGEMENT
AND AFFINITY.

A

s the weather gets hot, wedding
seasonsn opens immediately. Each
region has its own traditions, and
Kayseri has its own specials...
Starting with a cup of salty Turkish coffee and
asking for the girl, this rush continues with
engagement and affinity. It is a hectic time
that takes months or even years. The story
ends with two happy hearts. And they live
happily ever after... And let's see what kind of
ceremony it becomes in Kayseri...
Prearrangement: In this very ﬁrst phase
of wedding, the mother of man ﬁnds the girl
and arranges a marriage with the help of
friends. Actually prearrangement means that
the couple doesn’t know each other before.
The girl has the right to accept or reject the
proposal.

BETROTH: If the girl and her family accepted
prearrangement, two sides have their ﬁrst
serious gathering to get decisions for the
wedding.
SHOPPING: If enough cups of coffee have
been consumed, then it is time for "duzen”.
Bride-to-be goes for shopping with her
two-three reliable relatives, mother-in-law,
father-in-law, married and single women,
and sometimes the groom-to-be. They
walk all around the market trying to ﬁnd
the bridals, shoes, bags, coat, slippers, even
linens, make-up set, skirts, and seasonal
fabrics. Shortly, whatever the bride-to-be
needs!
AFFINITY: As the engagement rings are
worn on right hand, two families start to
see each other. The family of bride-to-be
invites the family of groom-to-be. They
play games and discuss their issues. The
purpose of these meetings is to know each
other from close. This tradition is sometimes called "way".
HOLY: Actually this is a type of praying.
On the second day of wedding week, all
relatives and friends who couldn't join the
previous meetings head for the house of
groom-to-be. Guests would be served from
candies and chocolate. Candlesticks are
burned, and people pray together. After
the prayer, two young men take the candlesticks and luggage containing the gifts to
the house of the girl.

gelinin çeyizi bir odada sergilenir. “Çeyizin
ipe çıkması” olarak adlandırılan bu özel
buluşmada çeyizle beraber damat tarafının
hediyeleri de ziyaretçilere açılır.
GELİN HAMAMI: Hamama salı günü gidilir.
Kız evinin organize ettiği günde damadın
ailesi de gelini yalnız bırakmaz. Şadırvanın
etrafında dönerek türkülerin söylendiği
ve manilerin okunduğu hamam sefasında
amaç düğünden önce gelini eğlendirmektir.
KIZ ARKASI: Çeyizler eve yerleştirilir,
gelin ve damat birlikte yaşanacak koca bir
hayata merhaba derler de, sonrası olmaz
mı? Düğünden sonraki hafta sonu damat,
ailesiyle birlikte kızın ailesini ziyarete
gider. Aileye hediyelerin sunulduğu bu
buluşma aslında karşılıklı sevgi ve saygıyı
geliştirmeyi hedeﬂemektedir.

Evlenecek kız, düğüne birkaç gün
kala kız arkadaşlarıyla birlikte
kına gecesi düzenler. Bir araya
gelen misaﬁrler avuçlarına kına
yakarlar.
The girl who is going to marry
organizes a henna night with her
friends days before wedding party.
Coming together, guests apply
henna on their palms.

MARRIAGE PORTION: As the bride-to-be
gets the gifts, she exhibits them for visitors.
So that people would ﬁnd an opportunity
not only to see the gifts but also know all
about the girl's suitcases.
BRIDAL HAMAM: This ritual is held on
Tuesday. Man’s family wouldn’t leave the
bride-to-be alone. All women turn around
the fountain by singing and reading poems.
The aim is mostly to enjoy with the bride
just before wedding.
AFTER WEDDING: Marriage portions are
set in the house, bride and groom welcomes
a lifetime together. Then what is next? A
week after the wedding, the groom’s family
visits the bride’s family to offer gifts. What
is aimed is to develop love and respect
between families.
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TÜRKİYE'NİN
İLK KADIN ULTRA
MARATON
KOŞUCUSU

BAKİYE
DURAN
DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE KOŞARAK KENDİSİNİ İFADE ETTİ.
PATAGONYA’DAN ABU DABİ’YE, ÇİN’DEN KANADA’YA SAYISIZ ROTALARDA KOŞAN BAKİYE DURAN, YILLAR SONRA “BİR ULTRA MARATONCUNUN HİKÂYESİ / CESARET YALNIZDIR” KİTABINI KALEME ALDI.

TURKEY'S
FIRST ULTRA
MARATHON
RUNNER

SHE HAS EXPRESSED
HERSELF BY RUNNING
ALL AROUND THE
WORLD. BAKIYE
DURAN, WHO HAS RUN
IN SEVERAL ROUTES
FROM PATAGONIA TO
ABU DHABI, CHINA TO
CANADA, WROTE HER
BOOK CALLED "THE
STORY OF AN ULTRA
MARATHON RUNNER /
COURAGE IS SOLITARY".
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ayısız yarış koştum ama hedefim
çok iyi derece yapmak değil,
dünyanın en iyi ve en hızlı yarışlarını koşmak oldu" diyor Bakiye
Duran. Koşmayı "özgürlük" olarak
tanımlayan Türkiye'nin tek kadın ultra maraton
ve macera yarışçısı Duran ile yarışçı olma
hikâyesini, kitap yazma hayallerini ve gelecek
planlarını konuştuk.

S

have run in several races, and my goal
has never been to get the best rank,
but to run the best and the fastest
races of the world," says Bakiye Duran.
She deﬁnes running as "freedom". And
as Ommer Life, we talked to this ﬁrst woman
Ultra Marathon runner and adventurist Ms.
Duran about her story, dreams of writing a
book and future plans.

Asıl mesleğiniz kimya öğretmenliği. Nasıl
ultra maraton yarışçısı oldunuz?
Atalarım Rusya'nın Kazan şehrinin Kurmanay bölgesinden iç savaşlar sonucu göç ederek
ülkemize gelmişler. Kazan'da Tatar Türklerinin
yaptıkları en önemli iş ulaklıkmış. Bu iş için
aranan kişilerin güçlü, kuvvetli, hızlı, dayanıklı,
güvenilir olması gerekirmiş. Ulak seçimi yarışa
benzer bir sistemle yapılır, daha iyi olanlar ciddi
işlere gönderilirmiş. Bu konu ile ilgili çocukluğumdan bu yana çok yol hikâyesi dinledim ki
zamanla köyde, ev ile tarla arasında malzeme taşıyan ulak gibi biri oldum. Çok hızlı yürüyordum,
hatta koşuyordum. Bu zamanla benim kişiliğimin
bir parçası oldu. Bir araca binmem çok yadırganır
olmuştu. Derken, bir gün televizyonda izlediğim,
dağlık bir arazide geçen bir filmden çok etkilendim. Filmde binlerce kadın ve erkek engebeli,
dağlık, çamurlu, bataklık ormanlık bir arazide
günlerce koşuyordu. Hep böyle bir yarışta olmayı
hayal ettim ancak ülkemizde bu ve buna benzeyen yarışlar ile ilgili hiçbir bilgi kaynağı yoktu. Nihayet Yunanistan'da bir yarı maratonda koşarken
tanıştığım Alman yarışçı ekibi bir teklifte bulundu. "Almanya'da bir ultra maraton düzenliyoruz.
Sen çok kuvvetli ve dayanıklısın, davet etsek gelir
misin?" diye sordular. Bana sadece start ve finiş
noktalarını söylemelerini istedim. Almanya'ya
gidemedim ama Hollanda'nın Stain kasabasına
gittim. Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldum.

Your main occupation is chemistry teacher.
How did you become and Ultra Marathon
runner, then?
My ancestors immigrated to Turkey as a
result of the civil war in Kurmanay district of
the city Kazan in Russia. Tatars were the messengers in Kazan. The messengers needed to
be strong, powerful, fast, reliable and durable.
The best messengers were chosen in a system
that is similar to a race. I have heard so many
stories about this since my childhood and this
made me feel like a messenger carrying things
in between home and land in the village. I was
walking and even running really fast. And in
time, this became a part of my personality.
People found it very odd when I used a vehicle.
Then, one day I was watching TV and I was
very impressed by a movie shot in highlands.
Thousands of men and women in the ﬁlm
were running in rough, muddy, swampy areas
for days. I've always dreamed of being in
such a race, but in our country there were no
information and resources about races like
this. Finally a German runner I met in Greece
made an offer. They told me that they were organizing an Ultra Marathon race in Germany.
For them I was strong and hard enough to
join the race, so they did offer me to go there.
I just asked them to tell me start and ﬁnish
points of the race. I couldn't go to Germany,
but instead I went to a town called Stain in
the Netherlands. I became third in European
Championship.

İyi bir ultra maraton koşucusu olabilmek için
ne gibi özelliklere sahip olmak gerekir?
Bir kere iyi koşmakla ultra maraton koşucusu olunmaz. Ultra maratoncu olarak isim
yapabilmek için, koşuların her çeşidini ve en zor
olanlarını koşmak ve öğrenmek gerekir.
Ultra maratoncular; kuvvetli, bilgili, sakin,
dikkatli, ilgili, disiplinli, kurallara riayet eden,
dinlemesini bilen, sağlıklı, ilk yardım kurallarını
öğrenmiş, kendi başının çaresine bakabilen, uzun
süre aç kalabilen, susuzluğa dayanabilen, sıcak ve
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SAYISIZ YARIŞ
KOŞTUM AMA
HEDEFİM
ÇOK İYİ DERECE
YAPMAK
OLMADI,
DUNYANIN EN
UNLU VE
EN ZOR
YARIŞLARINI
KOŞABİLMEK
OLDU.

How would you describe the main features
of a good Ultra Marathon runner?
Firstly, running good doesn't mean that you
can be a good Ultra Marathon runner. In order
to make a name for yourself, you should run all
kinds of races and learn the hardest ones.
Ultra Marathon runners should be experienced athletes who are strong, calm, careful,

soğuk hava şartlarına karşı deneyimli sporcular
olmalıdır. Sporcular için derecenin ve kaçıncı
olduğunun bir önemi yoktur. Bitiş çizgisine ilk
gelen de son gelen de aynı mesafeyi koşmuştur.
Amaç daha sağlıklı olmak ise hedef, bitiş çizgisine sağlıklı ulaşmaktır.

disciplined. It is important to care the rules, to
listen others, to stay healthy, to apply ﬁrst aid,
to endure hot and cold weather. Coming out in
a competition isn't so important for runners.
The ﬁrst and the last in a race run the same distance. The aim is to get the ﬁnish line healthy.

Koşmak sizin için ne ifade ediyor, koşarken
neler hissediyorsunuz?
Koşmak benim için özgürlüktür. Zamanın
önünde yaşamaktır. Hayallerimi gerçekleştirmektir. Hayata fark atmaktır. Günlerce Kalahari
Çölü'nde vahşi hayvanlarla aynı havayı solumaktır. Benlik duygusundan sıyrılıp, tüm canlılarla
ortak yaşamaktır. Sıcaksa sıcak, kuraksa kurak,
açlıksa aç, susuzluksa susuz, ölümse ölüm, her
zorluğu birlikte yaşamaktır. Sayısız yarış koştum
ama hedefim çok iyi derece yapmak olmadı, dünyanın en ünlü ve en zor yarışlarını koşabilmek
oldu. Bir macera takımına bayan sporcu olarak
alındım. Team Touareg adlı Türk ekibimiz ile
Kanada, Fransa, Abu Dabi, Patagonya, İtalya/
Sardegna Adası ve Çin'de macera yarışlarına
katıldık. Patagonya'da Ateş Toprakları'nda 600
km'lik And Dağları'nda dünya üçüncüsü olduk.

How do you feel while running?
Running is freedom for me. It is living beyond time. Realizing my dreams... Outscoring
life. Breathing the same air with wild animals
in Kalahari Desert for days. Getting rid of
selﬁshness and caring more about other living
creatures. Experience hot weather, drought,
hunger, thirst, death and all kinds of difficulties.
I have run so many races, but my aim has never
been to rank in. I have always wanted to run in
the most well-known and difficult races of the
world. I was accepted to an adventurist team
as a woman. By joining Turkish team named
Team Touareg, I had chance to be a part of
adventure races in Canada, France, Abu Dhabi,
Patagonia, Italy / Sardinia Island and China. In
Tierra del Fuego, Patagonia, we became third
in the world at 600-kilometer race.

“KİTAP YAZMAK İÇİN
ALTI AY KOŞTUM”
Kitap yazmaya ne zaman karar verdiniz?
Bir gün Siemens yetkililerinden biri beni aradı ve bir şirket toplantısında konuşma yapmamı
istedi. Ben konuşmaktan ne anlarım dedimse de,
Siemens yetkilisi Ali Rıza Ersoy; "Sen gel, sadece
bir yarışını anlat." dedi. Patagonya'da yaşadıklarımı anlattım. Toplantıdan çıkarken, Siemens'in
CEO'su Hüseyin Gelis; "Bir kitap yazmalısın."
dedi. Ardından Şirin Mine Kılıç ile görüştük.
Ciddi olamayacaklarını düşündüm ama peşimi
bırakmadılar. Bir bilgisayar aldım. Günlerce
dağlara koşmaya gittim. Hayaller kurdum. Eve
geldiğimde yine bir cümle bile yazamadım.
Çocukluğum, okul yıllarım, tarlada çalıştığım
günler, kardeşlerim, yaşam mücadelemiz yavaş
yavaş gözümün önüne gelmeye başladı. "Hey
hayat, seni yeniden yaşamak ne güzelmiş." diyerek ağladım. Kaybettiğim babam ve kaybettiğim
annem için ağladım. Bir kitap yazmaya o an karar
verdim. Altı ay dağlarda koştum. Kitabı aklımda
yazdım ve aklımda tuttum. Eve döndüm, bilgisayarı açtım ve bir ayda kitabımı yazıp bitirdim.
Hüseyin Gelis, Ali Rıza Ersoy ve dostum Şirin
Mine Kılıç'a sonsuz teşekkürler.

I HAVE RUN
IN SEVERAL
RACES, AND MY
GOAL HAS
NEVER BEEN
TO GET THE
BEST RANK,
BUT TO RUN
THE BEST AND
THE FASTEST
RACES OF THE
WORLD.

"I RAN FOR SIX MONTHS IN
ORDER TO WRITE THE BOOK"
When did you decide to write a book?
One day, a person from Siemens invited me
to give a speech in a company meeting. No matter how I tried hard to convince them not do
give speech, Ali Rıza Ersoy from Siemens said,
"Just come and tell about a race." I told them
what I experienced in Patagonia. As the meeting was over, Hüseyin Gelis, CEO of Siemens,
said "You should write a book." Then we met
with Şirin Mine Kılıç. I thought they wouldn't
be so serious, but they never gave up. I bought a
computer. I went running to the mountains for
days. I dreamed. When I got home I couldn't
write even a sentence. Everything reminded me
of my childhood, school years, days I worked in
the ﬁelds and my life struggle. I wept by saying
"Hey life, how nice to live you." I cried for my
parents who aren't with me anymore. At that
point, I decided to write a book. I ran in the
mountains for six months. I wrote the book in
my mind. After coming back home, it just took
a month to ﬁnish the whole book. So many
thanks to Hüseyin Gelis, Ali Rıza Ersoy and my
best friend Şirin Mine Kılıç.
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MODANIN
YENİ
YÜZÜ
moda
Instagram, adeta moda dünyasının yeni fenomeni haline
geldi. Ünlü moda dergilerinden özel moda evlerine,
dünyaca ünlü bloggerlardan sokak stillerine kadar
modanın A’dan Z’ye her hali Instagram’da! Dünya
modasını ayağımıza getiren, trendleri bir tık uzağımıza
taşıyan popüler Instagram hesapları ile modayı takip
etmeye ne dersiniz?

NEW FACE OF
FASHION: BLOGGERS
Instagram almost become the new phenomena of the fashion world.
From A to Z, famous fashion magazines to fashion houses, famous
bloggers to street style every form of fashion is on Instagram!
What about following fashion through popular Instagram accounts which
bring world fashion to our doorstep, and trends just a click away.
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A

rtık devir değişti, tabii moda da bu değişiklikten nasibini alarak kendine yepyeni
ve popüler bir mecra buldu: Instagram. Modayı
artık dergilerden değil de bloggerların gözünden
takip ettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu mecra
sayesinde, nerelerden alışveriş yapıyorlar, nereye
giderken nasıl giyiniyorlar hepsini keşfedebiliyoruz. Instagram ve moda aslında uzun bir süredir
hayatımızda var. Hatta basılı yayınlar artık
instagram modasını sayfalarına da taşıyorlar.
İşte sitiliniz konusunda sizlere ilham verecek
instagram hesapları.

T

ime has changed; of course fashion got its
share from this change and found a brand
new popular channel: Instagram. We now live in
a world in which we follow fashion from bloggers’
eyes not magazines. Thanks to this channel,
we are able to discover where they do shopping,
how they dress and where they go. Instagram
and fashion is actually in our lives for a long
time. Even more, printed publications now carry
Instagram fashion to their pages. Here are the
Instagram pages which will give you inspiration
about your style.

Man Repeller

G

azetecilik mezunu Leandra Medine, kötü biten bir ilişkisinin ardından
değişiklik arıyor. Blog hikâyesi de tam burada başlıyor. Kendi sevdiği fakat
erkekler tarafından eleştirilen giyim tarzı ona ilham kaynağı oluyor ve erkekleri
iten parçaları farklı feminen parçalarla birleştirip, fazla güzellik kaygısı gütmeden
bloğunda paylaşmaya başlıyor. Böylece Medine, “The Man Repeller” (Erkek Kaçıran) ismi ile Instagram’ın moda fenomenlerinden biri oluyor. Medine’nin bu kadar
tanınmış ve sevilen bir blogger olmasının sebebi modaya ve stile klişe tabularla
yaklaşmaması. O, “Bir kadın ne erkekler için ne de başka kadınlar için giyinmeli,
sadece kendi için giyinmeli”, “Kadın vücudu saran parçalar giymeli” gibi söylemlere karşı bir düşünce yapısıyla modanın sadece iyi görünmek olmadığını, aslında
kişinin özgüvenini yerine getirmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

J

ournalism graduate Leandra Medine, looks for a change after a relationship
which ended up badly. Story of her blog starts right here. Her style which she
llikes but criticized by guys, becomes a source of inspiration and she starts to gather
d
different feminine pieces which push men away and post without much concern
of beauty on her blog. So Medine becomes one of the fashion phenomena on
of
In
Instagram
n
under the name, The Man Repeller. The reason behind Meddie being
a renowned
rree
and loved blogger is that she does not come close to fashion and cliché
tta
taboos.
ab
She defends that fashion is not only about looking good actually it is needed
for
ffo
or self
s confidence with a way of thought against sayings like “A woman should
dress
d
dr
res
es neither for men nor other women only for herself”, “Women should wear skin
tight
tti
igh
g t pieces”
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Mira Duma

B

ebeksi yüz hatlarıyla ve farklı sitili ile kendine hayran bırakan Mira Duma'yı
yıı
modayı yakından takip edenler arasında bilmeyen yoktur. Miroslava Duma,,
Harpers Bazaar Rusya’nın moda editörü ve Büro 24/7’nin kurucusu. Mira, minyon
yo
yon
on
kadınların da son derece güzel giyinebileceğini hepimize gösterdi. Mira'nın bize
oilham veren en güzel yönü, renklerle yaratıcı kombinler yapıyor oluşu. Rus sitil ikonu renkler ve desenlerle nasıl başa çıkabileceğini gerçekten çok iyi biliyor. Duma,
maskülen çizgileri tarzına yansıtmaktan hoşlanıyor. Bu noktada bile renkten
vazgeçmeyen ve özellikle florasan renkli monokrom kombinasyonları tercih eden
moda ikonu, kendini deneysel olarak yorumluyor. Birbirinden şık kıyafetleri ve dik-kat çekici tarzı ile Duma, Instagram’da mutlaka takip edilmesi gereken isimlerden.

T

here is probably no one who follows fashion but does not know about Mira
Duma who amazes with her dollish features and different style. Miroslava
Duma is the fashion editor of Russian Harpers Bazaar and the founder of Buro
24/7. Mira showed us petite can also dress extremely beautiful. The best inspiring
side of Mira is her creative combinations with colors. Russian style icon really
knows how to handle colors and patterns. Duma likes to reflect masculine attitude
to her style. Even in that point, she does not give up on colors and she especially pre-fers fluorescent colored, monochromatic combinations. The style icon interprets
herself as an experimental. With her chic clothes and striking style, Duma must be
followed on Instagram.

Mariano Di Vaio
M

aariano Di Vaio, İtalya doğumlu, 26 yaşında genç bir moda blogger. Aynı zamanda modellik yapıyor. Herkes onu ilk olarak Lookbook üzerinden oluşturm
duğu
ile tanıdı. Çekiciliği ve yakışıklılığını birleştirerek herkesin ilgisini
du
uğu kombinler
ko
çekmeyi
çekm
çe
k ey
km
e başardı ve ünlü markalarla çalışan bir model oldu. Ayrıca Mart 2012'de
kendi
(www.mdvstyle.com/mdvstyle.com) açtı. Erkek modası denince ilk
kend
ke
ndii bloğunu
nd
b
bl
ve İtalyan stilini, fiziğinin de avantajını kullanarak çok iyi yansıaakla
ak
laa ggelenlerden
ee
el
Mariano'nun
instagram hesabı mutlaka takip edilmeli. Yakışıklı olması beyleri
taan Ma
tan
M
r
biraz
fakat nerede nasıl giyinmesi gerektiğine dair kafasında soru
bi
b
ira
r z kıskandırabilir
k
kı
işaretleri
iş
işar
şar
aret
e leer olan erkekler için bulunmaz bir nimet olduğunu kabul edelim.
et

M

aariano Di Vaio, born in Italy, is a 26 years old young fashion blogger. He is
aalso modeling. At first everybody recognized him with the combinations
he
h created
cre
reat
a from Lookbook. By combining attractiveness and beauty he managed
to
to draw
dra
r w everyone’s attention and became a model working with famous brands.
He
He also
alsso opened his own blog (mdvstyle.com ) in March 2012. He is one of the first
ones
on
ness tha
that
haa spring to mind when it comes to men’s fashion and he reflects Italian style
elegantly
eleeg
ele
egantl
tl by using the advantage of his physic so Mariano’s Instagram account
must
must
mu
st b
bee followed. His handsomeness can make men jealous but let’s face the fact
that
thaat iitt iss a golden opportunity for men who has question marks in their mind about
th
what
whaat to
wh
to wear.
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Nil Ertürk
N

il Ertürk, 88 doğumlu, Bilgi Üniversitesi’nin sinema bölümünden mezun olup
profesyonel hayatına moda alanında devam etmeye karar vermiş. İlk işi, Jean
Pierre Jeunet’nin yönetip Audrey Tattou’nun oynadığı İstanbul’da çekilen Chanel
No.5 parfüm reklamında kostüm asistanlığı olan Nil, 2009 yılında kendi moda bloğunu açıyor. Aralarında İtalyan Vogue, İspanyol Elle gibi dergilerin de bulunduğu pek
çok uluslararası mecrada kendinden söz ettirmiş ve dünyadaki en iyi 100 Moda Bloğu
u
arasında gösterilmiş bir isim. Stil danışmanlığı, satın alma uzmanı ve online mağaza
yöneticiliği gibi alanlarda görev almasının ardından 2013 yılından itibaren kendi şir-keti altında pek çok moda markasının dijital marka ve stil danışmanlığını yürütüyor.
r.
Kendisini nilerturk.net ve Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

N

il Ertütk, born in 88, decided to go in for fashion in her professional life after
err
graduating from Bilgi University Department of Cinema. Her first job was
costume assistant at the Chanel No.5 perfume commercial shot in İstanbul, played
yed
d
by Audrey Tattou, directed by Jean Pierre Jeunet. Nil opens her own fashion blog
log
og
in 2009. She is mentioned in the international channels including magazines like
ike
ke
Italian Vogue, Elle Espanola and presented between Top 100 Fashion Blogs in
n th
the
he
tor
ore
world. After taking a part in fields of stylist, purchasing specialist and online st
store
management in her career, since 2013 she carries out digital brand counselingg
and styling of many fashion brands under her own company. You can follow her
her
e on
on
nilerturk.net and also from her instagram account.

Adam Gallagher

E

rkek stilin kült isimlerinden Adam Gallagher, nam-ı diyar 'iamgalla' henüz 17
yaşındayken Lookbook adlı stil platformuna taşıdığı tarzı ile müthiş beğeni
topladı. Adam Gallagher, palladium bot, biker ceket, fular, postacı çanta, havacı
mont, blazer ve erkek giyimine ait daha pek çok parçayı ustaca kullanıyor. Adam
Gallagher, stilini alternatif olarak tanımlıyor. Gallagher, özellikle güneş gözlüğü,
çanta ve saat gibi aksesuarlara takıntı derecesinde düşkün. Giydiği canlı kıyafetler,
taktığı aksesuarlar ve saç stilini her şeyi ile bir bütün haline getirip, uyum yakalamaktan da geri kalmıyor. Hem yakışıklı hem de stil sahibi olmayı başaran genç
blogger Adam Gallagher’ı takip etmek bir süre sonra bağımlılık yaratabilir.

O

ne of the cult names of men’s style, Adam Gallagher, also known as iamgalla,
won recognition with his style which he brought to the style platform, Lookbook when he was only 17. Adam Gallagher uses palladium boat, biker jacket, scarf,
messenger bag, aviator coat, blazer and many pieces from menswear expertly.
Adam Gallagher describes his style as an alternative. Gallagher is obsessed with
accessories like sunglasses, bags and watches. He harmonizes by unifying his
lively clothes, accessories and hair style. Following both handsome and fashionable
young blogger Adam Gallagher might be addictive after a while.
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YAZ
ALIŞVERİŞİ
BAŞLASIN
Yaz sezonuna birbirinden güzel ve renkli
ürünlerle merhaba diyoruz. Sıradan
giyindiğiniz günlerde bile stilinize renk
katacak ayakkabılar, aksesuarlar ve
çantalar… Birbirinden farklı modellerle
kendi tarzınızı yakalayın. Haydi alışverişe!

SHOPPING
HAS SPRUNG
WITH
SUMMER
We welcome summer with so many
beautiful and colorful products. Shoes,
accessories and bags that change our
style even on the days we wear casual...
Create your own fashion with different
selections. Let’s go shopping!
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FINDS

ALICE + OLIVIA

DKNY

ANCIENT GREEK SANDALS
ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY

LANVIN
LE SPECS

ETRO

LA MER COLLECTION
ANTİK BATİK
J. CREW

LE SPECS
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BU YAZ
TÜM ERKEKLER
TARZ
Yaz sezonunu şık ve çekici hale getirmek
isteyenlerden misiniz? O halde önerilerimize
kulak verin. Sezonun en beğenilen parçalarıyla
dolu bu alışveriş dosyasını sizler için hazırladık.
Stilinize katkı sağlayacak parçalardan
dilediğinizi seçin, kendinizi iyi hissedin ve en iyi
siz görünün.

THIS SUMMER
ALL MEN HAVE
STYLE
Are you the one who wants to render
the summer more stylish and
attractive? Then pay attention to our
suggestions. We have prepared a
shopping list for you that include the
best pieces of the season. Choose the
ones that will contribute your style, feel
good and have the best appearance.

88 YAZ - SUMMER 2015

HACKETT

HENTSCH MAN

CHARVET

GRAYERS
NN
J. CREW

GANT RUGGER

LOCK & CO HATTERS

ANDERSON'S
HACKETT

CASTAÑER
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DALGALARI

"ô.",

Takı tasarımcısı Cem Lokmanhekim’in aile
mesleği olan takı tasarımı vesilesiyle takılarla
çocuk yaşta kurduğu ilişki, gerçek bir
tutkunun sürekliliğini sağladı.

BREAKING THE WAVES

Jewelry designer Cem Lokmanhekim turned his childhood
relation with the design world into a real enthusiasm.
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Cem Lokmanhekim, yeni
koleksiyonunda
kültürümüzün önemli
değerlerinden ilham alıyor.
Cem Lokmanhekim gets
inspired by the important
values of Turkish culture in
his new collection.
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CEM LOKMANHEKİM’DEN
DALGALARI AŞAN
YENİ KOLEKSİYON
Takı Tasarımcısı Cem Lokmanhekim 25 Eylül
1968 yılında Mersin'de doğdu. Koleksiyonlarının
temelini hayat ve doğadaki detaylardan alan
ve bu ﬁkirleri kendi yorumuyla tasarımlarına
aktaran Cem Lokmanhekim, ﬁkrin onu
götürdüğü yere göre, kimi zaman çok
gösterişli kimi zaman minimal stilin öne çıktığı
koleksiyonlara imza atıyor.

Y

aşamdan ve doğadan aldığı ilhamı,
tasarımın özgün çizgileri ile buluşturan ünlü mücevher tasarımcısı Cem
Lokmanhekim, yeni koleksiyonunda
kültürümüzün önemli değerlerinden, geleneksel
“Trabzon hasırı”nı günümüze taşıyor.
Nesiller boyu geçmişten günümüze Karadeniz
kadınları tarafından el emeğiyle hazırlanan
“Trabzon hasırı” çok özel ve incelikli bir örme
tekniği olarak öne çıkıyor. Bu geleneği sürdürmek
ve günümüze taşıyarak herkesle paylaşmak
isteyen Cem Lokmanhekim, tekniği en incelikli
şekilde yerinde öğrenmek için Karadeniz’i ziyaret
ederek, Trabzon’da bu sanatı devam ettiren
emektar kadınlarla birlikte çalıştı. “Trabzon
hasırı”nın hikâyelerini dinleyen ve tasarımlarına
bu ruhu da katan Cem Lokmanhekim tüm bu
uzun ve incelikli çalışmalar sonunda benzersiz
bir koleksiyona hayat verdi; “Dalgaları Aşmak”…
“Dalgaları Aşmak” koleksiyonunda, Trabzon
hasırı örme tekniği, Cem Lokmanhekim’in yorumuyla ear cuff, kolye, yüzük, küpe, şahmeran gibi
benzersiz ve modern formlara kavuşuyor.
Cem Lokmanhekim “Trabzon hasırı”nın
tarihi geçmişine de değinerek erkeklere yönelik
hikayesini de günümüze onlar için tasarladığı
parçalarla taşıyor.
“Hayat dalgaları aşmaktır” felsefesi, tüm
zorluklara rağmen hayatın güzelliklerine ayna
tutan yaklaşımı ve kültürümüzün en özel geleneklerinden, zanaatlerinden “Trabzon hasırı”na
sahip çıkan misyonuyla, Cem Lokmanhekim’in
tasarladığı yeni koleksiyon “Dalgaları Aşmak”,
benzersiz mücevherleriyle dikkat çekiyor.
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CEM
LOKMANHEKİM'S
NEW COLLECTION
BREAKING THE
WAVES
Design world takes turn
with his works reﬂecting
different cultures and original
approaches. Inspired by the
waves in the Black Sea, Cem
Lokmanhekim created a brand
new collection called "Dalgaları
Aşmak" (Breaking the Waves)...

T
Cem Lokmanhekim'in birbirinden
güzel tasarımları sizi geçmişten
geleceğe doğru masalsı bir
yolculuğa çıkarır.
Beautiful designs by Cem
Lokmanhekim will take you to
a fairy tale journey from past to
present.

he hints of life and nature meet in his
original designs. This famous jewelry
designer Cem Lokmanhekim interprets the traditional weaved bracelets of Trabzon, which is one of the important
values of Turkish culture, in his new collection.
"Weaved bracelet of Trabzon" made by
women in the Black Sea Region for ages, stands
out as a special and subtle technique of knitting.
Trying to continue and share this tradition with
everybody, Cem Lokmanhekim visited the
region to learn the technique better and worked
with the veteran women who still sustain this art
in Trabzon. By listening to the story of "weaved
bracelet of Trabzon" and adding this spirit into
his own designs, Cem Lokmanhekim created a
unique collection named "Breaking the Waves"
after a long and delicate working time.
In his new collection "Breaking the Waves",
the knitting technique of weaved bracelets are
being interpreted in the unique and modern
form such as necklace, ring and earrings.
Referring to the historical part of the
"weaved bracelet of Trabzon", Cem Lokmanhekim also reﬂects its story related to men in his
special designs.
With his philosophy "Life is breaking the
waves", his approach reﬂecting the beauties of life
and caring one of the unique forms of our culture
"weaved bracelet of Trabzon", Cem Lokmanhekim's new collection "Breaking the Waves" attracts
attention with its noteworthy jewelries.

Cem Lokmanhekim
Karadeniz'in dalgalarından
aldığı ilhamı koleksiyonuna
yansıtmış.
Lokmanhekim reﬂects the
waves of Black Sea into his
collection.
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M

antıya “enfes” diyebilmek için
illa, 40 tanesi koyun koyuna bir
kaşıkta yatmalı mı bilinmez.
Emin olduğumuz tek gerçek,
7’den 70’e herkesin bu lezzete asla “hayır” diyemeyeceği. Öyle ki; daha yapım aşamasındayken
ağız sulandırır mantı. Madem bu kadar seviyoruz
bu lezzeti, biraz daha yakından tanıyalım.

I

t is unknown whether it is necessary
that 40 pieces should ﬁt to a spoon to
call mantı “delicious” or not. One thing
we are sure about is that the world and
his wife never say no to this taste. Such that
it makes our mouths water even while in the
making. Now that we love it so much, let’s take
a closer look

MANTININ HİKÂYESİ

STORY OF MANTI

Hepimizin bugün bildiği anlamıyla mantı; küçük
hamur parçalarını, kıymayla doldurduktan sonra, bohça gibi kapatma ve bu hamur parçalarını
suda haşlama tekniğiyle yapılıyor. Ancak ilk
olarak ortaya çıktığı yere, Orta Asya’ya döndüğümüzde, pişirilme tekniği açısından günümüzle
benzerlik gösterse de; kullanılan malzemeler
bakımından çok daha çeşitli olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten mantının Çin’den Anadolu’ya
uzanan yorucu yolculuğunu düşündüğümüzde,
onun bu çeşitliliğine hak vermemek imkânsız.
İzini sürdüğü her coğrafyadan, kendine yeni malzemeler ekleyerek bugünlere ulaşan mantının,
zamanında "tatar böreği" ismiyle çağrılması da,

In the meaning we all know today, mantı is
made with the technique of ﬁlling little pieces
of dough with ground meat, bundling them
and boiling these pieces of dough in water.
However if we go back to its native land,
Central Asia, even if cooking technique is
similar to today, we can say that it is varying in
terms of ingredients. If we think about mantı’s
exhausting journey from China to Anatolia,
it impossible to entitle this variety. Coming
to this day after adding new ingredients from
each region it follows, mantı is proven to love
nomadic lifestyle since it was called “tatar
boreks” once upon a time. It is boiled in some

Mantıyı severek yiyoruz. Peki, Kayseri
mutfağına nasıl geldi? Gelir gelmez
başköşeye nasıl yerleşti, biliyor muyuz?

NBOU·
EN LEZZETLİ KÜLTÜREL MİRASIMIZ:

THE MOST DELICIOUS
DELICIOU CULTURAL HERITAGE
D
We llove eating mantı. How it came to Kayseri
cuisine? As soon as it came, how did it come to
cuis
the sseat of honor, do we know?
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göçebe hayatını çok sevdiğini doğruluyor. Bazı
bölgelerde haşlanmış, bazılarında kızartılarak
tüketilmiş mantı, kimi yerlerde buharda pişirilerek hazırlanıyor. İçi çeşitli dolgu malzemeleri
eklenerek çeşitlendirilen mantı, değişik soslar
kullanılarak da lezzetlendiriliyor. Haliyle ismi
de, bulunduğu yere göre farklılıklar gösteriyor.
Türkiye’de doyurucu ve lezzetli bir öğün olan
mantıya, Çin’de baozi ve mandu, Özbekistan’da
kaskoni, Moğolistan’da buuz, Japonya’da nikuman, Nepal’de momo, Gürcistan’da khinkali,
İtalya’da ravioli, Afganistan’da mantu, Bosna
Hersek’te klepe, Ukrayna’da vareniki, İspanyada
noqui, İsveç’de palt, Polonya’da piorogi, Rusya’da
pelmeni, İsrailde kreplach, Tayvan’da ba-wan,
Beyaz Rusya’da kalduny, Azerbaycan’da dushbara (düşbere), Amerika Birleşik Devletleri’ndeyse
dumpling isimleriyle sesleniliyor.

OSMANLI MUTFAĞINDA MANTININ YERİ
Orta Asya’da 13 yüzyıldır keyifle yenen mantı,
bu bölgelerden Osmanlı topraklarına göç eden
Türkler sayesinde Osmanlı mutfağına giriyor.
Tabi ki bugün yediğimiz haliyle değil. Kaşgarlı
Mahmut'un yazdığı ‘Divan-ü Lugati't Türk'te
anlatıldığına göre, “tutamaç” adı verilen yemek,
emek emek açılıp kesilen eriştenin, kavrulmuş
kıymayla buluşmasıyla hazırlanıyor ve yanında
yoğurtla servis ediliyor. Bugünkü formuna en
benzer şeklini de, Osmanlı döneminin yazarlarından biri olan Şirvanı'nin kitabından okuyoruz.
Kitaba göre mantı; içinde koyun kıyması, nohut,
tarçın ve sirke bulunan, yoğurt ve sumak ile servis edilen bir yemek olarak bize tanıtılıyor.
Fatih Sultan Mehmet dönemininse mantıyla
ilgili ilginç bir öyküsü var. Zira Sultan’ın haftanın

GELENEKSEL
LEZZETLERİMİZ
İÇERİSİNDE,
GEÇMİŞTEN
BUGÜNE
DEĞİŞİME
UĞRAMADAN
GELEN ENDER
LEZZETLERDEN
BİRİ, KAYSERİ
MANTISIDIR.

regions, fried in others and steamed in some
places. Diversiﬁed by adding different ﬁllings,
mantı is also ﬂavored with various sauces.
Consequently its names changes in accordance with its place. A satisfying and delicious
taste in Turkey, mantı is called baozi and
mandu in China, kaskoni in Uzbekistan, buuz
in Mongolia, nikuman in Japan, mono in Nepal, khinkali in Georgia, ravioli in Italy, mantu
in Afghanistan, klepe in Bosnia Herzegovina,
vareniki in Ukraine, noqui in Spain, palt in
Sweden, piorogi in Poland, pelmeni in Russia,
kreplach in Israel, ba-wan in Taiwan, kalduny
in White Russia, dushbara in Azerbaijan,
dumpling in USA.

ITS PLACE IN OTTOMAN CUISINE
Eaten with pleasure for 13 centuries in
Central Asia, mantı enters Ottoman cuisine
thanks to Turks who emigrated from these
regions to Ottoman lands. Of course, it
was not in the shape of what we eat today.
According to Dīwānu l-Luġat al-Turk, written
by Muhammad al-Kashgari, the meal called
as “tutamaç” (handhold) is prepared with the
meeting of rolled out and sliced the noodle
and roasted ground meat and then served with
yogurt. We read the most similar style with
today’s form from the book of Şirvani who is
one of the Ottoman writers. According to the
book, mantı is introduced to us as a meal with
ground mutton, chickpea, cinnamon and vinegar and served with yogurt and sumach.
The period of Fatih Sultan Mehmed has an
interesting story with mantı. Because it is
related that Sultan wanted to see mantı on his

KAYSERİ MANTISININ
ÖZELLİKLERİ:

FEATURES
OF KAYSERİ MANTI:

» Kayseri mantısı, bir kaşığa 40 adet sığabilecek
kadar küçük kapatılır.
» Mantı, salça ve yağ ile beraber haşlandığından
daha sulu bir kıvamı vardır.
» Kayseri’de mantının en önemli lezzet eşlikçileri,
sumak ve reyhandır.
» Hamur ince, iç harcı dolgundur. Bu da Kayseri
mantısının sağlıklı ve doyurucu olmasını
destekler.
» Kayseri mantısı yapılırken iç harç önceden
pişirilmediği gibi, hamur da fırınlanmaz.

» Kayseri mantı is bundled to ﬁt as small as 40 of
them can ﬁt to a spoon.
» When mantı is boiled with gravy and oil, it
becomes more watery.
» Best taste partners of mantı in Kayseri are
sumac and basil.
» The dough is thin, the ﬁlling is abundant.
This supports Kayseri mantı in a healthy and
satisfying way.
» In the making of Kayseri mantı, neither the
ﬁlling is precooked nor is the dough baked.
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beş günü, sabah sofrasında mutlaka mantıyı
görmek istediği rivayet ediliyor. Hal böyle olunca
mantı için sadece 15’inci yüzyıl saray mutfağının
gözdesi değil Fatih Sultan Mehmet’in de başyemeklerinden biriymiş desek yanlış olmaz. Mantı,
hem lezzetli hem doyurucu olunca, saltanatını
16’ıncı yüzyılda da korumaya devam ediyor. II.
Beyazıt bu yemeği daha da yücelterek, Topkapı
Sarayı’nın sonbahar mönüsünün olmazsa olmazı
haline getiriyor. O günden bugüne de, şöhreti
artarak sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri
haline geliyor.

MANTI DEYİNCE
AKLA ÖNCE KAYSERİ GELİR
Kayseri, kuşkusuz mantının başkenti. Zaten
Kayseri’de mutfağın bereketini genellikle unlu
ve etli yemekler tamamlıyor. Öyle ki, burada
geleneksel mantının dışında, farklı türlerde
mantıların tadına bakmak da mümkün. Peki,
Kayseri’ye yolumuz düşerse, tadına bakmadan
dönmememiz gereken bu mantı çeşitleri neler?
Mantı çorbası nam-ı diğer börek çorbası, şebit,
yağ mantısı, piravu, tepsi mantısı, paşa ve çerkez
bunlardan bazıları. Farklılıkları pişirme teknikleri ve kapatma tipleriyle alakalı… Lezzeti usta
ellerde saklı bu meşakkatli yemeğin Anadolu’nun
diğer bölgelerine Kayseri’den yayıldığını hatırlatmakta fayda var. Hatta rivayet edilene göre; çok
eski yıllarda, Kayseri’de annelerin oğullarına kız

IN TRADITIONAL
TASTES, ONE
OF THE RARE
TASTES THAT
STAY UNTRANSFORMED DURING
HISTORY IS
KAYSERI MANTI

table in the morning ﬁve times a week. This
being the case, it is not wrong to say that mantı
is not only the favourite of palace kitchen but
also one of the main dishes of Sultan Mehmed.
As it is both delicious and satisfying, mantı
continues to reign in 16th century as well. By
extolling this meal more and more, Beyazid II
makes a must of autumn menu of the Topkapı
Palace. Since then rising in fame, it becomes
irreplaceable on our tables.

KAYSERİ COMES TO MIND WHEN
YOU THINK OF MANTI
Kayseri undoubtedly is the capital of mantı.
After all, generally ﬂoury meals and meals
with meat complete the abundance of the
kitchen in Kayseri. As such, beside traditional
mantı, it is possible to taste different kinds of
mantı. Then, what kinds of mantı we have to
taste in Kayseri before we come back? Mantı
soup also known as pasta soup, şebit, oil mantı,
piravu, tray mantı, paşa (pasha) and Çerkez
(Cherkes) are some of them.
Their differences are about their cooking
techniques and bundling style… It is useful to
remind that this arduous meal whose taste is
hidden in master hands, spread to Anatolia
from Kayseri. Even according to what is related, in very old times, criteria of mothers to
choose a wife for their sons had been the abil2015 YAZ - SUMMER 99
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MONS ARGAEUS RESTAURANT’DA
HAKİKİ KAYSERİ MANTISI
Büyük bir emek, fazlaca sabır, el işçiliği ve en önemlisi ustalık
ister mantı yapmak. Kıvamında yoğrulup incecik açılan
hamur, özenle hazırlanan malzemelerine kavuştu mu geriye
bir tek pişirilmesi kalır. Canı mantı isteyen, usta mantıcıları
bilmediğinden olsa gerek çoğu zaman fabrika üretimi, ağızlarda
nahoş tat bırakan mantılara mahkûm oluyor. Uzun zamandır
güzel bir mantı yemediyseniz ve "bu lezzetli keyﬁ yaşamanın
tam sırası" diyorsanız hakiki Kayseri mantısının tadına Ommer
Hotel Mons Argaeus Restaurant'da bakmanızı tavsiye ediyoruz.

REAL KAYSERİ MANTI AT THE MONS
ARGAEUS RESTAURANT
A great effort, lots of patience, handcraft and most importantly
mastership are needed to make mantı. Kneaded and rolled out
at the right thickness, the dough meets elaborated ingredients
and there’s only left to cook. The one who desires mantı, maybe
unaware of the mantı masters, usually doomed to fabricate
mantı which leaves a unpleasant taste on the tongue. If you did
not eat a beautiful mantı for a long time and you say “it is time
to live this delicious joy”, we advise you to taste Real Kayseri
mantı at Ommer Hotel Mons Argaeus Restaurant.

alma kriteri de mantı açabilmekmiş. Gelin adayı,
bir kaşığa ne kadar çok mantı sığdırırsa, o kadar
marifetli kabul edilirmiş. Kayseri mutfağının olmazsa olmazı reyhanı kullanmadan mantı yapan
kızlarsa, acemi değerlendirilirmiş.
“Peki, neden Kayseri?” sorusunun cevabı da İç
Anadolu Bölgesi’nin iklimiyle alakalı. Nasıl ki
Ege, zeytinyağlı yemeklerle Doğu bölgelerimiz
de et yemekleriyle anılıyorsa, Kayseri’de hem
vücudu sıcak tutmak, hem enerjisini korumak,
hem uzun süre tok durabilmek hem de hesaplı
bir öğün yaratmak için daha çok hamur işlerinde
ustalaşmış. Bizim Yüksel Soyutürk’ün derlemesiyle okuduğumuz “Mantı Destanı” veya “Kayseri
Mantısı” başlığını taşıyan şiir de bu ilişkiyi
doğrular. Bu destanın yazılış tarihi ve yazarı belli
olmamakla birlikte son dörtlüğünde “Bilgin”
mahlası taşır. Şiirden bir pasaj şöyle der:
Kıyma ile macun olur soğanı
En makbulü ufak ufak olanı
Kırk tanesi bir kaşığa dolanı
Duvakla örtülü gelinsin mantı
Kimselerin değil benimsin mantı.
Hulasası; mantıyı Kayseri’den ayrı düşünmek
pek mümkün değil. Hatta geleneksel lezzetlerimizin çoğunun değişime uğradığını düşünürsek,
özünü koruyan ender lezzetlerden biri mantı
değil, Kayseri mantısıdır, desek yanlış olmaz.
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FATİH SULTAN
MEHMET’İN
HAFTANIN BEŞ
GÜNÜ, SABAH
SOFRASINDA
MUTLAKA
MANTIYI GÖRMEK
İSTEDİĞİ RİVAYET
EDİLİYOR.
IT IS RELATED
THAT SULTAN
WANTED TO SEE
MANTI ON HIS
TABLE IN THE
MORNING FIVE
TIMES A WEEK

MONS ARGAEUS RESTAURANT

ity to make mantı. Bride to be was accepted as
nimble-ﬁngered as how much mantı she ﬁts to
a spoon. Girls who made mantı without basil,
a must of Kayseri cuisine, were considered as
callow.
Answer to the question of “Then, why
Kayseri?” is related to the climate of Central
Anatolia. Just as Aegean is remembered with
olive oil dishes and Eastern regions with meat,
Kayseri is mastered in mostly in ﬂavory meals
to keep body heat up, conserve energy, stay
full for a long time and make an economical
meal.
As we learned from Yüksel Soyutürk’s compilation, poem titled as “Mantı Epic” or “Kayseri
Mantı” proves this relationship.
Date and author of this epic is unknown but
there is a pseudonym, “Bilgin”, in the last
stanza. A passage from the poem goes:
Onion becomes paste with gorund meat
The most acceptable one is in small pieces
Forty of them ﬁt to a spoon
You’re veiled bride, mantı
You do not belong to anyone but me
In fact, it is not possible to think mantı apart
from Kayseri. Even more, if we think about the
transformed traditional tastes, it is not wrong
to say that one of the rare tastes which protect
its substance is not mantı but Kayseri mantı.

Bir
Kayseri
geleneãi

BAæYAZICIOâLU ET VE GIDA SAN.TäC. Aæ
Karpuzatan Mevkii No: 12- 5 Kocasinan / Kayseri
Telefon 0352 351 05 00 / Fax 0352 351 05 05
www.basyazici.com.tr
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Hem bedeninize hem de
ruhunuza iyi gelecek

Bir mevsimi daha geride bırakıyoruz. Tıpkı doğa
gibi bedenimizin de arınmaya, fazlalıklardan
kurtulup, hayat bulmaya ihtiyacı var.
Bilinçli beslenme, detoks kürleri ile
yazı sağlıklı karşılamak istiyorsanız, önerilerimize kulak verin.
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Good for your
body and soul
summer diet detox
Summer is approaching again! Just like nature,
our body needs to purify itself, get rid of excess
and find life.Follow our recommendations if you
want to welcome the summer with the benefits of
a conscious nutrition-based health cure.
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ütün kış boyunca daha az hareket
ettiğimiz ve kalın paltoların arkasına sığınıp sağlıksız beslendiğimiz
için metabolizmamız yavaşladı. Bunun sonucunda, kendimizi yorgun, isteksiz ve
aldığımız kilolar ile beraber daha ağır hissetmeye başladık. Yaşantımızda dikkat edeceğimiz
ufak detaylar ve beslenme alışkanlığımızdaki
değişiklikler, hem depresyon sebebi olabilecek
kilolardan kurtulmanın hem de stressiz bir
hayat yaşamanın kapılarını bizlere açacak.

B

DETOKS; VÜCUDU
SAĞLIKLI BİR
DÜZENE
GEÇİRMEK
İCİN GEREKLİ
ALT YAPIYI
OLUŞTURMAK
DEMEKTİR.

ince we all move less during the
winter, eat unhealthy and are shielded from cold weather inside our
thick coats, our metabolism slows
down. As a result, we start to feel tired, lazy
and to gain excess weight. A few changes
in our eating habits will lead us to a less
stressful life. As a bonus, there is a very good
chance of losing some weight and improving
our appearance as well!

S

WHAT IS DETOX?
DETOKS NEDİR?
Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden, hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu durum vücutta
oksidatif stres dediğimiz bir takım metabolik
sonuçlara neden olur. Metropol yaşantısı, stres
ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde; vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız
toksinler zamanla; karaciğer ve böbrekler başta
olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. Beraberinde de; bağışıklık sisteminin zayıflaması,
halsizlik, cildin dejenerasyonu, sindirim sistemi
sorunları, kronik baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali,
uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi
daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.
Detoks demek; vücudu sağlıklı bir düzene
geçirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak
demektir. Zayıflama programlarına başlamadan
önce ve sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk
basamak detokstur. Vücudu yaza hazırlamak,
bikiniye hazırlamak değildir. Dış güzellik kadar
içten başlayan toksinlerden arındırma programlarına ihtiyaç vardır. Bu toksinleri temizlemenin
yolu; antioksidan almaktır. Kısacası vücudu
toksinlerden arındırma işlemine detoks diyoruz.

DETOKSA BAŞLAMADAN ÖNCE
» Alkolden uzak durun: Alkol tüketimi metabolizmamız için büyük bir yük oluşturur ve
metabolizmamızı hırpalar. Metabolizmanız
için böyle bir negatifliğe meydan vermemek
için alkol oranı düşük içecekleri tercih edin
ve 1–2 kadehten fazla tüketmeyin. Alkol alırken, vücudunuzu alkolden temizlemek için
alkollü içecekler ile birlikte ve sonrasında
bol miktarda su içmeyi ve alkol aldığınızın
ertesi günü de bol miktarda fiziksel aktivite
yapmayı ihmal etmeyin.
» Kafein tüketiminde dikkatli davranın:
Ölçülü bir şekilde kafein alımı bilimsel
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Over time, the amount of toxins in our body
increases due to our dietary choices and
environmental factors. This can lead to
some metabolic consequences in our body
known as "oxidative stress". Metropolitan
life, always accompanied by stress and poor
natural conditions, facilitates the accumulation of toxins that can adversely affect our
liver and kidneys and our health in general.

olarak da kanıtlanmış faydalı bir davranıştır.
Aşırı miktarlarda alındığında kafein, kalp
çarpıntısına ve vücuttan su kaybına neden
olabilir. Az miktarda kafeinin uyarıcı etkisi
faydalıdır ancak, fazlasını alırsanız vücudunuzda toksin birikimini artırırsınız.
» Akıllı yağlar kullanın: Gün boyunca tükettiğiniz yemek, salata ve besinlerin içerisinde
sıvı yağ olduğuna dikkat edin. Süt, yoğurt,
peynir gibi süt ürünlerinin de doğal yağlı
olanlarını tercih edin. Et ve tavuğun görünür
yağını kullanmayın. Kızartmalardan ehemmiyetle uzak durun.
» Hareket kendi başına bir detoks: Ne kadar
çok hareket ederseniz o kadar sağlıklı
olursunuz. Açık havada en az yarım saatlik
orta tempoda yürüyüşler yapın. Gün içinde
yaşamınızın elverdiği ölçüde hareket etmeye
çalışın.
» Uyku ihtiyacınızı inkâr etmeyin: Mutlaka
düzenli ve yeterli uyumaya çalışın. Düzenli

DETOX IS ABOUT
CREATING THE
NECESSARY
INFRASTRUCTURE
FOR A HEALTHY
LIFE.

Constant exposure to toxins is not easy
to overcome. Additionally, the weakening
of the immune system can cause fatigue,
degeneration of the skin, digestive system
problems, chronic headache, depressed
mood, insomnia and serious health problems like cancer in long term.
Detox is about creating the necessary infrastructure for a healthy life. It should be the
ﬁrst step before starting a weight loss program and healthy diet.Preparing our body
for the summer isn't just about preparing
for bikini.As much as our appearance, pure
body is also needed.The way to clear these
toxins is to take antioxidants. In short, we
call this purﬁcation process as detox.
Before starting your diet detox,
» Avoid alcohol: Alcohol consumption
causes a major burden for our metabolism.To avoid low metabolism,prefer
drinks that have low ratio of alcohol and
avoid having more than 1-2 glasses.While
drinking, remember to drink lots of water
before and after your drink and the next
day do plenty of physical activity.
» Be careful about caffeine intake:
Moderate use of caffein is proved to be a
useful behaviour.When taken in excessive
amounts, caffeine can cause heart throb
and dehydration of the body.A small
amount of caffeine has stimulant effect,
but if you get more, you increase the
accumulation of toxins in your body.
» Use high-quaility oil: Make sure that
you have oil in food and salad you consume during the day.Opt for milk, yogurt
and cheese that have natural oil.Try not to
use the fat of beef and chicken. Stay away
from fried dishes.
» Activity is a detox by itself: The more
you move, the healthier you become.Do
outdoor walking at least half an hour a
day.Try to move as much as possible.
» Do not deny your need for sleep: Try to
have regular and adequate sleep.It is an
indispensable requirement for detox.This
is our most effective weapon against the
negative effects of changing seasons.
» Be positive, stay away from stress:
Summer should bring you joy and vitality.Feel the sun, be aware of the nature
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ve yeterli uyumak detoks için vazgeçilmez
bir gerekliliktir. Mevssim geçişlerinin
negatif etkilerine karşı en etkili savunma
silahımızdır.
» Pozitif olun, stresten uzak durun: Yaz size
neşe ve canlılık getirsin. Güneşi hissedin,
çevrenizdeki doğanın farkında olun.
» Sigaraya veda edin: Sigara kullanmayın ve
sigara içilen yerlerde bulunmayın.

YAZ DETOKSU NASIL PLANLANMALI?
1. Mutlaka güne bir bardak limon dilimli,
zencefilli, taze nane yapraklı, ballı ılık suyla
başlayın. Balın, sertifikalı organik kestane
balı olmasında fayda var.
2. Günde en az 2-2,5 litre suya ilave bir litrelik
bitki çayı karışımları ya da dört bardak bitki
çayı (beyaz çay, yeşil çay, kiraz sapı, biberiye,
mısır püskülü, papatya, adaçayı, rezene,
ısırgan, melisa, kara hindiba) içmelisiniz.
3. Detoks planınız üç ana, dört-beş ara öğünden
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Zayıﬂama programlarına
başlamadan
once ve sağlıklı bir yeme düzenine
geçişte ilk basamak detokstur..

around you.
» Quit smoking: Don't smoke and stay in
smoking areas anymore.

It should be the ﬁrst step before
starting a weight loss program
and healthy diet.

HOW SHOULD YOU PLAN YOUR
SUMMER DETOX?
1. Make sure you start the day with a cup of
warm water with a lemon slice, fresh mint
leaves and honey. It is good if honey is
certiﬁed, organic chestnut honey.
2. You should drink at least 2-2,5 liters of
water added herbal tea blends or four
cups of herbal tea (white tea, green tea,
sherry stem, rosemary, corn silk, sage,
chamomile, fennel, nettle, lemon balm,
dandelion) during the day.
3. Your detox plan should consist four-ﬁve
refreshments. You should have enough of
them with less calorie.
4. You should have a variety of menu without bread for breakfast every day.

oluşmalıdır. Öğünler hacimli ama düşük
kalorili ve sıktır.
4. Kahvaltıda her gün ekmeksiz, değişik bir
menü tüketmelisiniz.
5. Ara öğünler arındırıcı sistemlerin yükünü
hafifletir, detoks planının vazgeçilmezidir.
Az yağlı kefir, ara öğünde olmazsa olmazdır.
6. Ana öğünler çiğe yakın yemeklerden oluşmalıdır. Bamya, biberiye, pırasa, yer elması,
lahana, domates, maydanoz, dereotu, kereviz
sapları, pancar yer almalıdır.
7. Yemeklerinizi iki yemek kaşığı zeytinyağı ile
hazırlayın. Haşlanmış sebze veya salatalarınıza ise keten tohumu yağı kullanın.
8. Baharatlara ağırlık verin. Yemeklere, salata
ve yoğurtlara fesleğen, sarımsak, kişniş,
kimyon, zerdeçal, dereotu, rezene, çemen,
sarımsak, zencefil, nane ve filizler doğru seçimlerdir. Bitki çaylarında ise çubuk tarçın,
karanfil, top karabiber, kakule, kök veya taze
zencefil kullanılmalıdır.

KİMLER DETOKS YAPMAMALI?
Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı
olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar,
mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar,
hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli
ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar,
şeker hastaları ve ağır psikiyatrik hastalar için
detoks önerilmiyor.

DİKKAT!
Unutmayın; detoks diyetinde hayvansal
protein özellikle düşük tutuluyor. Sadece öğle
yemeğinde az miktarda yer alıyor ve kişide
protein bakımından eksiklik yaşanmaması için
ara öğünlere yoğurt ya da ayran seçeneği ekleniyor. Akşamları ise hayvansal gıda kesinlikle
tüketilmiyor.
Detoksa yardımcı bitki çayı
» Yarım tatlı kaşığı rezene
» İri bir tutam mısır püskülü
» İri bir tutam kiraz sapı
» Birkaç dal saplı maydanoz
Malzemeleri bir bardak suda iki dakika
kaynatın ve 3-4 dakika demleyin. İçine çok ince
dilimlenmiş limon koyun ve taze olarak tercihen
günde 2, en fazla 3 bardak için. Eğer kabızlık varsa, sadece rezene ve sinameki çayı da içebilirsiniz.

DIŞ GÜZELLİK
KADAR İÇTEN
BAŞLAYAN
TOKSİNLERDEN ARINDIRMA
PROGRAMLARINA
İHTİYAÇ VARDIR.
AS MUCH AS OUR
APPEARANCE,
PURE BODY IS
ALSO NEEDED.
THE WAY
TO CLEAR
THESE TOXINS
IS TO TAKE
ANTIOXIDANTS.

5. Snack and alleviate the burden of the
purifying system is indispensable detox
plan. Low-fat keﬁr, is essential in meals.
6. Main meals should consist of food as
close as possible to its natural form
(raw). Okra, rosemary, leeks, Jerusalem
artichokes, cabbage, tomatoes, parsley,
dill, celery stalks, beets should all be
included .
7. Prepare your meals with two tablespoons
of olive oil.In your steamed vegetables or
salad, use linseed oil.
8. Focus on spices. It is good to season
salad,d'shes and yogurt with basil, garlic,
coriander, cumin, turmeric, dill, fennel,
garlic, ginger, mint and sprouts.In herbal
tea cinnamon sticks, cloves, black pepper
balls, cardamom or fresh ginger root
should be used.

WHO SHOULD NOT DO DETOX?
Heavy heart patients, patients with blood
disorders, and intensive chemical medication, stomach ulcer, those with hemorrhagic
colitis who are pregnant, breast feeding,
cancer patients, using prescription drugs,
renal failure, those with diabetes are not
recommended detox.

ATTENTION!
Remember; animal protein is kept low in
purpose in the detox diet. Only a small
amount is placed in between meals at lunch
and people
who needs to avoid deﬁciency of protein
are offered yogurt or ayran option.In the
evening, certainly you shouldn't consume
animal products.
Herbal tea helps to detox
» Half teaspoon of fennel
» A large handful of corn tassel
» A large handful of chery stalk
» A few branches of parsley handle
Boil the ingredients in a glass of water for
two minutes and infuse for 3-4 minutes. Put
very thinly sliced fresh lemon inside and
drink preferably 2 times, a maximum of 3
cups during the day. If you have constipation, you can drink only fennel and senna
tea.
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Ommer Hotel'de

hem

hem

tatil detoks

Vücudumuzda uzun bir kış boyu birikmiş olan toksinleri atabilmek, yaza fazla kilolarımızdan kurtulup
formda başlamak için; Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness diyetisyeni Dimaze Akça sizin için sağlıklı planlanan bir detoks programı hazırlıyor. Böylece toksinleri uzaklaştırıyor ve metabolizmamızı
canlandırıyoruz

Holiday and detox
together in Ommer Hotel
enelde yaz mevsiminin ayak sesleri ile
birlikte başlayan kilo verme serüvenleri, bilinçsizce uygulanan popüler ve şok
diyetler sonucu birkaç ay sonra belki fazlası
ile geri dönen kilolarla hüsranla sonuçlanıyor.
Her yıl, yaza formda girme çabası ile kendinizi
‘’yo-yo diyet’’ dediğimiz kilo kaybı-kilo alımı
döngüsüne sokmaktan kaçınmalısınız. Unutmayın kilo verme serüveninde her yol mubah
değildir! Ommer Hotel Joie Club Spa &
Fitness'da beslenme programınız size özgü ve
sizinle birlikte fiziksel ve mental formunuzu
korumak, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmış olmak ve vücudunuzu düzenli egzersiz
yaparak zinde tutmakla mümkün. Sürekli
açlık diyetleri, şok diyetler yapamazsınız
bu vücudunuzu strese sokar, kilo kaybına
karşı direnç geliştirmenize neden olur. Fakat
hayatınız boyunca sağlıklı beslenme alışkanlığınızı sürdürerek ideal kilonuzu ve sağlığınızı
koruyabilirsiniz.
Sizin için en uygun beslenme programı
size özgü-sizinle birlikte, ‘’yeterli ve dengeli’’
felsefesine dayalı hazırlanmış beslenme prog-

G
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Dietician Dimaze Akça in Ommer Hotel Joie Club Spa &
Fitness has a well-planned detox program for the ones
who want to get rid of toxins, lose weights and stay fit for
summer.So we stay away from toxins and rejuvenate our
metabolism.
HAYATINIZ
BOYUNCA
SAĞLIKLI
BESLENME
ALIŞKANLIĞINIZI SÜRDÜREREK
İDEAL KİLONUZU
VE SAĞLIĞINIZI
KORUYABİLİRSİNİZ.

sually the summer of footsteps starting with weight loss adventures, unconsciously applied and shock popular diets result in disappointment with perhaps
a few months after returning with more weight
resulting in it. Every year, the summer effort to
form yourselves into 'yo-yo dieting' you should
also avoid putting on weight loss-weight gain
cycle. Please note that not every way is acceptable for weight loss journey!
Your nutrition program is special for you in
Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness
To protect your physical and mental form is
possible with indulge your body healthy eating
habits and exercising regularly.You can't have
continuous fasting diets of quick ones. This
may lead your body to have stress and protect
itself against weight loss.Only by maintaining
a healthy diet, you can keep your ideal weight

U

ramıdır. Sağlığımız en büyük hediyeyken bu
hediye ile kumar oynamayın. İdeal kilonuza
sağlıklı bir şekilde ulaşmış olmanın, dengeli
beslenme ve düzenli spor alışkanlığı ile her
zaman formda kalmanın, bikini diyetlerini
hayatınızdan çıkarmış olmanın zevkine varın.
Biz Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness
olarak, sadece yaz mevsiminde değil; yılın her
mevsiminde formda ve sağlıklı olmanız adına
kazanmanız gereken sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
için sizleri heyecanla tesisimize bekliyoruz.

BY KEEPING
HEALTHY DIET
THROUGHOUT
YOUR LIFE, YOU
CAN STAY FIT.

and health throughout your life.
The most appropriate diet for you is the one
prepared based on the philosophy of "adequate
and balanced".Health is a gift, and don't play
gamble with it. Enjoy gaining ideal weight
healthy, staying ﬁt with the help of balanced
diet and regular exercise, and leaving behind
the bikini diets.
As Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness,
we are waiting you to have a healthy and ﬁt life
not only summer but also during winter time
by doing sports and eating good.
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Ommer Hotel

Joie Club Spa&Fitness ile her mevsim formda
Eğer spora yeni başladıysanız, alışılagelmiş fitness rutinlerinden senelerdir bir fayda alamadıysanız, egzersiz hareketlerinin nasıl “doğru” yapılması gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, en önemlisi de hedeflerinize hızlı ve doğru bir yöntemle ulaşmak niyetindeyseniz, özel bir eğitmenle
çalışmak sizin için doğru bir seçim olacak. Ommer Hotel Joie Club Fitness & Spa kişiye özel spor eğitmeni Selen Sayarlı hayal ettiğiniz vücuda sahip olmanızı sağlayacak yöntemleri Ommer Life'a anlattı.

Keep fit with Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness
If you are new to sport, and you could never get benefit from fitness routine, and you want to learn how to
exercise "correctly", and mosty importantly if you want to choose the right methods to gain, then you would
rather work with an experienced trainer. Selen Sayarlı in Ommer Hotel Joie Club Spa & Fitness is a personal trainer for you to get the physical appearance you always dream of.
mmer Hotel Joie Club Fitness & Spa
Kişisel Spor Koçu Selen Sayarlı, forma
girmek ve istediğiniz fiziksel görünüşe
sahip olmak için sizinle beraber çalışıyor.
Bu uygulama sayesinde, kulaktan dolma
bilgilerle yapılan yanlışlıklar engellenmiş olur
ve bazı riskli harketlerin yol açabileceği sakatlıkları başlamadan hayatınızdan uzaklaştırmış
olursunuz. Bir personal trainer (kişisel koç)
sizinle birebir ilgilenirken, bir denetmen gibi
programınızı ve sizi her an inceler, gereken
düzenlemeleri anında müdahale yaparak gelişiminizi hızlandırır.
Personal trainer, hayatınızın her aşamasını
yani egzersiz,sporcu beslenmesi, dinlenme gibi
unsurları programlar; buna uygun doğru antrenmanlar seçer ve kayıt altında tutar. Egzersiz
alternatiflerini derinlemesine kavramış bir
“Kişisel Koç”, her nerede olursanız olun, size
uygun ve doğru programlamayı yaparak sizi kısıtlanmaktan kurtarır. Emeğinizin karşılığını
görsel ve zihinsel olarak hemen almak istiyorsanız, bir personal trainer ile çalışmalısınız.
Son olarak vurgulamak isteriz ki; sporda
başarıya giden yol yaz yaklaşırken bir şeylere
dikkat etmek, diyet yapmak ya da harekete geçmek değildir. Sağlıklı yaşam dediğimiz şey bir
hayat felsefesi olarak algılanmalı ve bir yaşam
tarzı haline getirilmelidir.
Gelin Ommer Hotel Joie Club Spa&Fitness
‘ta birlikte çalışalım!

O

110 YAZ - SUMMER 2015

ersonal training is having your custom
exercise program prepared by professional instructors and applying each step
with the help of your trainer.
Through this way, you would avoid acting
based on inaccurate and hearsay information that
could lead to serious health problems. A personal
trainer not only deals exclusively with you, but
also supervise your program and make the necessary arrangements in order to succeed.
Personal trainer programs every stage of your
life such as exercise, nutrition and recreation,
chooses the proper training and records the
results. A personal coach who knows the alternatives for exercise creates the appropriate program
and avoids restricting you. If you want to get immediate results both in appearance and mentality,
you should work with a personal trainer.
Finally, we would like to emphasize that; doing
sport doesn't mean paying attention to food you
eat, going on a diet or acting in time just before
summer. What we call a healthy lifestyle should
be perceived as a philosophy of life and should
become a lifestyle.
Let's come to Ommer Hotel Joie Spa & Fitness and work together!
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MASA BAŞI
ÇALIŞANLARA
BESLENME
ÖNERİLERİ
Yoğun çalışma saatleri insanları öğünlerini masa
başında yemeğe, yetersiz beslenmeye, obezite ve
diyabete yatkın hale getiriyor.

NUTRITIONAL
ADVICE FOR
WHITE-COLLAR
WORKERS
During intensive work hours, people tend to
eat more on their desk, have malnutrition,
obesity and diabetes.

2015 YAZ - SUMMER 113

SAĞLIK / HEALTH

B

ugün ne yesek?”, öğle saati yaklaşınca
en yakınınızda oturan arkadaşınıza
sık sorduğunuz sorulardan biri. Bir de
uzun çalışma saatlerini masa başında
oturarak geçiriyorsanız, yağlanıp göbekleniyorsunuz. Ofis çalışanlarında en çok görülen
sağlık sorunları; obezite, insülin direnci-diyabet,
kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, kas-iskelet
sistemi hastalıkları, bel fıtığı, D vitamini eksikliği, osteoporoz ve yetersiz beslenme.

MENÜYÜ ÖNCEDEN PLANLAYIN
Yiyeceğinizi önceden planlarsanız, sağlıklı hareket edersiniz. Örneğin öğlenleri sebze ağırlıklı
beslenirken, akşam et yiyebilirsiniz.

NE YEDİĞİNİZİN FARKINDA OLUN
Ofis çalışanlarının yaptığı en büyük hatalardan
biri, çalışırken yemek yemek. Yemek yemek için
zaman ayırın ve oturarak yiyin. Sindirim ve
tokluk hissi için yavaş tüketin ve iyi çiğneyin.
Unutmayın ki, dünyayı kurtarmakla görevli gizli
ajan, siz değilsiniz. Kapalı ofis ortamında çalışıyorsanız, oksijensiz ve güneşsiz gün geçirmeniz,
bir de hareketsizlik kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Yorgunlukla baş etmek için
yulaf ezmesi, yoğurt, kırmızı et, yumurta, bulgur,
badem- ceviz tüketebilirsiniz. Haftada birkaç kez
20 gr. bitter çikolata da olabilir, daha uzun süre
tok kalmak isterseniz yanına bir de süt ilave edin.
Tabii fiziksel aktiviteyi de unutmamak lazım.
Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizi yaşam
şekliniz haline getirin.

OFİS
ÇALIŞANLARININ
YAPTIĞI EN BÜYÜK
HATALARDAN
BİRİ, ÇALIŞIRKEN
YEMEK YEMEK.
ONE OF THE
BIGGEST
MISTAKES
MADE BY
WHITE-COLLAR
WORKERS IS
TRYING TO EAT AT
ANY TIME OF THE
DAY.

W

henever it is lunchtime, you
keep asking "what should we
eat today?" to your colleagues.
And if you just sit at a table all
day long, then you start to have a big belly. The
most common health problems in white-collar
workers: obesity, insulin resistance-diabetes,
high cholesterol, hypertension, musculoskeletal
diseases, hernia, vitamin D deﬁciency, osteoporosis and malnutrition.

PLAN THE MENU IN ADVANCE
If you plan your food early, you can act healthy.
For example, you can have mainly vegetables for
lunch and some meat for dinner.

BE AWARE OF WHAT YOU EAT
One of the biggest mistakes made by whitecollar workers is trying to eat at any time of the
day. Take your time to eat and sit down while
eating. Eat slowly and chew well for digestion
and satiety. Remember, you are not the secret
agent to save the world. Working in an indoor
office may result with not having enough oxygen
and sunshine during the day. And because the
fact that you don't do enough activity, you may
feel yourself tired. To cope with fatigue, you can
consume rolled oats, yoghurt, meat, eggs, wheat,
almond and nuts. Good idea to have 20 gr bitter
chocolate for a few times a week. If you want to
stay full for a long time, you can also drink some
milk. Of course, don't forget physical activities.
Make healthy diet and regular exercises a way
of life.

BESLENMEYE DAİR İPUÇLARI:
» Kahvaltıyı erken yapıyorsanız, öğle yemeğinden 1-2 saat önce yine ara öğün tüketmeniz,
metabolizma hızını artırarak kilo vermenize
yardımcı olur. Çok yoğunsanız ve yerinizden
kalkacak vaktiniz yoksa çekmecenizde, taze
veya kuru meyve, fındık, ceviz diyet bisküvi,
galeta gibi pratik yiyecekler bulundurup,
limonlu yeşil çay, ayran ve süt tüketebilirsiniz.
» Dışarıdan yemeği tercih ediyorsanız; ton
balıklı/peynirli/ızgaralı salata, köfte/tavuk/
balık, kepekli tost, lahmacun iyi birer seçenek
olabilir. İki haftada bir kez de kremasız makarna veya yarım, ince hamurlu pizza tercih
edilebilir.
» Hareketin az olmasına bağlı kabızlık yaşamamak için sıvı alımına dikkat edilmeli, günde en
az 8 bardak su içilmeli.
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NUTRITION TIPS:

Dyt. Dilara Koçak.

» If you have your breakfast early, you should
have some snacks 1-2 hours before lunch
time. This would increase your metabolic
rate and you can lose weight easily. Being too
busy shouldn't restrain you. Try to have some
fresh or dry fruit, nuts, walnut, diet biscuits,
and crackers in your drawer, to drink green
tea with lemon, ayran or milk.
» If you prefer to eat outside, tuna / cheese / grill
salad, meatball / chicken / ﬁsh, whole wheat
toast, pizza can be a good option. Once every
two weeks, you can prefer pasta without
cream or a thin-crust pizza.
» To avoid constipation, pay attention to hydration and drink at least eight glasses of water
during the day.
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Pazartesi
Sabah
Ara öğün
Öğle yemeği

Akşam yemeği

Örnek Menü

Salı

Sabah
Ara öğün
Öğle yemeği
Ara öğün
Akşam yemeği
Ara öğün

4 yemek kaşığı sade tahıl gevreği, 1 su bardağı diyet süt
1 elma, 10 fındık
Piliç şiş, bol salata, 15 yeşil erik
Yarım simit, bir dilim peynir
6 yemek kaşığı nohut, 3 yemek kaşığı diyet yoğurt, 3 yemek kaşığı pilav
1 kâse meyve salatası

Sabah
Ara öğün
Öğle yemeği
Ara öğün
Akşam yemeği

1 yumurta, 1 dilim tam buğday ekmeği, 4-5 adet zeytin, domates, biber
1 meyve, 10 badem
1 adet kepekli yağsız tost, bol salata, 1 bardak diyet ayran
2 tam ceviz, 1 kâse sütlü tatlı
Izgara tavuk veya sote, 2-3 kaşık zeytinyağlı sebze,
1 dilim tam buğday ekmeği
1 porsiyon meyve

Ara öğün

Sabah
Ara öğün
Öğle yemeği
Ara öğün
Akşam yemeği
Ara öğün

Cuma

Sabah
Ara öğün
Öğle yemeği
Ara öğün
Akşam yemeği
Ara öğün
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Yarım simit, 2 ince dilim kaşar peyniri, domates, biber, maydanoz
2 kuru kayısı, 2 ceviz
6 yemek kaşığı susuz ana yemek, 1 kase yoğurt, bol salata,
1 dilim tam buğday ekmeği Ara öğün
1 porsiyon meyve, 2 kepekli grisini, 1 dilim peynir
4 adet ızgara köfte, bol salata, 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün 1 porsiyon meyve

4 yemek kaşığı sade tahıl gevreği, 1 su bardağı diyet süt
2 adet kuru kayısı, 2 tam ceviz
6 yemek kaşığı susuz ana yemek, 1 kâse yoğurt, bol salata,
1 dilim tam buğday ekmeği
1 porsiyon meyve, 2 kepekli peksimet, bir dilim peynir
Izgara balık (200-250 gr.), bol salata, 1 dilim tam buğday ekmeği,
3 kaşık közde patlıcan
1 porsiyon meyve

1 kutu diyet yoğurt, yarım armut, 2 yemek kaşığı yulaf
1 kivi, 10 fındık
Domatesli kepekli makarna ve bol salata
3 kuru kayısı, meyveli diyet yoğurt
6 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse cacık, 1 dilim tam buğday ekmeği
1 porsiyon meyve

MONDAY
Breakfast:

Lunch:
wheat bread
Snack:
Dinner:
Snack:

SAMPLE MENU

TUESDAY
Breakfast:
Snack:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Snack:

Half of a bagel, 2 thin slices of cheese, tomato, pepper, parsley
Snack 2 dried apricots, 2 walnuts
6 tablespoons of main dish, 1 cup yogurt, lots of salad, 1 slice of whole
1 portion of fruit, 2 wholewheat grissini, 1 slice of cheese
4 pieces grilled meatballs, plenty of salad, 1 slice of whole wheat bread
1 portion of fruit

4 tablespoons of plain cereal, 1 cup of diet milk
1 apple, 10 nuts
Chicken skewers, plenty of salads, 15 green plums
Half a bagel, a slice of cheese
6 tablespoons of chickpeas, 3 tablespoons diet yogurt, 3 tablespoons of rice
1 cup of fruit salad

WEDNESDAY
Breakfast:
Snack:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Snack:

THURSDAY
Breakfast:
Snack:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Snack:

FRIDAY

Breakfast:
Snack:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Snack:

1 egg, 1 slice of whole wheat bread, 4-5 olives, tomatoes, peppers
1 fruit, 10 almonds
1 whole wheat toast bread, plenty of salad, 1 cup of diet ayran
2 full walnuts, 1 cup of milk pudding
Grilled chicken or sautéed, 2-3 tablespoons of olive oil vegetables,
1 slice of whole wheat bread
1 portion of fruit

4 tablespoons of plain cereal, 1 cup of diet milk diet
2 pieces of dried apricots, 2 full walnuts
6 tablespoons main course (without juice), 1 cup of yogurt, lots of salad, 1 slice of
whole wheat bread
1 portion of fruit, 2 whole wheat crackers, a slice of cheese
Grilled ﬁsh (200-250 g.), plenty of salad, 1 slice of whole wheat bread,
3 tablespoons of roasted eggplant
1 portion of fruit

1 box of diet yogurt, half of a pear, 2 tablespoons of oat
1 kiwi fruit, 10 nuts
Whole wheat pasta with tomato and plenty of salad
3 dried apricots, diet yogurt with fruit
6 tablespoons of vegetable dish, 1 bowl of tzatziki, 1 slice of whole wheat bread
1 portion of fruit
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Hadi ben
,BU·N
Kaçış var. Belki ilk uçağın istikametine, belki de karakterinizle örtüşen bir
diyara doğru… Bütün bir kışın yorgunluğunu üzerinizden atabileceğiniz, bolca dinleneceğiniz bir yer olsun mesela! Kumlara uzansanız sevdiklerinizle ya da kalabalık bir caddede
yürürseniz alabildiğine… Kaçış var. Kim bilir
nereye… Bu yaz gelin tatil rotanızı birlikte belirleyelim. Gitmek şart değil, kendinize uygun olan
destinasyonu seçip hayal kurun ve bir başlangıç
yapın hayatınızda. İster bu yaza, ister önümüzdeki yaza olsun biletiniz. Buyurun size kolayca
kaçıp gidebileceğiniz dört Avrupa şehri…
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LET'S GO AWAY!
Escape. Maybe towards the destination of a plane, or
a realm that is suitable for your character... Choose a
place where you can recover from tiredness of all the
year and relax! Lie on the beach or walk in a crowded
street... Escape. Who knows where...? Let's determine
your summer route together. It is not necessary to go,
just choose your destination and start dreaming. Make
a start in your life. Get your ticket whether for this
summer or next one. Here are four European cities that
you can easily escape...
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ROMA

ÇPLT·LTFZBIBUFEFOMFS

“Roma’da Romalı gibi yaşayacaksın” derler ya,
işte Roma’ya gitmek sözün merkezine yolculuk yapmak gibi biraz da. Eğer siz de
tarihin tam merkezine seyahat edip, yemek yemenin tadına varmak isteyenlerdenseniz
bu şehir sizin için biçilmiş bir kaftan! Kolezyum’un tarihi duvarları arasında kaybolabilir, hemen yanındaki Foro Romano’da antik Roma dönemini hatıranızda tekrar
yaşayabilir, Pantheon Tapınağı’nda mucizelere bir kez daha inanabilirsiniz. Hangi
sokağına girerseniz girin tarih kokan bu eşsiz şehirde meydanlardaki kalabalığın tadını
çıkarırken, Piazza del Popolo meydanında şöyle bir yürüyün. Hatta yakınlardaki Villa
Borghese ve Pincio Bahçeleri’ne giderek çimenlere yayılın. Fontana di Trevi, nam-ı
diğer Aşk Çeşmesi’nde aşkınızı tazeleyin, ya da yepyeni bir aşk dileğin. Gezdikçe enerjinizi etrafınızdaki mis kokulu pizzalarla, İtalyan usulü dondurmalarla, makarnanın en
güzel haliyle tazelemeyi de ihmal etmeyin.
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ROME

H JTUPSJDBM DSPXEFEDJUZ

As frequent travelers say "When in Rome do as
the Romans do", travelling to Rome is somehow
travelling to the center of this saying. If you
are one of those who want to be in the heart of
history and eat good food, then this city is just
perfect for you! Lose yourself among the historical walls of Colosseum, refresh the memories
of ancient Roman period in Foro Romano, and
once again believe in miracles in Pantheon
temple. No matter which street you walk in,
enjoy the crowd in this unique city and head for
Piazza del Popolo. Relax on the greens of nearby
Villa Borghese and the Pincio Gardens. In front
of Fontana di Trevi, also known as the Fountain
of Love, refresh your love or wish a brand new
romance. While walking around, don't forget to
taste crispy pizza, Italian-style ice cream and
delicious pasta.
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LIZBON
DFOJ[DJ ³[H³OWFNFMBOLPMJL

Şu dünyada üç tane
yedi tepeli şehir varsa, bunlardan biri İstanbul, diğeri Roma,
bir diğeri de Lizbon’dur. Kendine münhasır bir yerdir Lizbon.
Geniş sokakları, sahillere açılan meydanları, deniz mahsulleri ile
et yemeğini aynı tabakta sunan restoranları, yeşilin her tonuna
doyacağınız parklarıyla Lizbon, sokaklarda kaybolmak isteyenler
için ideal. Portekiz burası, yani denizciliğin baba mekânı! Belem’e
giderek Denizcilik Müzesi’ni gezebilir, hatta sahilden İstanbul’u
aratmayan boğazı seyre dalabilirsiniz. İber Yarımadası’nda
konumlanan bu şehirde Atlantik Okyanusu ile Tagus Nehri’ni
doyasıya yaşayın. Cascais Limanı’na giderek Avrupa’nın en uzak
noktasına ulaştığınızı da resmiyete dökün. Unutmadan! Belem
tatlısını yemeden ve bir Portekiz halk müziği türü olan fado müziğini dinlemeden de ülkeden ayrılmayın.
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LISBON
S BJMPS TBEBOENFMBODIPMJD

If there
are three seven-hilled cities in the world, one of
them is Istanbul, the other is Rome and another one is
Lisbon. Lisbon is a unique place by itself. Wide streets,
squares end with beaches, restaurants offering seafood and meat dishes in the same plate, parks where
you will enjoy all shades of green, Lisbon is ideal for
the ones who want to get lost in the streets. Here we
are in Portugal, the center of maritime! You can visit
the Maritime Museum in Belem, and watch the view
over the river that resembles Istanbul Bosphorus. In
this city located in the Iberian Peninsula, enjoy the
Atlantic Ocean and the Tagus River to the fullest. By
visiting Cascais, make sure you arrive to the end of
Europe. Remember! Don't leave the country without
tasting dessert in Belem and listen to the Portuguese
traditional music fado.
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AMSTERDAM
SPòVLBNBTBNJNJ

Sıcak havalardan soğumuşsanız, adresiniz Amsterdam
olmalı. Yağmur yağdı mı şöyle bir titreyip kendinize geleceğiniz bu şehir, kanallarıyla bir rüya kenti andırıyor. Şehrin herhangi bir noktasından kanal turuna başlayarak
kendinizi bir romanın sayfalarına bırakabilirsiniz. Tura çıkmadan evvel cebinizi ev
yapımı çikolatalarla doldurun ki içiniz sıcacık olsun gezerken. “Ben bu işte iddialıyım”
diyorsanız şayet, atlayın bir bisiklete… Düz bir yapıya sahip Amsterdam. Bu nedenle
sokaklar, nehirler, kaldırımlar bisikletle dolup taşıyor. Aman dikkat! Bisiklet binmek bu
şehirde araba kullanmaktan çok daha ciddi bir iş… Kurallara uyarak gittiğiniz sürece
sorun yok. Hollanda’nın başkentine uğrayıp da ülke tarihini okumadan olmaz! Seyahat
programınıza Tarih Müzesi ile Van Gogh Müzesi’ni mutlaka ekleyin. Eğlenmek istiyorsanız da Madame Tussauds’ta sevdiğiniz ünlülerle buluşabilir, Amsterdam Dungeon’da
korkudan nereye kaçacağınızı şaşırabilirsiniz.
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AMSTERDAM
C PMECVUGSJFOEMZ(FUSJEPGIPUXFBUIFS 

Your address must be in
Amsterdam. You will tremble with its rains. And this beautiful city just resembles
a dream city with its canals. Starting a canal tour from any part of the city, you can
feel yourself inside a novel. Before taking the tour, fill your pockets with homemade
chocolate so that you would feel warmer. If you say "I believe I can ride a bike here", then
what are you waiting for? Amsterdam is a flat area. This is why the streets, rivers and
pavements are full of bicycles. Beware! Riding a bike is much more serious business than
driving in the city... As long as you obey the rules, everything is okay. Spare your time for
reading the history of the Netherlands! Add History Museum and Van Gogh Museum
in your travel agenda. If you want to have fun, you can meet your favorite celebrity at
Madame Tussauds, or you might get scared in the Amsterdam Dungeon.
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de evinden de uzaklaşmayı reddedenler varsa aramızda, Selanik doğru ve güzel adrestir diyebiliriz. İster İstanbul’dan atlayın bir otobüse, ister bir uçak bileti
alıp koyulun yollara… Frappe’nizi yudumlayarak sokaklarında,
meydanlarında dolaşacağınız bu Yunan şehrinde sahil bitimindeki
Ladadika Meydanı’na vardınız mı neyi yiyeceğinize şaşıracaksınız.
Hatta evet, dünyaları yiyeceksiniz! Çünkü her siparişiniz “duble”
diyeceğiniz porsiyonlarla önünüze gelecek. Bol bol yiyin, için, rembetiko müziğini doğduğu şehirden dinleyin. Malum hava da tam
deniz havası! İster Selanik’te günü geçirin, isterseniz de atlayın bir
otobüse ve yalnızca bir saatte “Ben cennete mi geldim” diyeceğiniz
Halkidiki’ye ulaşın. Bu tatilde güneşe, denize ve kumsala doyun.

THESSALONIKI
AQBSBEJTFXIFSFZPVPOMZFBU

Are you one of those who
want to travel so much but still consider about going away from home?
Thessaloniki might be the right address for you since it is just a neighbor
city. Whether take a bus from Istanbul or fly by plane... In this Greek city
where you can walk in streets and squares with a cup of frappe in hand,
your first address should be Ladadika in the end of the port. You will have
difficulty to choose what to eat. In fact, yes, you'll try to eat all! Because
whatever you order, the portions you will get are as if they are "double”. Eat
and drink lots, and listen rembetiko in its homeland. The weather is also
good for swimming! Spend your day in Thessaloniki, or take a bus and in an
hour find yourself in Halkidiki. You will just say "Am I in paradise?"
This holiday enjoy sun, sea and beach.
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BURÇLAR / HOROSCOPE

TARİFSİZ İKİZLER

NATALIE PORTMAN

9 Haziran 1981'de dünyaya gelen ve 14 yaşındayken rol aldığı "Leon"
ﬁlmiyle dünya çapında üne kavuşan Natalie Portman, gerçek bir
İkizler kadını. Harvard mezunu olan aktris hava burcunun zekasını ve
yüce gönüllüğünü taşıyor. Portman, kolay tanımlanamaması nedeniyle bir İkizlerin ne kadar anlaşılması zor olduğunun da bir kanıtı.

UNDEFINABLE GEMINI
Born on 9th of June, 1981 and acted in the movie "Leon" when she was
14, Natalie Portman is a real Gemini woman. Being a Harvard graduate,
the actress has all the brainy, high-minded qualities of an Air symbol.
She's also proved to have that quality that makes a Gemini a difﬁcult
interview subject: not easy to describe or deﬁne.

KOÇ / ARIES

BOĞA / TAURUS

İKİZLER / GEMINI

YENGEÇ / CANCER

21 Mart - 20 Nisan
March 21 - April 20

20 Nisan - 20 Mayıs
April 20 - May 20

21 Mayıs - 21 Haziran
May 21 - June 21

22 Haziran - 22 Temmuz
June 22 - July 22

Enerjisi yüksek ve karışık bir ay
karşılıyor sizleri. Düşmanlarınızla
yüzleşebilir, yasal konularda başarılı
sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğitim
hayatında başarılı bir ay.
Although a little bit complicated, this
month will offer high energy to you.
You may face your enemies and achieve good results in legal matters. It is a
successful month for your education,
as well.

ASLAN / LEO
23 Temmuz - 22 Ağustos
July 23 - August 22

Şansınıza güvenerek iş ve özel yaşamınızda atak davranışlardan kaçının.
Yatırımlarla ilgili özellikle döviz ve
borsa alımında iki kere düşünün.
Büyük kazançlarda büyük kayıplar
da yaşayabilirsiniz, bu konuda son
derece hassas bir çizgidesiniz.
Avoid showing excessive reactions
in your business and private life
depending on your luck. Think twice
especially on purchasing foreign
currency and also stock exchange.

Bu ay sizin için güçlü enerjilerle
dolu. Birden fazla kaynaktan kazanç
sağlayabilirsiniz. İsyankâr ve öfkeli
tutumlardan uzak durun ve kendinizi
zor duruma sokacak davranışlar
sergilemeyin.

Bu ay maddi manevi iyi etkilerle dolu
sizler için, tabii aklınızı kullanabildiğiniz takdirde. Parasal kazançlar elde
edeceğiniz iş birlikleri ve ilerlemeler
söz konusu. İş hayatınızda herkes sizi
takdir edecektir. .

Dikkatli ama kararsız olmamalısınız.
Maddi konularda emeklerinizin
karşılığını alacaksınız. Başarı devlet ya
da hükümet ile ilgili işlerden gelebilir.
Mesleğiniz gereği tanışacağınız insanlardan fayda göreceksiniz.

This month is full of powerful energy
for you. You can earn money from different sources. Stay away from anger
and rebellion. Don't put yourself in
difficult situations.

This month will bring you spiritual
and material fulfillments, of course if
you can use your mind well. You will
have cooperation and improvements
which will offer you money. People in
your office will appreciate you.

You must be careful, not unstable. In
financial matters, you will get what you
deserve. This success might be related
with works in government. You will get
benefit from your relationship with the
new people in your business.

BAŞAK / VIRGO

TERAZİ / LIBRA

AKREP / SCORPIO

23 Ağustos - 22 Eylül
August 23 - September 22

23 Eylül - 22 Ekim
September 23 - October 22

22 Haziran - 22 Temmuz
June 22 - July 22

Ay boyunca gelirleriniz artabilir,
çocuklarınızla ilgili harika gelişmeler
yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da
başarılı bir aydasınız. Özel yaşamınızda olumlu etkiler söz konusu.
Your income may increase during the
month, and you can get great news
from your children. You are having a
successful month for your education.
There are positive impacts on your
private life.

Bu ay mali konularda oldukça temkinli
olmalı ve iş hayatınızda rakiplerinizle
yarışırken harcama ve planlamalarınızı
akıllıca yapmalısınız. Eş ya da sevgilinizle hayata bakışınızda ciddi ideolojik
farklılıklar ve sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu ay aşırı harcamalar ve ani finansal
kayıplara karşı çok dikkatli olmalısınız.
İş hayatınızda üst düzey yetkililerin
desteğini görebilir, uzun süredir emek
verdiğiniz bir işin karşılığını almaya
başlayabilirsiniz.

You should be cautious in your
spending this month. Try not to
spend a lot while competing with
your opponents. You might realize the
ideological differences or problems
with your spouse or partner.

You should be careful about spending
too much this month; otherwise you
might have financial losses. A senior
official might support you and this
would lead you to get what you have
been working for.

OĞLAK / CAPRICORN

KOVA / AQUARIUS

BALIK / PISCES

22 Aralık - 20 Ocakl
December 22 - January 20

20 Ocak - 18 Şubat
January 20 - February 18

19 Şubat - 20 Mart
February 19 - March 20

Gökyüzü bu ay boyunca iş hayatınızda
saygınlık kazanacağınızı müjdeliyor
sizlere. Görmezden gelinen, neredeyse yok sayılan emekleriniz fark
edilecek ve bilinirliğiniz artacak.

Bu ay mali konularda zorlanabilir
geleceğini beklediğiniz gelirlere güvenerek hareket etmenin zorluklarını
yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise
heyecan artıyor.

During this month, starts announce
you more reputation in your business.
Your previously ignored efforts will be
recognized and your awareness will
increase.

This month, you might have difficulties as a result of not getting your
expected income. You will have more
excitement in your private life.

Her bakımdan talihli bir ay karşılıyor
sizleri. Medya ya da iletişimle ilgili
konularda çalışıyorsanız hayatınızın
fırsatı ile karşılaşabilir çok önemli
bağlantılarla hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gökyüzü aşk hayatınızda büyük
dalgalanmalarla karşılaşabileceğinize
işaret etmekte. Eski aşkınız karşınıza
çıkabilir, yeni bir insan tanıyabilir
ve nasıl karar vermeniz gerektiğini
belirlemekte çok zorlanabilirsiniz.

In all respects, it will be a fortunate
month for you. If you work in media
or communications-related sector,
you can have an opportunity in your
dreams and create new connections.

According to stars, there may be big
ﬂuctuations in your private life. You
may also see your ex-love, get to know
new people and have difficulty in
choosing.

YAY / SAGITTARIUS
22 Kasım - 21 Aralık
November 22 - December 21
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