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KORKUTMAYAN 
KORKULUKLAR
İzmir’in Urla ilçesine bağlı 
Barbaros köyünün yeni sakinleri, 
korkuluklar… Konuşmasalar 
da bazı şeyleri anlatmak için 
oradalar. 
 
SCARECROWS THAT 
DON’T SCARE
The new residents of Barbaros 
village in the Urla district of 
Izmir are scarecrows… They are 
there to deliver a message, even 
though they cannot speak.
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AKYAKA
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı 
bir mahalle olan Akyaka, son 
yıllardaki popülerliğini fazlasıyla 
hak eden bir yer. 
 
AKYAKA
A neighborhood within the 
borders of the Ula district in 
Muğla, Akyaka profoundly 
deserves its recent popularity.

TOROSLAR’DAKİ 
GÖÇERLER 
Sarıkeçililer, kışladıkları 
yerlerden ilkbaharda yola çıkıp 
develeriyle Toroslar’ı aşıyor, 
Karaman ve çevresine göç 
ediyorlar. Anadolu’nun son 
yörükleri, bu kültürün gerçek 
temsilcileri olarak bugün de var 
olmaya çalışıyorlar.    
 
NOMADS IN THE 
TAURUS MOUNTAINS
In spring, the Sarıkeçilis set off 
from the places they’ve wintered 
around Karaman and Konya, 
cross the Taurus Mountains 
with their camels and reach the 
Mediterranean. The last nomads 
of Anatolia try to subsist today 
as the real representatives of 
nomadic culture.

HASAT ZAMANI 
Baharla birlikte tüm Anadolu’da 
canlanan doğa, Karadeniz’de 
bambaşka bir heyecanı 
beraberinde getiriyor. 
 
HARVEST SEASON 
Reviving all around Anatolia 
with the coming of spring, 
nature brings about a different 
excitement in the Black Sea.

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. Enerji 
tasarrufu sağlayan EU Ecolabel 
kâğıtları, sürdürülebilir ormanlardan 
elde edilir; çevre ve hava kirliliğini 
önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.

HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık 

hizmeti, hamile yolcular, 

bagaj bilgisi, uçuş tarifeleri, 

online dergi, oyunlar...

SERVICES
Online ticketing, online check-in, 
promotional fares, special medical 
services, pregnant passengers, 
baggage information, flight 
schedules, online magazine, 
games and more.

BİLGİ INFO
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facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet

ANADOLUJET ŞİMDİ IPAD’DE!
ANADOLUJET IS NOW ON IPAD!

TAYYARECİ FETHİ BEY
Şiirlere, şarkılara konu olan 
Tayyareci Fethi Bey, Türk 
havacılık tarihinin ilk şehidi. 
Başarıları ve cesaretiyle kendi 
zamanının çok ötesine uzanan 
bu kahramanın hikâyesine 
mutlaka kulak verin... 
 
FETHI BEY THE 
AVIATOR
Mentioned in songs and 
poems, Fethi Bey the Aviator 
is the first martyr of Turkish 
aviation history. Lend an ear 
to the story of this hero, ahead 
of his time with his many 
successes and courage…

BEYPAZARI
Tarihi, kültürü, dilden dile 
yayılan lezzetleriyle başkent 
Ankara’nın en özel köşelerinden 
biri Beypazarı. 
 
BEYPAZARI
With its history, culture and 
unique tastes, Beypazarı is one 
of the most special places in the 
capital Ankara.
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Değerli Yolcularımız,  

Uçağımıza hoş geldiniz. Bu yolculuğunuzda da AnadoluJet’i 
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Anadolu’nun tarihî ve kültürel zenginliklerini, doğasını, 
lezzetlerini keşfetmek için en uygun mevsimlerdendir 
ilkbahar. Bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için baharı birlikte 
karşılıyor ve siz değerli yolcularımıza çok uygun fiyatlarla 
uçma imkânı sunuyoruz. 22 Haziran tarihine kadar Ankara 
ve İstanbul Sabiha Gökçen’den Anadolu’nun birçok noktasına 
yapacağınız uçuşlar, yalnızca 69,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
ücretlendirilecek. Bahar kampanyamız hakkında detaylı bilgiye 
yenilenen web sitemiz anadolujet.com’dan ulaşabilirsiniz. 

Geçtiğimiz nisan ayında, kendi şehirleri içerisinde 
AnadoluJet bilet satışlarında birinci olan acentelerimize 
ödül verdiğimiz Geleneksel Acente Ödül Töreni’mizi 
gerçekleştirdik. Oldukça keyifli geçen bu etkinliğe katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm acentelerimizi bir 
kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

Yarınlarımızı emanet ettiğimiz sevgili genç misafirlerimiz; 
bizler için çok değerlisiniz. Başta siz gençlerimiz olmak 
üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutlarız. Sizler için 
oluşturduğumuz ve dünyadaki havayolları arasında bir ilki 
gerçekleştirdiğimiz Jetgenç platformumuz ile ödül biletler 
ve uygun fiyatlarla uçma imkânı sunmaya devam ediyoruz. 
Jetgenç fırsatlarından ve kaçırılmayacak kampanyalardan 
yararlanmak için tek yapmanız gereken jetgenc.net 
adresimizden üyelik formunu doldurmak. 13-25 yaş arası 
tüm gençlerimizi Jetgenç’e üye olmaya davet ediyoruz. 

Annelik, en mutlu yolculuğudur hayatın… Doğumumuzdan 
itibaren hayatımızın her anında yanımızda olan annelerimizin 
Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.  Ayrıca 
yolculuğumuz boyunca her konuda bizlere yardımcı olan, güler 
yüzleriyle uçuşumuzu daha keyifli hale getiren tüm kabin 
memurlarımıza teşekkürü bir borç biliyor ve Dünya Kabin 
Memurları Günü’nü tebrik ediyoruz. 

11 Ayın Sultanı Ramazan’ı karşılarken, tüm yolcularımızın 
hayırlı ve bereketli bir Ramazan geçirmelerini diliyoruz.

Keyifli uçuşlar…

Dear Guests,
 

Welcome on board. We would like to thank you for choosing 
AnadoluJet. 

Spring is among the best seasons to explore the tastes, 
natural, historical and cultural richness of Anatolia. To 
discover these unique beauties we greet the spring together 
and offer our guests the opportunity to fly with affordable 
prices. Until June 22, flights from Ankara and Istanbul 
Sabiha Gökçen to various spots in Anatolia will be available 
at prices starting from 69,99 TL. You can find detailed 
information on our spring campaign on our renewed website 
anadolujet.com.  

In April, we organized the Traditional Agency Award 
Ceremony where we presented awards to the agencies which 
came first in selling AnadoluJet tickets in their cities. We 
would like to thank everyone who contributed to this joyful 
event. We congratulate all our agencies once more and wish 
them continued success.

Our dear young guests, whom we entrust with our future, to 
know how precious they are to us. We would like to celebrate 
wholeheartedly May 19, the Commemoration of Atatürk and 
Youth and Sports Day, with our whole nation, and especially 
with our youth. We continue to present the opportunity to fly for 
affordable prices, and offer free tickets on our platform Jetgenç, 
which we created especially for you - a first among the world’s 
airlines. The only thing you need to do to benefit from Jetgenç 
opportunities and campaigns is to fill out the membership form 
on jetgenc.net website. We invite all young people between the 
ages of 13 and 25 to sign up for Jetgenç. 

Motherhood is the happiest journey of life… We would like to 
celebrate Mother’s Day with all our heart with our mothers 
who have been with us from the very first day we were 
born. Also, we would like to extend our wishes to our crew 
on International Flight Attendant Day – we owe a debt of 
gratitude to all cabin attendants who help us throughout our 
journeys and make our flights cheerful.

We wish a beneficent and blessed Ramadan to all our 
passengers while we greet Ramadan, the sultan of all months. 

We wish you a pleasant flight!
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Ankara Golf Kulübü’nde 12-14 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan Coffee Carnaval Reggae 
Session; kahveyi, müziği ve karnaval ambiyansını 
paylaşmaktan keyif alanları bir araya getirecek. Kahve 
çekirdeklerinin son tüketiciye ulaşma serüveninin, 
eğlenceli bir tarzda ve farklı etkinliklerle anlatılacağı 
festivalde IF Performance Hall sponsorluğunda Türkiye’ye 
gelecek olan Reggae grupları da sahne alacak.

Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest", 11-
14 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer Event Garden'da 
düzenlenecek. Usta şefler eşliğinde hazırlanan 
yemeklerin tadımlarının yanı sıra uzman konukların 
katılacağı söyleşi ve panellerin yapılacağı festivalde dans 
ve müzik gösterileri de gerçekleştirilecek.

Held on May 12-14 at Ankara Golf Club, Coffee Carnival 
Reggae Session will bring together those who enjoy 
sharing coffee, music and a carnival ambiance. The 
festival will host various activities where the journey of 
coffee beans from harvest to consumers will be retold 
in a joyful way. Reggae bands visiting Turkey with the 
sponsorship of IF Performance Hall will take the stage.

Open Air Gourmet Tastes Festival “GurmeFest” will be 
held in Sarıyer Event Garden between May 11 and 14. 
In addition to tastings of meals prepared in the company 
of master chefs, there will be talks and panels with the 
participation of specialists, dance and music shows. 

KAHVENİN KARNAVAL HÂLİ

CARNIVAL STATE OF COFFEE

GURMEFEST 

GURMEFEST 

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinlikleri 
gibi farklı disiplinleri bir araya getiren Cappadox 2017’nin 
teması “Dünyadan Çıkış Yolları”. Cappadox 2017’ye davet 
edilen sanatçılar, dünyadan çıkışın kendilerine özgü 
yollarını alışılmadık öneriler ve hayal kurduran farklı 
projelerle araştıracak. 18-21 Mayıs tarihleri arasında 
Kapadokya’da gerçekleştirilecek Cappadox’un sanat 
programı kapsamında; flora yürüyüşleri, jeoloji gezisi gibi 
festivalin diğer alanlarıyla örtüşen farklı deneyimlerin iç 
içe geçtiği etkinlikler düzenlenecek.

Bringing together different disciplines such as music, 
contemporary arts, gastronomy and open air activities, Cappadox 
2017’s main theme is “Ways out from the World.” The artists 
invited to Cappadox 2017 will investigate their own ways out 
from the world with unfamiliar suggestions and different projects 
that make us dream. Organized between May 18 and 21 in 
Cappadocia, Cappadox will host an array of activities as part of 
its art program such as flora walks and geology trips.  

DÜNYADAN ÇIKIŞ 
YOLLARI
WAYS OUT FROM THE WORLD
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Bu yıl ilk defa düzenlenecek Çukurova Rock Festivali 
kapsamında Türk rock müziğinin önde gelen isimleri 
bir araya gelecek. Adana’da 12-14 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleştirilecek festivalde Türkiye’nin önemli rock 
grupları ve şarkıcıları sahne alacak.

Organized for the first time this year, Çukurova Rock Festival 
will bring together prominent members of Turkish rock music. 
Taking place on May 12-14 in Adana, the most important rock 
bands and singers of Turkey will take the stage.

ÇUKUROVA ROCK FESTIVAL

CerModern, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Bedri 
Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) retrospektif sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Eyüboğlu ailesinin yanı sıra birçok 
özel koleksiyondan alınan toplam 200 civarında eserin 
Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 
30 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

CerModern hosts the most comprehensive Bedri Rahmi 
Eyüboğlu (1911-1975) exhibition to date. Approximately 
200 works on loan from the Eyüboğlu family in addition to 
many others from private collections will be presented to art 
lovers. The exhibition Loving is a Good Profession will be 
open until July 30.

SEVMEK GÜZEL MESLEK ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ

LOVING IS A GOOD PROFESSION

4’üncü Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde 4-11 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenecek. 14 ülkeden 120 sanatçıyı İzmir'de 
buluşturacak bienalde; resim, seramik, yerleştirme, baskı 
resim, heykel, fotoğraf ve video art sanat dallarından 
toplam 400 eser sergilenecek.

The 4th International Izmir Art Biennial will be held 
in Adnan Saygun Arts Center between May 4 and 11. 
Gathering 120 artists from 14 countries, the biennial 
will exhibit 400 works including paintings, ceramics, 
installations, lithographs, sculptures, photographs, 
and video art. 

İZMİR SANAT BİENALİ

IZMIR ART BIENNIAL
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Bomontiada içinde yer alan Leica Gallery İstanbul, bir 
dönem Magnum Fotoğraf Ajansı’nın başkanlığını da 
üstlenen ünlü fotoğrafçı Thomas Hoepker’in Türkiye’deki 
ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. “Ani Bir Zafer” 
adını taşıyan sergi 3 Haziran tarihine kadar ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilir. 

Ebru sanatının ustalarından Hikmet Barutçugil “Ab-
Ru'larda Su Kasidesi” sergisiyle İstanbul’da, Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle 
buluşacak. Fuzuli'nin “Su Kasidesi”nin her bir dizesini 
33 ebru sanatıyla buluşturan Barutçugil’in yapıtları 31 
Mayıs’a kadar görülebilir.

Leica Gallery Istanbul in Bomontiada will host Turkey’ 
first solo exhibition of famous photographer Thomas 
Hoepker, who was the president of Magnum Photos 
between 2003 and 2006. Entitled A Sudden Victory, the 
exhibition can be visited free of charge until June 3.

Hikmet Barutçugil, one of the masters of marbling (ebru) 
art, will meet with art lovers with his exhibition entitled 
Ab-Ru'larda Su Kasidesi in Dr. Kadir Topbaş Culture and 
Arts Center, Istanbul. Representing every verse of Fuzuli’s 
“Ode to Water” with 33 marbling art pieces, Barutçu’s 
works can be seen until May 31.

ANİ BİR ZAFER

A SUDDEN VICTORY

SU KASİDESİ’NDEN KÂĞIDA

FROM “ODE TO WATER” TO PAPER

Ulusal ve uluslararası alanda önemli müzisyenlerin bir 
araya geleceği 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 2-25 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
açılış konserini vereceği festival, Prof. Rengim Gökmen’in 
yöneteceği “Ustalara Saygı” konseriyle klasik müziğin 
duayenleri Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca ve Cihat Aşkın’ı bir 
araya getirecek.

The 16th Mersin International Music Festival, bringing 
together important international and national musicians, will 
be held between May 2 and 5. With the opening concert by 
Turkish Republic of Northern Cyprus Presidential Symphony 
Orchestra, the festival will host doyens of classical music such as 
Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca and Cihat Aşkın in the “Homage 
to Masters” concert conducted by Prof. Rengim Gökmen.

MERSİN'DE FESTİVAL 
ZAMANI
FESTIVAL TIME IN MERSIN 



İş Sanat 17. sezonunu görkemli bir Bollywood gösterisi 
ile tamamlayacak. Koreografisini Ashley Lobo’nun 
yaptığı ve Navdhara India Dance Theatre tarafından 23 
Mayıs'ta sahnelenecek olan “Bollywood Geçidi” rengârenk 
gösterişli kostümleri, ritmik dansları, romantik ve 
baharatlı müzikleri ile izleyicilere otantik bir Hint akşamı 
yaşatacak. 

Burcu Perçin'in "Yeşili Doldurmak/Fill in the Plant" 
başlıklı sergisi 20 Mayıs tarihine kadar x-ist'te 
sanatseverlerle buluşacak. Burcu Perçin bu yeni 
sergisinde modern insanın doğa ile olan sorunlu 
ilişkisini çalışmalarının merkezine taşıyor. 

İş Sanat ends its 17th season with a spectacular Bollywood 
show. On May 23, “Bollywood Pass" choreographed by Ashley 
Lobo and performed by Navdhara India Dance Theatre, 
will bring an authentic Indian cultural night with colorful 
costumes, rhythmic dances and romantic, spicy music to the 
audience.

Burcu Perçin's exhibition Fill in the Plant will be on 
display in x-ist until May 20. In her new exhibition, Perçin 
examines the problematic relationship between modern 
people and nature. 

BOLLYWOOD ŞÖLENİ
BOLLYWOOD FEAST

YEŞİLİ DOLDURMAK

FILL IN THE PLANT

Edirne’de, baharın habercisi olarak kabul edilen 
Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenecek. Bereketin artması, güzelliklerin 
paylaşılması arzusunu simgeleyen Kakava Ateşi’nin 
yakılması ve pilav ikramı 5 Mayıs’ta, doğanın 
uyanışını selamlamlayan "Bahara Giriş" ritüeli ise 6 
Mayıs sabahı, Tunca Nehri kıyısında gerçekleşecek.

In Edirne, Hıdrellez and Kakava Festival, considered as the 
harbinger of spring, will be held on 5-6 May. Lighting the 
Kakava Fire, symbolizing the desire to share beauties and 
increase the abundance, and pilav treat will be in Sarayiçi 
on May 5, the "Entering the Spring" ritual greeting the 
awakening of spring will be on May 6 in the morning, on 
the coast of Tunca River.

EDİRNE BAHARI 
KARŞILIYOR
EDIRNE WELCOMES THE SPRING
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Bilim ve Sanat Vakfı Türk 
Sineması Araştırmaları (TSA) 
ve İstanbul Modern Sinema 
işbirliğiyle Türk sinemasının 
“Eskimeyen Filmler”i yeniden 
beyaz perde ile buluşacak. 
8-13 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
program kapsamında Lütfi 
Akad’ın yönettiği, Halide 
Edip Adıvar’ın aynı isimli 
romanından uyarlanan “Vurun 
Kahpeye” filminden, Berlin 
Uluslararası Film Festivali’nde 
2010’da Altın Ayı ödülünü 
alan, Semih Kaplanoğlu 
imzalı “Bal”a kadar sinema 
tarihimizde iz bırakmış 

With the cooperation of the 
Foundation of Science and 
Art Turkish Cinema Research 
(TSA) and Istanbul Modern 
Cinema, the “Ageless Movies” 
of Turkish cinema will take to 
the big screen again. Within the 
scope of the festival, organized 
on May 8-13, 22 important 
movies in the history of Turkish 
cinema, from Lütfi Akad’s 
Vurun Kahpeye adapted from 
the novel of the same name by 
Halide Edip Adıvar to Semih 
Kaplanoğlu’s Bal, Golden 
Bear winner at the Berlin 
International Film Festival 
2010, will be screened.

22 film sinemaseverlerle 
yeniden buluşacak.
Program kapsamında “Türk 
Sineması’nda Toplumsal 
Gerçekçilik”, “Yeşilçam’da 
Nostalji ve Melodram” ve 
“Türk Sineması’nda Yeni 
Arayışlar” başlıklarıyla üç 
de panel düzenlenecek. 
Her gösterim öncesi çeşitli 
akademisyen ve yazarların 
sunumlarının yer alacağı 
programda, panellerle 
birlikte Yeşilçam’ın 
günümüzde insanların 
duygu dünyalarında  ne 
tür karşılıklar bulduğu da 
tartışılacak.

The festival will hold three 
panels entitled “Social Realism 
in Turkish Cinema,” “Nostalgia 
and Melodrama in Yeşilçam” 
and “New Pursuits in Turkish 
Cinema.” Presentations by 
academics and writers before 
every screening will take 
place, where the perception 
of Yeşilçam in the emotional 
topography of today’s society 
will be discussed.

AGELESS MOVIES 

ESKİMEYEN FİLMLER
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Karma Tasarım 
Atölyesi organizasyonu ile bu 
yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek 
Uluslararası Denizli Cam 
Bienali, 5-7 Mayıs tarihlerinde 
eski Sümerbank binasında 
gerçekleştirilecek.  “Dönüşüm” 
teması etrafında farklı cam 
teknikleri ile çalışan yerli ve 
yabancı cam sanatçılarının 
bir araya geleceği bienalin 
küratörlüğünü Ömür Duruerk 
üstlenecek. Bienalde 30 
cam sanatçısının katılacağı 
“Dönüşüm” temalı karma 
cam sergisinin yanı sıra Zeki 
Akakça’nın vizöründen CAM  

Organized by Denizli 
Metropolitan Municipality 
in collaboration with Karma 
Design Workshop, the 4th 
International Denizli Glass 
Biennial will be held at the Old 
Sümerbank Building on May 
5, 6 and 7. Ömür Duruerk is 
the curator of the biennial, 
which brings together many 
local and foreign glass artists 
working with various glass 
techniques around the theme of 
“Metamorphosis". In addition 
to the group glass exhibition 
participated by 30 artists, Zeki 
Akça’s exhibition of glass photos 
and Denizli Hakkı Dereköylü 

fotoğrafları sergisi ile Denizli 
Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencilerinin “Bence 
Cam…” konulu resim sergisi 
camseverlerle buluşacak. Mauro 
Bonaventura, Simone Crestani, 
Julie Anne Denton ve Tom 
Galbraith gibi sanatçıların 
alevle çalışma tekniğinde  soda 
ve borosilikat camı kullanarak 
meydana getireceği eserlerin 
yanısıra, bienalde çalışmalarını 
kalıpla şekillendirme ve vitray 
teknikleriyle yapan František 
Janák, Martina Janakova 
ve Heyecan Ural eserleri de 
görülebilecek. Bienal ücretsiz 
gezilebilecek.

Fine Art High School students’ 
painting exhibition, entitled 
"For me, the glass…" can be 
visited. Works created with 
the f lare technique using soda 
and borosilicate glass by Mauro 
Bonaventura, Simone Crestani, 
Julie Anne Denton and Tom 
Galbraith will be on display, 
alongside the works of František 
Janák, Martina Janakova and 
Heyecan Ural, shaped by mold or 
created using the stained glass 
method. The biennial in Denizli 
will be free of charge.

METAMORPHOSIS IN DENIZLI

DENİZLİ'DE DÖNÜŞÜM



ANADOLU ROCK’IN 
KIRKAMBARI 

Bir dönem müzik dünyamızda 
fırtınalar estiren Anadolu Rock, 
görsel sanatlardan aldığı destek 
ve internetin sunduğu imkânlarla 
yeniden gündemde. 

A HUB FOR ANATOLIAN ROCK 
It once took our musical world by 
storm - Anatolian Rock is again on 
the agenda with the support of the 
visual arts and the opportunities 
offered by the Internet. 

MUTLU DURSUN



Cem Karaca, Moğollar, Ersen 
ve Dadaşlar, Üç Hürel… 
60’lı yılların sonlarında, 
yerelden evrensele ulaşma 
amacındaki müzisyenlerin 
Anadolu topraklarından 
çıktıkları müzikal yolculuk 
büyük ilgi uyandırmış, 
popüler müzik tarihimizin 
önemli kilometre taşlarından 
biri olmuştu. Türkiye’ye 
özgü bu müzik türü bir grup 
gencin çabalarıyla yeniden 
gündemde. 
Kurucuları tarafından 
kültürel bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak 
değerlendirilen ve kâr amacı 
gütmeyen Anatolian Rock 
Revival Project; 1960’lardan 
1980’lere uzanan zaman 
dilimi içinde Türkiye’de 
fırtınalar estiren Anadolu 
Rock’ın az bilinen örneklerini 
görsel çalışmalar eşliğinde 
dinleyiciyle buluşturmayı 
amaçlıyor. Uzun ömürlü ve 
hatırlanabilir bir işe imza 
atmak isteyen yedi kişilik bir 
arkadaş grubu tarafından 
kurgulanan proje, iki sene 
gibi bir sürede, hatırı sayılır 
bir izleyici kitlesine ulaşmayı 
hem yurt içinde hem de yurt 
dışında başarmış.  
Anadolu Rock’ın son derece 
verimli ve etkin olduğu 
bir dönemdeki müzikal 

yolculuğunun mercek altına 
alındığı projeyle bu müzik 
türünün farklı yönlerinin 
bilmeyenler tarafından 
keşfedilmesi, müzikle 
uğraşanlara ilham verebilecek 
eserlerin uluslararası müzik 
piyasasında dolaşıma 
yeniden dâhil edilmesi 
hedefleniyor. Proje, dışarıdan 
katkıda bulunmak isteyen 
çok sayıda illüstratörün 
katılımıyla genişlemiş. 
Proje kapsamında her hafta 
farklı bir illüstratörden 
kendisine gönderilen şarkı 
havuzundan duygusal 
olarak kendisine en yakın 
hissettiği şarkıyı seçmesi 
ve bu şarkı için özel bir 
poster hazırlaması isteniyor. 
Şarkının hissiyatı ve 
sözleri ışığında oluşturulan 
kompozisyonlarla farklı 
tarzların, farklı duyguların 
uyandırılması arzu ediliyor. 
Posterlerin üzerinde yer alan 
QR kodları insanların manen 
farklı bir dünyaya geçmesini 
sağlayan bir kapı işlevi 
görüyor. 
Hâlihazırda posteri hazır 
olan 86 şarkı, projenin sosyal 
medya sayfası üzerinden 
İngilizce altyazılarıyla 
birlikte dinlenebiliyor. 
101’inci posterle projenin 
illüstrasyon aşamasının 

Cem Karaca, Moğollar, Ersen 
ve Dadaşlar, Üç Hürel… The 
journey of musicians who 
wanted to reach not only a local 
audience but a global one as well 
set off in Anatolia in the 60s, 
inspired interest and became 
a significant milestone in our 
popular music history. Unique 
to Turkey, this genre is again on 
the agenda with the efforts of a 
group of young people. 
Considered a cultural social 
responsibility project by its 
members, the non-profit 
Anatolian Rock Revival 
Project aims to bring together 
lesser known examples of 

Anatolian Rock, which stormed 
Turkey from the 1960s to the 
1980s, and today’s audience, 
accompanied with visuals. 
Organized by a group of seven 
friends who wanted to create 
something notable and long-
lasting, this project in just two 
years succeeded in reaching a 
substantial number of people 
both in Turkey and abroad. 
Focused on the musical journey 
of Anatolian Rock in the period 
it was popular and prolific, the 
project aims to reveal different 
aspects of the genre and to 
bring works that can inspire 
musicians to the attention of 
the international music market 
again. The project expanded 
with many illustrators who 
wanted to contribute. Within 
the scope of the project, each 
week, an illustrator is asked 
to choose a song from the song 
pool s/he receives, to which s/
he feels closest, and to create a 
special poster for this song. These 
compositions which are created 
from the feelings that the lyrics 
of the song bring forth, aim to 
arouse different reactions and 
sensations in their audience. The 
QR codes on the posters function 
as a gate allowing people to pass 
into a different universe.  
Eighty-six songs, featuring their 
posters, can now be heard with 
an English subtitle option on 
the project’s social media page. 
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tamamlanması ve Anadolu 
Rock’a giriş mahiyetinde 
mütevazı bir arşiv 
oluşturulması planlanıyor. 
Proje tamamlandığında yerli 
ve yabancı müzikseverler, 
müzik araştırmacıları son 
derece kolay ve hızlı bir 
şekilde özgün parçalara 
ulaşabilecek. Duydukları 
ilginin mecrasını 
genişletmek, bu alanda 
yaptıkları araştırmaları daha 
çok derinleştirmek isteyenler 
kronolojik olarak hazırlanmış 
bir arşive de erişerek Anadolu 
Rock’ın kırkambarına girme 
imkânı bulacak. 
Projenin koordinatörü 
Gökhan Yücel, süreç boyunca 
Moğollar, Cem Karaca, Erkin 
Koray ve Mavi Işıklar gibi 
bilinen isimlerin, grupların 
dışında farklı grupları da 
keşfettiklerini ve bunun 
üzerine Grup Çığrışım ve 
TPAO Batman Orkestrası, 
Kaygısızlar, Silüetler, Grup 
Bunalım, Hardal gibi pek çok 
grubun projede yer almasına 
karar verdiklerini söylüyor. 

Son derece zengin bu müzik 
kültürüne sahip çıkmanın ve 
yeniden yayılmasına vesile 
olmanın çok önemli bir 
sosyal sorumluluk göstergesi 
olduğunu söyleyen Yücel, 
“Kültürün düşünsel anlamda 
yayılmasını sağlamıyorsak 
daha sınırlı bir toplum 
hâline geliriz. Dolayısıyla, bu 
eserlerin dolaşımda olması 
oldukça önemli” sözleriyle 
projenin zenginleştirici 
boyutuna da dikkat çekiyor. 
Projelerinin “dijital 
müzik müzesi” olarak 
değerlendirilmesini, 
dünyanın dört bir yanında 
sergilenmesini, herkese 
ulaşmasını amaçladıklarını 
belirten Yücel, Anadolu 
Rock’ın sürekliliğinin de 
böylece sağlanabileceğini 
düşünüyor. Anadolu Rock’ın 
gölgede kalmış başyapıtlarını 
keşfetmek ve şarkılar için 
yapılmış özel çalışmaları 
takip etmek için tek 
yapmanız gereken, projenin 
sosyal medyadaki sayfalarını 
ziyaret etmek.

The project’s illustration stage is 
planned to be completed with the 
illustration of the 101st poster, 
after which a small archive (as 
an introduction to Anatolian 
Rock) will be formed. Local and 
foreign music lovers and music 
researchers will have an easy and 
quick access to unique art pieces 
when the project is finished. 
Those who want to deepen their 
research and to expand their 
field of interest will have the 
opportunity to enter the hub of 
Anatolian Rock by accessing an 
archive prepared chronologically.  
Project coordinator Gökhan Yücel 
says that other than known bands 
such as Moğollar, Cem Karaca, 
Erkin Koray and Mavi Işıklar, 
they have discovered many other 
bands and they decided to include 
many of them in the project, 
such as Grup Çığrışım ve TPAO 
Batman Orchestra, Kaygısızlar, 

Silüetler, Grup Bunalım and 
Hardal… Stating that it is a 
significant social responsibility 
to enable the expansion of 
such a musical culture, Yücel 
emphasizes the enriching 
dimension of the project: “If we 
do not allow culture to spread 
in an intellectual way, we will 
become a limited community. 
Therefore, it is very vital for 
works to be in circulation.”  
Remarking that they aim to 
consider their project as a “digital 
music museum,” to exhibit it all 
around the world and to allow it 
to reach everyone, Yücel thinks 
that the continuity of Anatolian 
Rock can be sustained this way. 
In order to follow the special 
works created for the songs 
and to explore the underrated 
masterpieces of Anatolian Rock, 
you only need to visit the social 
media pages of the project.
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KORKUTMAYAN KORKULUKLAR
SCARECROWS THAT DON’T SCARE

İzmir’in Urla ilçesine bağlı 
Barbaros köyünün yeni sakinleri, 
korkuluklar… Konuşmasalar da 
bazı şeyleri anlatmak için oradalar.

The new residents of Barbaros village in 
the Urla district of Izmir are scarecrows… 
They are there to deliver a message, even 
though they cannot speak.

NADİRE GÜNDAY





Bir hafta sonu, Urla’da 
verdiğim molanın ardından 
Çeşme’ye doğru ilerlerken, 
içimdeki keşfetme arzusuna 
karşı koyamayıp ara yollara 
girme isteğiydi Barbaros 
köyünü karşıma çıkaran. 
Yolumu değiştirirken birkaç 
fotoğraf çekmenin dışında 
çok da bir beklentim yoktu 
açıkçası... 
İlk olarak köy girişinde 
karşılaştım korkuluklarla. 
Şaşkınlık ve hayranlık 
arası karışık duygularla 
peşlerinden gide gide 
Barbaros köyüne vardım. 
Köyün girişindeki kültür 
evinin kapısında konukları 
selamlıyordu bazıları: 
Gülen yüzlerle bakan, 
değişik kıyafetler içinde 
köyün birer ferdiymiş gibi 
duran cansız ama sevimli 
korkuluklar... Kültür evini 
gezerken görevlilerle sohbet 

While heading towards Çeşme one 
weekend after a restful break in 
Urla, I could not resist the desire to 
explore by taking byroads. That’s 
how I found Barbaros village. To 
be honest, when I took a different 
road, I was not expecting much 
more than an opportunity for a 
couple of photographs…  
I first saw the scarecrows at the 
entrance of the village. I followed 

ettik. Köyün içinde daha 
çok korkuluk olduğunu 
söyleyip onları da görmemi 
tavsiye ettiler. Ben de öyle 
yaptım. 
Biraz ilerledikten sonra, 
karşıma diğerleri çıktı. 
Köy meydanında da 
durum farklı değildi. 
Birlikte bir yaşam sürer 
gibi, köylülerle bütün 
olmuşlardı. Kahvede 
ev yapımı limonatamı 
keyif le içerken karşımdaki 
duvarda yan yana 
oturanları fark ettim. 
Bazısı sağa, bazısı sola 
bakıyordu, geleni geçeni 
izler gibi… Evlerin 
pencerelerinden başlarını 
uzatmış, dışarıyı seyreden 
korkulukları da gördüm 
şaşkınlıkla. Sanki bir 
masalın içindeydim. 
Köyde gezmeye devam 
ederken her adımda yeni 

them to Barbaros village with a 
feeling of surprise and admiration. 
There were a couple of them 
greeting guests at the door of the 
cultural center at the entrance 
of the village: lifeless but cute 
scarecrows looking at you smilingly, 
standing fully dressed as if they 
were members of the village 
community… While I was visiting 
the cultural center, I talked to the 
employees there who advised me 
search for the other scarecrows in 
the village. So I did. 
After walking a while, I noticed 
them. In the village square, like at 
the entrance of the village, they 
became one with the villagers, like 
they were living together. While 
joyfully drinking my homemade 
lemonade in the coffee shop, I 
realized there were others sitting 
next to each other in front of the 
wall ahead of me. Some were 
looking right, others left, as if 
watching passers-by… With 
astonishment, I saw scarecrows 
watching the street leaning out of 
the window. It felt like I was in a 
fairy tale. 
I continued my stroll in the village 
and at every step, I met with a new 
scarecrow. From those who were 

1 2

2

Festival zamanı Barbaros köyünün hemen her köşesinde 
korkuluklarla karşılaşabilirsiniz.
During the festival, you can see scarecrows in every corner of Barbaros village.

1
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Kıyafetlerinden mimiklerine kadar her biri benzersiz olan 
korkulukları Barbaros köyü sakinleri imece yöntemiyle yapıyorlar.  
From their clothes to their gestures, these unique scarecrows are 
made by Barbaros villagers. 

bir korkulukla karşılaştım. 
Evin çatısından sokağı 
izleyeninden, kapının 
önünde misafirleri buyur 
edenine kadar. Davet 
eden bir korkuluksa 
geri çevirmek olmaz 
deyip bir evin kapısını 
çaldım. Ev sahipleriyle 
sohbet ettikten ve zarif 
ikramlarına teşekkürlerimi 
sunduktan sonra, bahçede 
duran korkulukların 
da fotoğraflarını çekip 
vedalaştım. 
Peki ama bu köyde neden 
bu kadar çok korkuluk 
vardı? Barbaros köyünün 
sakinleri kaybolmaya yüz 
tutmuş tarımsal, kültürel 
değerleri canlandırmayı, 
köylerini tanıtmayı 
hedefleyip, imece usulüyle 
300-350 korkuluk üreterek 
bir festival organize etmiş. 
Yöresel adı “oyuk” olan ve 
tarlaları korumak amacıyla 
kullanılan korkuluklar, 
festivalin baş aktörü olarak 
seçilmiş. Barbaros Oyuk 
Festivali’ne adını veren 
korkuluklar, gelenekleri, 

çevreyi ve kültürel 
değerleri korumanın da 
simgesi hâline gelmiş. 
Festival boyunca Barbaros 
köyüne benim gibi pek çok 
ziyaretçi uğramış. Ardından 
korkuluklar bir sonraki 
sene yeniden sokaklarda 
buluşmak dileğiyle depolara 
kaldırılmış.  
Dilekler gerçekleşmiş 
olmalı ki Barbaros köyünde 
keyif li bir telaş yaşanıyor 
bugünlerde. Hazırlıklar 
19-21 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenecek ikinci 
Barbaros Oyuk Festivali 
için. Bana sorarsanız 
mutlaka gidin görün. 
Hem eşine az rastlanır bir 
festival deneyiminin, hem 
de misafirperver Anadolu 
insanıyla vakit geçirmenin 
mutluluğunu yaşayın…

watching the street from rooftops 
to those in front of doors, inviting 
guests inside. I knocked on a door 
since it was not appropriate to 
refuse - even if the invitation came 
from a scarecrow! After I talked 
with the hosts and thanked them 
for their kind treats, I bid farewell 
to them after I took some photos of 
the scarecrows in the garden. 
But why were there so many 
scarecrows in this village? 
Residents of Barbaros village 
organized a festival by producing 
300-350 scarecrows, aiming 
at promoting their village, and 
reviving cultural and agricultural 
values sinking into oblivion. 
Scarecrows, which are called “oyuk” 
by locals and used to protect fields, 
were chosen as the festival’s leading 
figures. Giving their name to 
Barbaros Oyuk Festival, scarecrows 
became the symbol for preserving 
traditions, and for environmental 
and cultural values. During the 
festival, many guests like me 

dropped by the village. Later, the 
scarecrows were put in stores until 
the following year. 
Wishes must come true as there is 
a sweet rush in Barbaros village. 
These preparations are for the 
second Barbaros Oyuk Festival, to 
be held between May 19 and 21. 
If you ask me, I would advise you 
to go and see them. Enjoy both a 
rare festival experience and the 
happiness of passing time with 
hospitable Anatolian people…
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UNUTULMAZ ANLAR İÇİN

AKYAKA
FOR UNFORGETTABLE MOMENTS

Muğla’nın Ula ilçesine 
bağlı bir mahalle olan 

Akyaka, son yıllardaki 
popülerliğini fazlasıyla 

hak eden bir yer.

A neighborhood within 
the borders of the Ula 
district in Muğla, Akyaka 
profoundly deserves its 
recent popularity.

GÜLŞAN GÜRSEL ERBİL BALTA



Akyaka’yı ilk kez görenlerin 
dikkatini yapıların mimarisi 
çeker öncelikle kuşkusuz. Her 
şey 70’li yıllarda Akyaka’ya 
yerleşen ünlü mimar Nail 
Çakırhan’ın geleneksel 
mimari özelliklerini günümüz 
şartlarıyla buluşturan bir 
ev inşa etmesiyle başlamış. 
Çok beğenilen evi diğerleri 
izlemiş ve ortaya bugünün 
Akyaka’sı çıkmış. Belediyenin 
kararıyla mimariye sadık 
kalınarak inşa edilen evler ve 
oteller Akyaka’nın dokusunu 
oluşturan en önemli 
unsurlardan. Bölgede devasa 
5 yıldızlı otellerden ziyade 
butik otel ve pansiyon tarzı 
işletmelerin olması da inşaat 
yapımıyla ilgili uyulması 
gereken kuralların sonucu.  
 
Deniz Keyfi 
Akyaka sahili, bilindik 
sahillere nazaran göre farklı 
özellikler taşıyor. Kumu, 
alışkın olduğunuz gibi sıcak 
ve kuru değil, nemli ve 
serin. Sıcak yaz aylarında 
ayağınızın yanmayacağından 
emin olabilirsiniz. Yazın, 

Those who see Akyaka for 
the first time are drawn to 
its architecture. Everything 
started when famous architect 
Nail Çakırhan, who moved 
to Akyaka in the 70s, built a 
house combining traditional 
architectural elements with 

özellikle hafta sonları, 
oldukça kalabalık olan 
bu plaj, Mavi Bayraklı. 
Uzun bir mesafe boyunca 
sığ olduğu için özellikle 
çocuklu aileler tarafından 
tercih ediliyor. Tuz oranı 
düşük serin suyun nedeni 
ise denize karışan Azmak 
Nehri. Yüzerken arada 
sırada soğuk akıntılara denk 
gelmeniz de olası… Sahil 
tarafında aynı zamanda 
gezi teknelerinin olduğu 
bir liman var ve buradan 
çevredeki muhteşem 
koylara günübirlik turlar 
düzenleniyor. Sedir Adası 
turu bu turlar arasında en 
popüleri; Akyaka’ya kadar 
gitmişken kaçırmayın deriz.

Akyaka’nın Can Suyu: 
Azmak 
Akyaka denince akla ilk 
gelen güzelliklerden biri 
de Azmak Nehri. Kadın 
Azmağı olarak da bilinen 
bu nehir, var olduğundan 
beri çevresi için hayat 
kaynağı olmuş. Bugün de 
soğuk suları çeşit çeşit 

today’s aesthetic choises. The 
house received great praise, 
other examples followed and 
Akyaka as we know it today 
took form. Houses and hotels 
built in this local architectural 
style are the most important 
elements of Akyaka’s urban 
fabric. Strict construction 
rules are the reason why 
boutique hotels and 
guesthouses rather than giant 
5-star hotels thrived here.

Sea Joy 
Akyaka beach is different 
than most other beaches: the 
sand is not hot and dry as in 
general, but rather humid and 
cool. You can be sure that your 
feet won’t burn in hot summer 
days. In summer, especially at 
weekends, this beach is very 
crowded and the best place 
for you to sunbathe and swim. 
Since its blue-f lagged sea is 
shallow for a long distance, the 

1

1

2

2

Nail Çakırhan’ın tasarladığı, 1983 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık 
görülen ev, günümüzün Akyaka evlerinin öncüsü oldu.
Designed by Nail Çakırhan and awarded with the Aga Khan Architectural 
Award in 1983, the famous architect’s house pioneered the architectural 
style of Akyaka’s buildings.

Akyaka’daki Çınar Plajı çakıl taşlı sahili, insanı ferahlatan rüzgârı ile en sıcak 
günlerde bile bunaltmıyor.
Çınar Beach in Akyaka remains cool even on the hottest days thanks to its 
pebblestone beach and refreshing wind.
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Turgut Şelalesi, Akyaka’ya sadece 1 saatlik mesafede. 
Turgut Waterfall is only an hour away from Akyaka. 

Azmak Nehri’nde tekne turlarına katılanlara yaban ördekleri eşlik ediyor. 
Mallards follow those on boat tours in the Azmak River.

canlıya ev sahipliği yapıyor. 
Bu doğa harikası nehrin 
keyfini çıkarmanın en iyi yolu 
tekne turlarına katılmak. 
Yaklaşık 30 dakika süren bu 
turlarda etrafın güzelliğini 
daha yakından görüp bol 
bol fotoğraf çekebilirsiniz. 
Nehir çevresindeki çeşit çeşit 
restoranda soluklanmak da 
Azmak’ın tadına varmanın 
bir başka yolu. Bu mekânlarda 
kahvaltı edebilir, yemek 
yiyebilirsiniz. Restoranların 
geneli deniz ürünü ağırlıklı 
olmakla birlikte menüleri de 
neredeyse aynıdır, size sadece 
nehrin hangi bölümünde 
oturacağınızı seçmek kalır.  
 
Ağaçların Gölgesinde 
Doğayı ve kamp yapmayı 
seviyorsanız Ege’de 
görebileceğiniz en güzel 
kamp alanlarından biri 
Akyaka’da sizi bekliyor. 
Yıllardır ülkenin dört bir 
yanından gelen kampçıların 
gözdesi olan orman kampı; 
yeşiliyle de, mavisiyle de 
insanın aklını başından 
alabilecek güzellikte. 

Mevsim yazsa burada 
karşınıza çıkan küçük 
koylarda denize girmeyi 
ihmal etmeyin. Bazen dik 
bir merdivenin sonunda 
bazen de ağaçlar arasında 
karşınıza ansızın çıkan 
bir koyda lacivert denizin 
keyfini sürebilirsiniz. Sabah 
erken saatlerde dümdüz 
ve sessiz olan deniz, 
öğleden sonra dalgalanıp 
kalabalıklaşır, bu yüzden 
sabahın erken saatlerini 
değerlendirmeye çalışın. 
Orman kampında çadır yeri 
kiralayıp gerçek bir kamp 
deneyimi yaşayabilirsiniz. 
Konaklama niyetinde 
olmayanlar doğa yürüyüşü 
yapabilir; buranın 
kafesinden, marketinden 
faydalanabilir. 
Eğer daha da sessiz sakin 
bir yerde bulunmak 
istiyorsanız, Akyaka’nın 
merkezine yaklaşık 3 
kilometre uzaklıktaki 
Maden İskelesi size göre 
olabilir. Burada denizin 
ve ormanın birlikteliğine 
sadece birkaç butik otel eşlik 

beach is preferred by families 
with children. Azmak River 
f lowing into the sea decreases 
the level of salt and you may 
stumble upon cold currents 
while swimming… There is 
also a port with recreational 
crafts on the coast and 
daytrips to outlying coves on 
offer. The Sedir (Cleopatra) 
Island tour is the most popular 
one – it is an opportunity not 
to be missed.  
 
Akyaka’s Lifeline: The 
Azmak River 
When mentioning Akyaka, 
one of the first beauties that 
comes to mind is the Azmak 
River. Also known as “Kadın 
Azmak” (Woman Azmak), 
this river has always been a 
source of life for its environs. 
Today, it hosts many kinds of 
creatures in its cold waters. 
The best way to enjoy this 
natural wonder is in boat 
tours, lasting approximately 
30 minutes, where you can 
take photos and appreciate 
the river’s beauties up 
close. Another option is to 

stop at various restaurants 
along the river which offer 
meals throughout the day. 
Serving mainly seafood these 
restaurants have more or less 
the same menu - you just need 
to choose which side of the 
river you prefer.  
 
Under the Shadow of 
Trees 
If you love nature and 
camping, one of the most 
beautiful camping sites of the 
Aegean region awaits you in 
Akyaka. A favorite of campers 
from all around the country 
for years, this forest camping 
site is dazzlingly beautiful 
with its blue and green shades. 
In summer, make sure you 
swim in the small coves you 
stumble upon. You can enjoy 
the sea in a cove you happen to 
s ee among the trees or at the 
end of a steep slope. Calm and 
quiet in the small hours of the 
morning, the sea heaves in the 
afternoon. It is worth trying 
to take advantage of the early 
hours. 
For a real camping experience, 
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ediyor. Sahili yok, denize 
iskeleden giriliyor. İskelenin 
biraz daha ilerisinde ise 
Çınar Plajı var. Çakıl taşlı 
sahile sahip olan deniz, 
Akyaka merkezindekinin 
aksine hemen derinleşiyor. 
Denize karışan kaynak 
sebebiyle su oldukça soğuk. 
Ağaçlar içerisinde, çevrenin 
güzelliğine bakmaya 
doyamayacağınız bir yer.   
 
Aktivite Sevenlere 
Akyaka’yı bir tutku hâline 
getiren sadece doğası 
değil. Kiteboard sporu için 
de çok ideal bir sahilinin 
olması her yıl birçok 
sporcuyu buraya çekiyor. 
Son yıllarda çok sayıda 
kiteboard okulu açılmış. Bu 
okullarda sadece kiteboard 
değil, farklı su sporlarıyla 
ilgili eğitim alıp tatilinizi 
sportif faaliyetlerle 
renklendirebilirsiniz. 
Su sporlarıyla pek 
arası olmayan fakat 
sportif liğinden de ödün 

vermek istemeyen tatilciler, 
Akyaka’da bisiklet kiralayıp 
gezebilirler. Bol yokuşlu bir 
yer olduğunu unutmayın. 
Bununla birlikte, yürüyüş 
için de mükemmel bir yer 
Akyaka. Temiz havasını 
içinize çekip muhteşem 
orman manzarasının 
tadını çıkararak bol bol 
yürüyebilirsiniz. 
 
Akbük ve Akçapınar 
Akyaka’nın yakın çevresinde 
etkileyici güzellikte çok 
yer var. Buralara kadar 
gelmişken mutlaka 
uğramalısınız.  Mazı-
Bodrum istikametindeki 
Akbük, olağanüstü 
güzellikte denizi olan bir 
koy. Akyaka’ya yaklaşık 
35 kilometre uzaklıkta. 
Özellikle çok kalabalık 
olmayan zamanlarında 
giderseniz etkilenmemeniz 
mümkün değil. Taşlı bir 
sahili olduğundan denizinin 
berraklığı dillere destan. 
Akbük’e Akyaka’dan deniz 

you can rent a tent. Those who 
do not want to stay here, can 
take a walk in nature, and use 
the café and market.  
If you want a calmer and 
quieter place, Maden Pier, 
3 kilometers from Akyaka 
center would be best for you. 
Accompanying sea and forest 
there are only a couple of 
boutique hotels. There is no 
beach, you may use the pier to 
swim. Ahead of the pier, there 
is Çınar Beach. With a pebble 
seashore, the sea immediately 
deepens here contrary to 
Akyaka city center and is 
very cold due to spring water 
f lowing into the sea. The 
beauty is truly matchless! 
 
For Activity Lovers 
It is not only its nature that 
turns Akyaka into a passion. 
Since it has an ideal beach for 
kiteboarding, many athletes 
visit each year. Recently, 
many kiteboard schools have 
opened. Apart from kiteboard 
lessons, there are many 

other watersports and sport 
activities that can enliven 
your vacation. If you are not 
into watersports, but you 
don’t want to give up sports 
altogether, you can rent a bike. 
Don’t forget that there are 
many slopes though. Apart 
from these, Akyaka is also a 
great place for walking. While 
you stroll, you can enjoy the 
forest view and breathe in the 
fresh air.  
 
Akbük and Akçapınar 
There are many impressive 
beauties around Akyaka - 
since you are here, it would be 
a shame not to see a few. On 
the way to Mazı – Bodrum, 
Akbük is a cove of magnificent 
beauty. It is approximately 35 
kilometers from Akyaka and 
when it is not very crowded, it 
is much more impressive. Since 
it has a pebble stone beach, 
the water is crystal clear. 
You can rent a boat to reach 
Akbük from Akyaka. You can 
bring food with you and have 

5

5 6 Her yıl binlerce kiteboard tutkununun tercih ettiği Akyaka’da çok sayıda su sporları eğitim merkezi faaliyet gösteriyor.  
Preferred by thousands of kiteboard fans every year, Akyaka is also home to many other watersports training centers.
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yoluyla da, tekne kiralayıp 
ulaşabilirsiniz. İster 
yanınızda yiyecek getirip 
piknik yapın, ister sahildeki 
kafelerden faydalanın, 
Akbük’te mükemmel bir gün 
geçireceğiniz kesin.  
Akyaka’ya gelmişken 
görmeniz gereken yerlerden 
bir diğeri de Akçapınar. 
Bacaklarının kuvvetine 
güvenenler bisiklet 
kiralayıp Marmaris yolunun 
hemen başında yer alan 
Akçapınar’a, okaliptüs 
ağaçlarının gölgesinde 
keyif li bir yolculuğun 
ardından ulaşabilirler. 
Yolculuk acıktırdıysa 
Akçapınar’ın tostunun ve 
pidesinin meşhur olduğunu 
hatırlatalım. 
Akyaka’nın çevresinde 
görülecek yerler bu iki 

yerle sınırlı değil. Dalaman 
Havalimanı’na yaklaşık 
45 dakika uzaklıkta olan 
Akyaka, konumu itibarıyla 
birçok sahil beldesine 
yakın. Havalimanından araç 
kiralayıp Muğla çevresini 
rahatça gezebilirsiniz. 
Akyaka’da konaklayıp 
Datça, Bodrum, Fethiye gibi 
Ege’nin birbirinden güzel 
köşelerini gezerek tatilinizin 
unutulmaz anlarını 
çoğaltmanız mümkün, 
tabii Akyaka’dan ayrılmak 
isterseniz… Çünkü bir kere 
gördükten sonra, buradan 
ayrılmanız zor olabilir.

a picnic, or you can sit at one 
of the cafés on the beach. For 
sure you will have a wonderful 
day either way. 
Another spot you need to visit 
in Akyaka is Akçapınar. Those 
who trust their legs can rent 
a bike for reaching Akçapınar, 
at the beginning of Marmaris 
road, after a delightful 
journey under the shadows of 
eucalyptus trees. If you get 
hungry after the journey, taste 
the famous toast and pita. 
These are not the only two 
places to see near Akyaka. 45 
minutes away from Dalaman 
Airport, Akyaka is close to 
many other vacation spots. 
You can rent a car from the 
airport and drive around 
Muğla. You can stay at Akyaka 
and see beautiful places in the 
Aegean region, such as Datça, 
Bodrum and Fethiye and add 
many more unforgettable 
moments to your holiday 
memories - that is, if you are 
willing to leave Akyaka… 
Because once you are there, it 
will be really hard to leave.

7
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Büyük bi kısmı çevre köylerden gelen taze sebze ve meyveler çarşamba 
günleri kurulan Akyaka pazarında bulunabilir. 
Fresh vegetables and fruits, mostly coming from nearby villages, can 
be found at Akyaka bazaar, which is set up every Wednesday.

Doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Akyaka, Cittaslow 
(Yavaş Şehir) üyesi.
Protecting its nature, traditions and customs, Akyaka is a member of 
the Cittaslow (Slow City) movement.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Dalaman ve İstanbul-

Dalaman arasında karşılıklı 
seferler düzenliyor.

 

INFO
AnadoluJet, has round-

trip f lights between 
Ankara-Dalaman and 

Istanbul-Dalaman.

anadolujet.com 
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Osmancık, Çorum 
Osmancık’ın Ardıç köyünde çeltik önemli bir geçim 
kaynağı. Su, çeltik ekilen her yerde vazgeçilmez. 

Rice is an important source of income in Ardıç village in 
the Osmancık region. Water is indispensable anywhere 
rice is planted.



SU HAYATTIR
WATER IS LIFE

Kimi zaman toprağa bereket olur, 
sofrasını donatır Anadolu insanının. 

Kimi zaman da bir çocuğun oyun 
arkadaşı… Hayatın vazgeçilmezidir su.

Sometimes it brings abundance to  the soil, 
adorning the meals of the Anatolian people… 

Other times it becomes a playmate for a child. 
It’s water – the source of life.

MUSTAFA GEZER



Karatay, Konya  
Su kimi zaman da eğlence demek. Yüzmeyi öğrenen 
çocukların keyfi yerinde…

Water sometimes means fun. The kids learning to swim 
are in good spirits... 





Taşköprü, Kastamonu 
Taşköprü denilince akla ilk gelen sarımsak olsa da 
ilçede pek çok tarım ürünü yetiştirilir. Bu ürünler 
için su hayati önem taşır.   

When mentioning Taşköprü, the first thing that comes 
to mind is garlic. But, many farm products are grown 
here for which water is vital. 





Uluabat, Bursa 
Ekmeğini sudan çıkaranların mesaisi sabahın ilk 
saatlerinde başlar. 

The shifts of those who make a living from water starts 
in the wee hours of the morning. 





Kefken, Kocaeli 
Kendini sulara bırakan bu çocuk, sıcak günlerde 
serinlemenin yolunu erken yaşlarda keşfetmiş.

The child in the water has found a way to cool off in hot 
days at an early age. 





Beyşehir, Konya  
Bazen sadece izlemek bile huzur verir.

Sometimes even only watching can give you peace.





DOĞAYLA BAŞ BAŞA 
KALABİLECEĞİNİZ 5 YER
FIVE PLACES YOU CAN BE ALONE IN NATURE
Doğanın huzur veren ortamında kendini 
dinlemek isteyenler Anadolu’nun farklı 
bölgelerindeki kamp alanlarını tercih ediyor. 

Those who want to be by themselves in 
the peaceful nature prefer camping sites in 
various regions of Anatolia.

ERSİN DEMİREL





Üç tarafı denizlerle çevrili, 
dörtte biri ormanlarla 
kaplı olan Türkiye, farklı 
iklimlerin hüküm sürdüğü, 
zengin f lorasıyla dikkat 
çeken nadir ülkelerden. 
Bu görkemli coğrafyanın 
kamp yapmaya elverişli 
çok sayıda bölgesi var. 
Dağ, yayla, deniz, göl 
ve şelale gibi doğal 
güzelliklerle bezenen bu 
bölgeler, doğayla baş başa 
kalmak isteyenlerin ilk 
tercihi. Anadolu’nun farklı 
köşelerinden birbirinden 
güzel beş yerle tanışmaya 
hazır mısınız? 
 
AKLİMAN (SİNOP) 
Türkiye’nin en kuzey 
ucunda yer alan Sinop, 
yaklaşık 175 kilometrelik 
kıyı şeridiyle Karadeniz 
Bölgesi’nin en güzel 
koy ve plajlarına sahip. 
Özellikle kentin batısına 
konumlanan Akliman, 
uzun kumsalları ve 
körfezinin sakinliğiyle 
tatilcilerin ilgisini çekiyor. 
Adını güneşte parıldayan 
bembeyaz kumullarından 
alan Akliman sahili, il 
merkezine 8 kilometre 
uzaklıkta. Körfezin sona 

Surrounded on three sides by 
water and with a fourth of 
its land covered with forests, 
Turkey is among the rare countries 
with different climates and a rich 
flora that attracts much deserved 
attention. This magnificent 
geography allows camping in many 
regions. Adorned with natural 
beauties such as mountains, 
plateaus, lakes and waterfalls, 
these regions are always the first 
choice for those who want to be 
alone in nature. We compiled 
our impressions from all around 
Anatolia on five places that are 
suitable to camp.  
 
Akliman (Sinop) 
Located at the northernmost part 
of Turkey, Sinop has the most 
beautiful coves and beaches of the 
Black Sea Region with its coastal 

erdiği batı yönünde ise 
1991 yılında 1. Derece 
Sit Alanı, geçtiğimiz 
yıllarda ise Tabiat Parkı 
ilan edilen Hamsilos Koyu 
bulunuyor. Ormanlarla 
çevrelenmiş yemyeşil bir 
kara parçası içine sokulan 
masmavi denizin meydana 
getirdiği bu coğrafi oluşum, 
görenlerde hayranlık 
uyandırıyor. 
Motel, butik, otel ve 
pansiyon gibi pek çok 
konaklama tesisinin 
sıralandığı Akliman’daki 
kıyı şeridi boyunca çadır 
kurmaya elverişli alanlar 
bulunuyor. Dalgaların 
kumlarla adeta oyunlar 
oynadığı bakir plajlar ve 
ağaçların gölgelendirdiği 
çimenlikler, özellikle yaz 
aylarında kampçılarla dolup 
taşıyor.

SÜLÜKLÜGÖL 
(AKYAZI-SAKARYA/
MUDURNU-BOLU) 
Göller kenti olarak bilinen 
Bolu; Ankara ve İstanbul 
gibi metropollere yakınlığı 
dolayısıyla son derece 
popüler. Köroğlu, Aladağlar 
ve Samanlı dağlarına 
serpilen Abant, Yedigöller, 

line of almost 175 kilometers. 
Especially Akliman, located on 
the west of the city, draws the 
attention of vacationers with its 
long beaches and the peacefulness 
of its bay. 
Named after the pure white dunes 
shining under the sun, Akliman 
beach is 8 kilometers away from the 
city center. At the end of the bay, 
on the west, there is Hamsilos Cove 
which was declared a first degree 
protected area in 1991 and has 
become a Natural Park in recent 
years. Formed by the penetration 
of blue sea through green land 
surrounded by forests, this 
geographical formation is 
truly a site to be admired. 
There are many accommodation 
facilities in Akliman such as 
motels, boutique hotels, hotels and 
guesthouses, as well as suitable 

1
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2

2

Akliman’da çadır kurabileceğiniz gibi konaklama tesislerinden de 
faydalanabilirsiniz. 
You can pitch a tent or stay at the accommodation facility in Akliman.

Akliman yakınlarındaki Hamsilos Koyu plajlarıyla meşhur.
Hamsilos Cove near Akliman is famous for its beaches.
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Sülüklügöl depremlerin yol açtığı heyelanlarla oluşmuş.
Sülüklügöl was formed by landslides due to earthquakes.

Gölcük, Sülüklü, Çubuk, 
Sünnet, Gölköy, Yeniçağa 
gibi göller, Türkiye’deki 
en güzel kamp alanları 
arasında. 
Sessizliği ve huzuru 
doyasıya yaşayabileceğiniz 
Sülüklügöl, Bolu ilinin 
Mudurnu ilçesine 
bağlı Taşkesti beldesi 
sınırlarında bulunuyor. 
Göl çevresinde herhangi 
bir tesis bulunmuyor. 
Sadece çeşmelerden akan 
sudan ve sezon boyunca 
açık olan tuvaletlerden 
yararlanabiliyorsunuz. 
Çadır kurmak için genellikle 
göl kıyısı ve yemyeşil otlarla 
kaplı düz çayırlıklar tercih 
ediliyor. İlkbaharda açılıp 
sonbaharda noktalanan 
sezon boyunca alana giriş 
ücrete tabi. 
Tipik bir heyelan gölü olan 
Sülüklügöl, çevresi yüksek 
tepelerle donatılmış derin 
bir çanağa konumlanıyor. 
Sonbahar aylarında etrafı 
çam, gürgen ve kayın 
ağaçlarıyla kuşatılmış 
orman, renkli görüntüsüyle 
benzersiz fotoğraf kareleri 
sunuyor. İsmini göl içinde 
yaşayan sülüklerden alan 
bu doğa harikası, deniz 

seviyesinden yaklaşık 1055 
metre yükseklikte. Millî 
Parklar’dan alınan izinle 
olta balıkçılığı yapılabilen 
gölde, alabalık popülasyonu 
zamanla artınca sülükler 
yok olmuş. Alanın 
kuzeydoğusunda üç gölcük 
daha var. Gölü çevreleyen 
tepelerin üzerinde Karabey, 
Çubuk, Davlumbaz yaylaları 
yer alıyor. İsteyenler dik 
bir patikadan yaylalara 
yürüyerek gölün tamamını 
yukarıdan fotoğraflayabilir.  
Sülüklügöl ’e ulaşmak için 
iki farklı seçeneğiniz var; 
ilki Bolu-Mudurnu-Taşkesti-
Tavşansuyu, ikincisi 
ise Akyazı-Dokurcun-
Tavşansuyu güzergâhları. 
Alabalık tesisinden sonra 
toprak olan yol yağmurlu 
havalarda çamurlu 
olabiliyor.

BORABAY GÖLÜ 
(TAŞOVA-AMASYA) 
Borabay, Amasya’nın özel 
köşelerinden biri. Kestane 
ağaçlarının sarı-beyaz 
püsküllü çiçekleri, çamların 
yeşilden maviye doğru 
değişen farklı tonları; 
kuzeye bakan yamaçlarda 
gürgen, kayın, kestane, 

places to pitch a tent along the 
coast. Untouched beaches where 
waves play with the sand and 
green lawns under the shadows 
of trees are full of campers 
especially in summer. 
 
Sülüklügöl (Akyazı-
Sakarya/Mudurnu-
Bolu) 
Known as the city of lakes, Bolu 
is extremely popular due to its 
proximity to metropolitan areas 
such as Ankara and Istanbul. 
Lakes such as Abant, Yedigöller, 
Gölcük, Sülüklü, Çubuk, Sünnet, 
Gölköy, Yeniçağa located in the 
Köroğlu, Aladağlar and Samanlı 
Mountains are among the best 
camping sites in Turkey. 
Sülüklügöl, where you can 
experience silence and peace, is 
located within the boundaries of 
Taşkesti town in the Mudurnu 
district of Bolu. There are no 
facilities around the lake. You 
can use the water flowing from a 
fountain and open toilets during 
camping season. For camping, 
generally the lake shore and flat 
meadows covered with grass are 
preferred. During the camping 
season from spring to fall, there is 
an entrance fee. 
A typical landslide lake, 
Sülüklügöl is located on a deep 

basin surrounded by high hills. 
In fall, the forest surrounded by 
pine, alder and beeches offers 
unmatched photographic views. 
Named after the leeches living 
in the lake, this natural wonder 
is nearly 1,055 meters above sea 
level. With the permission of the 
Natural Parks authorities, line 
fishing is allowed. The increase in 
the trout population, decreased the 
number of leeches in time. There 
are three ponds on the northwest 
of the lake; two of them are small, 
one is relatively larger. On the hills 
surrounding the lake, there are the 
Karacabey, Çubuk and Davlumbaz 
plateaus. If you are so inclined, 
you can follow a steep path to the 
plateaus and take a photo of the 
whole lake from above. 
There are two options to reach 
Sülüklügöl: the Bolu-Mudurnu-
Taşkesti-Tavşansuyu route is 
the first and the second is the 
Akyazı-Dokurcun-Tavşansuyu 
route. The dirt road right after 
the trout facility can be muddy 
in rainy weather. 
 
Borabay Gölü (Taşova-
Amasya) 
Borabay is a special spot in 
Amasya: the white-and-yellow 
fringed f lowers of chestnut 
trees, the various shades of 
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güneyde ise sarıçam 
ve karaçam ağaçları… 
Doğayla baş başa kalmak 
isteyenler için her şey var 
burada. Yeni yeni yükselen 
güneşin, ağaçların gölgesini 
duru suya yansıttığını 
gördüğünüzde Borabay’a 
neden “Aynalı Göl” 
denildiğini de anlıyorsunuz.  
1978 yılında dokuz 
hektarlık orman içi 
dinlenme alanı olarak 
düzenlenen Borabay Gölü, 
Amasya il merkezine 63, 
Taşova ilçesine 14 kilometre 
uzaklıkta. Aynı isimli 
köyden 3 kilometrelik 
asfalt bir yolla ulaşılan 
gölün batısında bir restoran 
hizmet veriyor. Adı “Fırtına 
Göçerleri” anlamına gelen 
ve yerel halk tarafından 

Kocabey olarak anılan 
yerde kiralık bungalovlar 
bulunuyor. Çeşme, 
kamelya, barbekü, tuvalet  
olanaklarıyla piknikçilerin 
rağbet ettiği ormanların 
ortasındaki bu “saklı 
cennette” kamp yapmak ayrı 
bir keyif kaynağı. Gölün 
kuzeyine konumlanan 
Ağıllıbucak, Aşağıyayla ve 
Çamalanı yaylalarına, çiçek 
kokuları arasında günübirlik 
yürüyüşler yapabilirsiniz. 
Eğer olta balıkçılığına 
meraklıysanız kızılkanat, 
yayın, sazan ve alabalık 
tutma şansına da sahipsiniz.

MAZI (BODRUM-
MUĞLA) 
Mazı, Ege Bölgesi’nin saklı 
kalmış güzelliklerinden. 

pines from green to blue, alder, 
beeches, chestnut trees in the 
north and scotch fir and black 
pine in the south… Everything 
you need to be alone in nature 
is here. When you see the rising 
sun and the ref lection of the 
trees on the clear water, you 
will understand why Borabay is 
called “mirror lake.” 
Organized as a recreational 
forested area of 9 hectares 
in 1978, Borabay Lake is a 
f loodgate lake that is 675 
meters long and 175 meters 
wide; it is 63 kilometers from 
Amasya and 14 from the 
Taşova district. Accessible 
from the village of the same 
name via an asphalt road 
of 3 kilometers, the lake 
has a restaurant on its west 
side. There are bungalows 
for rent on the field that is 
known as “Kocabey” to locals.  
Frequented for picnics with 
opportunities of toilets, water 
fountains, and barbecues this 
“ hidden paradise” among the 
forests is a fun place to camp. 
 

Mazı (Bodrum-Muğla) 
Mazı is a hidden beauty in 
the Aegean Region. Founded 
on a high hill in ancient times 
in order to prevent pirate 
attacks, this picturesque 
village has been watching over 
Gökova Bay for centuries. If 
you follow the coast through 
the settlement, beautiful coves 
surrounded by the clear waters of 
the Aegean Sea will greet you. 
With a couple of nice hotels 
and guesthouses in the 
heart of peaceful nature, 
fish restaurants offering the 
treasures of the Aegean Sea 
and calm beaches, Mazı’s coves 
are ideal places to pitch a tent. 
The road worming through 
reaches a crossroad: the right 
leads to Taşlıyalı and İnceyalı, 
the left to Hurma, Ilgın and 
Sedef beaches. Almost all of 
them have suitable ground for 
camping. Our recommendation 
is Taşlıyalı beach. 
It takes 50 kilometers from 
Bodrum to Mazı and 20 from 
Mumcular to Aşağı Mazı. 

4

4

Yöre halkı tarafından “Aynalı Göl” ismiyle de anılan Borabay Gölü, tepelerin 
suya yansıyan aksiyle bu yakıştırmayı fazlasıyla hak ediyor.
Mazı beaches close to popular vacation spots are places where travelers 
who are looking for calmness can escape.

UNUTMAYIN!
Kampçılığın ana kuralı doğaya saygı duymaktır. Bu aktivite sırasında 

temel önceliğiniz doğayı korumak olmalıdır. 
 

Kamp alanı emniyetli olmalı ve herhangi bir su kaynağının 
yakınlarında yer almalıdır. Çadırınızı rüzgâr almayan, düz bir alanda 

kurmaya özen gösterin. 
 

Bir doğasever olarak çöplerinizi kapalı bir yerde tutmayı, kamp 
alanını terk ederken de yanınızda götürmeyi ihmal etmeyin.  

Kamp ateşini mutlaka belirlenen alanlarda yakın. Ormanlık alanlarda 
ateş yakmaktan kaçının. Yatmadan veya bölgeden ayrılmadan önce 

mutlaka yaktığınız ateşin söndüğünden emin olun.

DON’T FORGET!
The fundamental rule of camping is to respect nature. When camping, 

your top priority must always be to respect and preserve nature. 

Your camping spot must be safe and near a water source. Be sure to 
pitch your tent on flat ground without wind. 

As a nature lover, keep your trash in a closed container and take it with 
you when you leave the campsite. 

Always start a campfire in a designated area. Avoid lighting a fire in 
forested areas. Before sleeping or leaving your camping spot, be sure 

that the fire is fully extinguished.

46  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2017





Eski çağlarda korsan 
saldırılarından korunmak 
amacıyla yüksek bir 
tepeye kurulan bu şirin 
köy, Gökova Körfezi’ni 
seyrediyor yüzyıllardır. 
Yerleşim yerinden sahile 
devam edildiğinde Ege 
Denizi’nin berrak sularıyla 
çevrelenen birbirinden 
güzel koylar konuklarını 
karşılıyor. 
Alabildiğine dingin birkaç  
otel ve pansiyon, Ege 
Denizi’nin nimetlerini 
sunan balık restoranları 
ve sakin plajlardan oluşan 
Mazı koyları, çadır kurmak 
için ideal mekânlar. Köyden 
kıvrıla kıvrıla inen yol bir 
kavşak noktasına ulaşıyor. 
Sağdaki yol Taşlıyalı ve 
İnceyalı, soldaki yol ise 
Hurma, Ilgın ve Sedef 
sahillerine varıyor. Hemen 
hepsinde çadır kurmaya 
uygun düz zeminler 

bulabilirsiniz. Bizim 
önerimiz özellikle Taşlıyalı 
sahili. 
Bodrum-Mazı arası 50, 
Mumcular-Mazı arası ise 
20 kilometre. Mazı’ya 
ulaşmak için bir diğer 
seçenek Muğla-Milas-Ören-
Çökertme Koyu rotası.

KELEBEKLER VADİSİ 
(FETHİYE-MUĞLA) 
Modern hayatın izlerine 
pek rastlanmayan 
Kelebekler Vadisi, yıllardır 
doğa ile baş başa kalıp 
huzurlu bir tatil geçirmek 
isteyenleri ağırlıyor. 
Karayolunun olmaması 
ve imar yasağı vadinin 
bakir kalabilmesinin en 
önemli nedenleri. Ulaşım 
Ölüdeniz’den kalkan tur 
tekneleri ile sağlanıyor. Bir 
diğer seçenek ise, Fethiye 
ilçe merkezine 18 kilometre 
uzaklıktaki Faralya 

Another option to reach Mazı 
is to follow the Muğla-Milas-
Ören-Çökertme Cove route.

Valley Of Butterf lies 
(Fethiye-Muğla) 
With nearly no trace of 
modern life, the Valley of 
Butterf lies is a popular place 
for those who want to be 
alone with nature and have a 
peaceful holiday. Since there 
is no highway, the valley is 
protected and pristine. You 
can reach the valley with tour 
boats from Ölüdeniz. Another 
option is to follow the path 
from Faralya which is 18 
kilometers from Fethiye city 
center. However, there are 
three points where the path is 
so steep you will need to use 
thick ropes that are fastened 
to rocks to continue your trip. 
The Valley of Butterf lies, 
known as Ködürümsü Port on 
maps, takes its name from the 
Jersey tigers which can be seen 
here in spring. At the foothills 
of Babadağ, whose ancient 
name is Kragos and which is 
one of the most important 
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Popüler tatil yörelerinin yanı başındaki Mazı sahilleri, sakinlik arayan gezginler için bir kaçış noktası.
Borabay Lake, also known to locals as “Mirrored Lake,” gets its name from the reflection of the hills on its surface.

Kelebekler Vadisi’nde duyacağınız yegâne ses, dalgaların ritmik mırıltısı.
The only voice you will hear in the Valley of Butterflies is the rhythmic murmur of the waves.
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tracks for paragliding, the 
valley is naturally formed in 
the shape of a “V.” With its 
triangular shape, the valley 
meets with the Mediterranean 
on a graveled beach of 250 
meters. Declared a first degree 
protected area in 1996, the 
valley is set in between two 
waterfalls. You can reach the 
first one with an easy walk of 
20 minutes. However, for the 
second one, you need to take 
a compelling route passing 
through rocks. 
This heavenly corner of 
our country where blue and 
green meet freely is also a 
camping spot where domestic 
and foreign travelers meet. 
There is a restaurant where 
you can buy all necessities, 
while huts made of straw and 
bungalows are also available. 
Those who have forgotten 
their equipment or want 
to camp can rent tents. In 

yerleşimindeki patikayı 
izleyerek vadiye inmek. 
Ancak üç noktada hayli 
dikleşen patikada yolunuza 
devam edebilmeniz için 
kayalara sabitlenen kalın 
halatları kullanmak 
zorundasınız. 
Haritalarda Ködürümsü 
Limanı olarak geçen 
Kelebekler Vadisi, ismini 
ilkbahar döneminde görülen 
kaplan kelebeklerinden 
almış. Antik adı Kragos 
olan ve dünyanın en önemli 
yamaç paraşütü kalkış 
pistlerinden biri olan 
Babadağ eteklerindeki 
vadi, “V” şeklinde doğal 
bir oluşum. Üçgen 
şeklindeki Kelebekler 
Vadisi 250 metrelik çakıllı 
bir kumsalın sonunda 
Akdeniz’le buluşuyor. 1996 
yılında 1’inci Derece Sit 
Alanı ilan edilen vadinin 
bittiği noktadaki iki 

şelaleyi görebilirsiniz. 
İlk şelaleye 20 dakikalık 
kolay bir yürüyüş sonrası 
varılabiliyor. Ancak ikinci 
şelale için kayalıklardan 
geçen zor bir rotayı göze 
almak gerekli. 
Maviyle yeşilin özgürce 
buluştuğu ülkemizin 
bu cennet köşesinin 
sahil şeridinde bazı 
temel ihtiyaçlarınızı 
temin edebileceğiniz 
bir restoranın yanı sıra, 
bungalov ve kamışlardan 
yapılmış kulübeler 
bulunuyor. Malzemelerini 
evde unutanlar ya da kamp 
yapmak isteyenler burada 
çadır kiralayabiliyor. Vadide 
tuvalet, duş, su ve elektrik gibi 
imkânlar var. Yılın her zamanı 
dinginliğini muhafaza 
eden Kelebekler Vadisi’nde 
güneşin tadını özgürce 
çıkarabilir, sessizliğin 
keyfini sürebilirsiniz. 

7 Ölüdeniz beldesinden tekneyle ulaşılabilen Kelebekler Vadisi’ne karayolu ulaşımı yok.
There is no land route to the Valley of Butterflies – it can only be reached by boat from Ölüdeniz.

7

the valley, there are toilets, 
showers, water and electricity. 
Preserving its calmness in 
all seasons, the Valley of 
Butterf lies is a great place to 
enjoy the sun, the silence or to 
attend yoga activities.
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TOROSLAR’DAKİ GÖÇERLER

Sarıkeçililer, kışladıkları yerlerden 
ilkbaharda yola çıkıp develeriyle Toroslar’ı 
aşıyor, Karaman ve çevresine göç 
ediyorlar. Anadolu’nun son yörükleri, bu 
kültürün gerçek temsilcileri olarak bugün 
de var olmaya çalışıyorlar.    

NOMADS IN THE TAURUS MOUNTAINS: SARIKEÇILIS

In spring, the Sarıkeçilis set off from the places 
they’ve wintered around Karaman and Konya, 
cross the Taurus Mountains with their camels 
and reach the Mediterranean. The last nomads 
of Anatolia try to subsist today as the real 
representatives of nomadic culture. 

AKGÜN AKOVA MUSTAFA GÜMÜŞ

SARIKEÇİLİLER
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Mut’tan Silifke’ye inen 
yolda görmüştüm onları ilk 
kez. Görmüş ve gözlerimi 
ovuşturmuştum! Gerçek 
miydi gördüğüm acaba 
diye! Develeri, keçileri 
ve en öndeki eşekleriyle 
asfalt yolu kesmiş, karşıdan 
karşıya geçiyorlardı. 
Durup beklemişti 
şoförümüz. Otobüsün ön 
koltuklarındaki yolcular 
ne olduğunu sorduğunda 
da “Sarıkeçililer” demişti. 
“Yörüktürler, göçüyorlar!” 
Otobüsün penceresinden 
sarı sıcak toprak üzerinde 
hafif bir toz kaldırarak 
tepelere doğru gidişlerine 
hayret ve merakla 
bakmıştım. Onları daha 
sonra defalarca gördüğüm, 
yaylalarına vardığım hâlde 
o ilk karşılaşmamızın 
görüntüsü belleğimde 
ölmez bir ağaç gibi kalmış. 

The first time I saw them was on 
the road from Mut to Silifke. I saw 
them and rubbed my eyes! Was it 
for real? They were crossing the 
asphalt road with their camels, 
goats and donkeys in the front. 
Our driver stopped and waited for 
them. When the passengers on the 
front seats asked, he answered, 
“Sarıkeçilis. They are nomads - 
they are migrating!” I watched 

Kim bilir belki de o gün 
onlara katılıp dağlardan 
develeriyle yan yana 
geçmek istediğim içindi. 
Ataları Orta Asya’dan 
gelen Türkmenler olan 
Sarıkeçililer, son yıllara 
kadar sayıları azalarak 
göçlerine devam ettiler. 
Toros Dağları’nı haftalar 
süren yolculuklarla 
geçtiler. Çağlayanların 
önünden, uçurumların 
yakınından yol buldular. 
Atalarının göç yollarını 
avuçlarının içi gibi bildiler. 
Yaz aylarında Karaman’da, 
Seydişehir’de, Beyşehir’de 
beş direkli çadırlarını 
kurdular. Çadır kurdukları 
yerlere “yurt” dediler. 
Kışın kona göçe kıyılara 
yakın yerlere, Silifke’ye 
indiler. Dağ yamaçlarından 
Akdeniz’in mavisine 
baktılar. Silifke’den 

them with marvel and curiosity 
from the window of the bus as 
they moved through the hills, 
raising the dust from the warm 
soil. Although I have seen them 
time and again since then, and 
have even been to their plateaus, 
the image of our first encounter is 
imprinted in my memory like the 
tree of life. Who knows, maybe it 
was because I wanted to join them 
and climb the mountains with 
their camels on my side. 
Descendants of Turkmens from 
Central Asia, Sarıkeçilis, who 
have decreased in number lately, 
continue their migration. They 
pass the Taurus Mountains on a 
journey that lasts weeks. They 
find ways to pass in front of 
waterfalls, close to cliffs. They 
have learned the migration routes 
of their ancestors like the palm of 
their hands. In summer, they pitch 
their five-pole tents in Karaman, 
Seydişehir, and Beyşehir. They 
name the place where they pitch 
their tent “home” (yurt). They 
move to places near the coast, and 
in winter, to Silifke. They look 
at the blue of the Mediterranean 
from the hillsides of mountains. 
They stop near fountains, and in 

1
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2
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Sarıkeçili çadırlarının dokuması, içinde oturanların gün ışığını ve dışarıdaki 
dünyayı görmesine izin veriyor.
The weaving of Sarıkeçili tents allows the occupants to see the light and the 
outside world from inside.  

Dağ yollarına dayanıklı binlerce keçi sürüler hâlinde yol alıyor.
Thousands of goats, accustomed to mountain paths, move in herds. 
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Anamur’a kadar denize 
bakan yerlerde, çeşme 
yakınlarında durdular. 
Hayvanlarının yalaklarını 
çattılar. Ala çuvallarını 
açtılar. Aslında açtıkları 
çuval değil, yüzyıllardır 
süren bir geleneğin 
öyküsüydü. Yörük olmanın, 
göçer olmanın öyküsü… 
Yağmurların, fırtınaların, 
güneşin dağlarda 
dolaşmasının öyküsü… 
Anadolu yörüklerinin 
yaylakları da, kışlakları da 
belirli değildir. Her zaman 
aynı noktaya varmazlar, 
yerlerini değiştirirler. Bu 
bir tür ihtiyaç gibi görülse 
bile, aslında bir özgürlük 
duygusu olarak da kabul 
edilebilir. Ama bu duyguyu 
tatmak hiç de kolay 
değildir. Dağ yollarında 
ya da ıssız tepelerde hasta 
olmak da zordur, doğum 

yapmak da… Akşam yakılan 
ateşlerin başı sıcaksa da, 
dağların ayazı ve rüzgârı 
dört mevsim eksik olmaz. 
Üstlerinde ışıklı bir tül gibi 
uzanan Samanyolu’ndaki 
yıldızlar da onları ısıtmaz. 
Bu yüzden Yörük kadınları 
dokumalarını da, çuvallarını 
da “ıstar” dedikleri 
tezgâhlarında kendileri 
dokurlar. Üzerlerindeki 
motif lere “yanış” derler. Bu 
motif lerin renkleri hep göz 
alıcıdır. Belki de bu renklilik 
dağların boz, sarı ve gri 
renklerine karşı durmaktır 
bir anlamda. Karlı zirvelerin 
beyaz soğuğuna kafa 
tutmaktır “maya gözü”, 
“kıvrımlı”, “keklik ayağı” 
yanışları, allı güllü elbiseler, 
o kırmızı nakışlar… 
Göçerlerin son yarım 
yüzyıldaki konaklama 
noktaları Eber ve Akşehir 

places facing the sea from Silifke 
to Anamur. They set troughs for 
their animals. They open their 
colorful saddlebags. Actually, it 
is not the saddlebags they open 
but the story of a tradition of 
centuries. The story of being a 
nomad, a migrant… The story of 
rain, storm and sun wandering 
about the mountains… 
Summer pastures of Anatolian 
nomads are not as certain as their 
wintering places. They do not 
always end up at the same place, 
they change sites. This can be seen 
as a necessity but, actually, it can 
be accepted as a sense of freedom. 
But it has a price. To be sick or to 
give birth on the mountain roads 
or deserted hills is real hard… 
It might be warm next to a fire 
kindled at night yet there is frost 
and wind in the mountains in 
all four seasons. The stars on 
the Milky Way which lies above 
them like a luminous veil do not 
warm them. That’s why nomad 
women weave their clothes and 
saddlebags in handlooms they call 
“ıstar.” They name the patterns 
on them “yanış.” These patterns 
always have spectacular colors. In 
a way, this colorfulness is a way 

to oppose the grey, yellow and 
grizzly colors of the mountains. 
The patterns of maya gözü (eye of 
the yeast), kıvrımlı (meandering), 
keklik ayağı (partridge foot), the 
tinsel dresses, red embroidery, are 
all to challenge the white frost of 
snowy peaks… 
For the last fifty years, the 
nomads have lodged in a wide 
ranging area from Sultandağı 
between Eber and Akşehir Lakes 
to Yeşilgöl Plateau near Dalaman, 
and from Feslekan Plateau near 
Taşkent to Gazipaşa. They milk 
their cows in these places, and 
in the wee hours of the morning, 
before the sun rises, they gather 
their felt rugs, dismantle their 
tents, load their camels and 
set off. At night, they walk 
around with flashlights at the 
places they have set up camp, 
with their pillows, rugs, pots 
and plates, and listen to folk 
songs on their battery-operated 
radios. They don’t pitch tents 
close to one another in order to 
avoid the herds mixing. Being a 
Sarıkeçili is to understand the 
language of nature, even what 
the wind – which they consider 
sinister - says. They can predict 
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Sarıkeçili kadınlar dokumalarını “ıştar” adını verdikleri tezgâhlarda dokuyor.
Sarıkeçili women weave their cloths in looms they call ıştar.

Yörükler aşlarını çadırların gölgesinde yiyor.
Nomads eat their meals in the shadows of their tents.

Öğle yemeği için yufka açan bir Sarıkeçili kadını
A Sarıkeçili woman, rolling out dough for lunch.
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göllerinin arasındaki 
Sultandağı’ndan Dalaman’a 
yaklaşan Yeşilgöl Yaylası’na; 
Taşkent yakınlarındaki 
Feslekan Yaylası’ndan 
Gazipaşa’ya kadar geniş 
bir alanda yer alıyor. 
Sütlerini kondukları 
yerlerde sağıyor, sabahleyin 
erkenden, daha gün 
doğmadan keçe yaygılarını 
topluyor, çadırlarını söküp 
develerine yükleyerek yola 
koyuluyorlar. Yastıkları, 
yorganları, kilimleri, 
tencere ve tabaklarıyla 
kondukları yerlerde geceleri 
el fenerlerinin ışıkları 
dolaşıyor, pilli radyolardan 
türküler duyuluyor. 
Sürüleri karışmasın diye 
çadırları birbirine yakın 
kurmuyorlar. Sarıkeçili 
olmak doğanın dilini, 
hatta uğursuz saydıkları 
rüzgârın söylediklerini 
anlamak demek. Onlar, 
hayvanlarının uyuma 
şeklinden, tan vaktinde öten 
kuşların çığırtkanlığından, 

ağaçların yapraklarını 
dökmeye önce nerelerinden 
başladıklarından hava 
durumu raporları 
çıkarabilirler. Sarıkeçililer, 
atalarından kalan bu “hayat 
bilgisi” birikimlerini sözlü 
bir miras olarak çocuklarına 
da öğrettiler. Bu nedenle 
onların göçü bırakıp yerleşik 
hayata geçmeye başlaması; 
doğanın dilini en iyi bilen, 
en iyi okuyan, en iyi yazan 
toplumun da Anadolu’dan 
yok oluşu anlamına geliyor. 
Orta Asya Türklerinden 
miras kalmış bir kültürün 
sona erişi demek oluyor bir 
anlamda da… 
Artık “Sarıkeçililer” derken 
tahminen 150’ye yakın 
aileyi yani yaklaşık bin 
kişiye yakın bir topluluğu ve 
onların iyice azalmış deve 
katarlarını kastediyoruz. 
Onlar ise dizlerinde kalan 
son dermanla yola devam 
edip atalarının deyişlerini 
mırıldanarak dağlarda 
yürüyorlar hâlâ: “Develer 

the weather from the way the 
animals sleep, the cries of the 
birds at dawn, the parts on the 
trees that have dropped their 
leaves. The Sarıkeçilis teach this 
“life knowledge” that they have 
inherited from their ancestors to 
their children as an oral tradition 
and heritage. When they start 

to adopt a sedentary life, this 
would mean the disappearance 
of a society which best knows, 
reads and writes the language of 
the nature of Anatolia. In a way, 
it will mean the end of a culture 
inherited from the Turks of 
Central Asia… 
When talking about the 
“Sarıkeçililer,” we now mean 
approximately 150 families, 
that is more or less a thousand 
people, and their decreasing camel 
convoys. They still walk with 
their remaining strength on the 
mountains while murmuring 
the idioms of their ancestors: 
“Camels are beautiful/Sheep 
are barbers/Goats are peddlers/
Horses are noble…” 
They obtain cheese and butter 
from their herds. Their richness 
is measured with the number 
of camels. They do not aim to 
appropriate - they say “Nomads 
don’t have houses or vines.” It is 
not “Apıl’s Winter,” “Ülker Winter,” 
“Tozkavuran Winter,” or “Guguk 
Storm” they are afraid of.  

6
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Çocuklar düşmemeleri için develerin üzerine bağlanıyor.
In order to prevent them from falling, the children are tied on camels.

Keçi sürüleri genç yörükler tarafından otlaklara götürülüyor.
Goat herds are taken to meadows by young nomads.
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sunadır / Koyun berber / 
Keçi çerçidir / At server…”  
Sürülerinden peynir ve yağ 
elde ediyorlar. Zenginlikleri 
deve sayılarıyla ölçülüyor. 
Yaşamlarının amacı mülk 
edinmek değil, o yüzden 
“Yörüğün bağı, evi olmaz.” 
diyorlar.  “Apıl ’ın Kışı”, 
“Ülker Kışı”, “Tozkavuran 
Kışı” ya da “Guguk Fırtınası” 
da değil onları korkutan. 
Dağlardaki, kıyılardaki 
yaşam alanlarının giderek 
daralması... Hayvanları 
için otlaklar azalıyor, su 
kaynakları da... Çadırlarını 
kurdukları köylerde parasını 
verip “yurt” tutuyorlar. 
Yani arazi sahiplerine ya 
da köy muhtarlıklarına 
kira ödüyorlar. Yolda ya da 
“yurt” bildikleri yerde bir 
ölüleri olduğunda en yakın 
köye götürüp orada cenaze 
namazını kılıyor ve o köyün 

mezarlığına defnediyorlar 
yitirdiklerini. 
Yıllar önce denizin içinde 
beyaz bir kaplumbağa 
kabuğu gibi duran Kız 
Kalesi’ni gören bir tepede 
Sarıkeçililerle paylaştığım 
bir sabahı anımsıyorum. 
Tahta çitle çevirdikleri 
keçi ağılının kapısını 
açtıklarında, yalak içindeki 
suya koşadurmuştu 
hayvanlar. Ben de toplaşmış 
hâlleriyle onları daha iyi 
fotoğraflayabilmek için 
“Yüksek bir merdiven yok 
mu?” diye sormuştum 
çadırdakilere. Gülmüşler 
ve bana, “Merdiven mi?” 
demişlerdi, “Dağlardan 
daha iyi merdiven mi olur!” 
Haklıydılar. O zaman 
selam olsun şimdi buradan, 
dağları merdiven bilmiş 
Sarıkeçililer’e ve onların 
atalarının ruhlarına…

They are afraid of decreasing 
living spaces on the mountains 
and on the coasts… The pastures 
for their animals are decreasing 
as well as water sources… They 
pay to get a “home” in the villages 
where they pitch their tents. They 
pay rent to the headman of the 
village or the owners of the land. 
On the road, or in a place they call 
“home,” if somebody dies, they 
take the deceased to the nearest 
village, perform a funeral prayer 
and bury their deceased there.  
I remember a morning I spent 
with the Sarıkeçilis years ago on 
a hill facing the Maiden’s Castle, 
standing like a white turtle shell 
in the sea. The animals ran to 
the water in the trough when 
they opened the door of the goat 
pen surrounded with a wooden 
fence. In order to take a better 
photo of the goats, I asked the 
people in the tent if they had 
a long ladder. They smiled at 
me and said, “Ladder? What 
is a better ladder than the 
mountains?” They were right. 
Hail to the Sarıkeçilis who 
consider the mountains as 
ladders and to the souls of 
their ancestors…
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Sarıkeçililer’in göç fotoğrafları yakın gelecekte geçmişimize ait önemli birer 
belgeye dönüşecek.
In the near future, the migration photos of the Sarıkeçilis will become 
important documents of our past.

Toroslar’dan geçerken Sarıkeçililer’e rastlarsanız tarihî bir olaya şahit 
olduğunuz için kendinizi şanslı saymalısınız. 
If you encounter Sarıkeçilis while passing through the Taurus Mountains, 
you should consider yourself lucky for witnessing a moment of history.
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ADALAR’A
GİTMEK İÇİN REASONS TO 

VISIT THE PRINCE 
ISLANDS 

When it’s springtime, mimosas and redbuds awaken 
Istanbul’s Prince Islands from their winter slumber. A 
festive air takes over the coasts of the islands where 
hosts and guests open the season… 

Bahar gelince mimozalar ve erguvanlar, İstanbul’un 
Adalar’ını kış uykusundan uyandırır. Ev sahiplerinin, 
ziyaretçilerin sezonu açmasıyla beraber bir şenlik havası 
eser ada sahillerinde.. 

BURCU SEÇMEER ALP KAYA

NEDEN 





Bisiklet Keyfi 
Adalar’a giderken şık 
kıyafetlerinizi, topuklu 
ayakkabılarınızı bir 
kenara bırakın. En rahat 
giysilerinizi hatta spor 
ayakkabılarınızı tercih 
edin. Çünkü vapur kıyıya 
yanaştığında göreceksiniz 
ki, buraları keşfetmenin 
yolu bol bol yürümekten 
ve bisiklete binmekten 
geçer. Adalar’ın tamamı 
araç trafiğine kapalı 
olduğu için bisiklet ve 
elektrikli motosikletler ada 
sakinlerinin eli ayağı hâline 
gelmiş. Tarihî konakları, 
yalıları, birbirinden güzel 
köşkleri keşfederken 
siz de bisiklet sevdalısı 
olabilirsiniz. Biraz da 
nostalji diyorsanız fayton 
turları da bir seçenek. 
 

Ada Müzeleri 
Adalı olmanın, ada ruhunu 
anlamanın en iyi yolu, 
buradaki müzeleri ziyaret 
etmektir. Büyükada’daki 
Adalar Müzesi; adanın 
geçmişini gözler önüne 
seren fotoğrafları, antika 
eşyalarıyla size rehberlik 
etmek için hazır bekliyor. 
Sait Faik Abasıyanık’a ilham 
veren, satırlarına sızan 
Burgazada’daki evi; havası, 
suyu ve doğasıyla, orijinal el 
yazılarıyla, sıcacık sofrası ve 
çalışma masasıyla zamanın 
duygusal bir tanığı adeta. 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
Heybeliada’daki beyaz 
ahşap evi, bugünlerde 
tadilatta olsa da uzaklardan 
bile sizi büyülemeye yetecek 
güzellikte. Heybeliada’da 
bulunan İsmet İnönü 

The Joy of Cycling 
Leave aside your chic outfits 
and high heels, when coming to 
the islands. Prefer your casual 
cloths and sneakers. When the 
ferry comes closer to the coast, 
you will see that you will need 
to walk and cycle to explore 
the place. Since the islands are 
closed to car traffic, bicycles and 
electric motorcycles serve as the 
legs of local residents. While 
exploring historical mansions, 
seaside residences and beautiful 
kiosks, you can become a cycling 
enthusiast, as well. If you want 
a nostalgic trip, horse carriage 
tours are also suitable choices.

Island Museums 
The best way to be an islander, 
to understand the soul of 
each island is to visit the local 
museums. The Islands Museum 
in Büyükada (Prinkipo) awaits 
you to guide you with historical 
information, photos and 
antiques. Sait Faik Abasıyanık’s 
house in Burgazada (Antigoni) 
which inspired him and seeped 
into his writings is a witness of 
the past. This house now serves 
as a museum with his original 
handwritings and working 
table. The white wooden house 

1
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Adalar Müzesi’nde tarihe ışık tutan fotoğraflar ve belgeler sergileniyor. 
In the Museum of the Princes Islands , photos and historical documents that 
shed light on the  past are exhibited. 

Büyük küçük fark etmiyor, Adalar’da bisiklete binmenin keyfi bambaşka. 
It does not matter if you are young or old - it is a great joy to ride a bike on the islands. 
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3

3 Ünlü edebiyatçı Reşat Nuri Güntekin’in evi, Büyükada’ya yolu düşenlerin önünde en çok fotoğraf çektirdikleri yerlerden biri.
The house of famous writer Reşat Nuri Güntekin is one of the places where visitors to Büyükada take most of their photos.

Müzesi ise, Atatürk 
tarafından hediye edilen 
eşyalarıyla bir döneme tanık 
olmak açısından etkileyici. 

Hikâyesi Olan Yapılar 
Ah, o Adalar’ın dili olsa 
da konuşsa! Bazı yapılar, 
yaşanmışlıklardan geriye 
kalan parmak izleri gibi. 
Büyükada’daki Rum 
Yetimhanesi, restorasyon 
gerektiren hâliyle bile 
Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın ikinci büyük ahşap 
binası olma özelliğini taşıyor. 
Dikkatle baktığınızda, o 
kırık pencerelerden küçük 
çocuklar el sallayacakmış 
hissine kapılabilirsiniz. 
Bir zamanlar sürülerek 

Büyükada’ya gelen ve Rus 
devrim tarihini kaleme alan 
Leon Troçki’nin evi de bakım 
gerektiriyor. İyice kulak 
kabartırsanız Troçki’nin 
“Dört buçuk sene oldu. 
Ayaklarımın Büyükada’ya 
iyice kök saldığına dair garip 
bir his var içimde.” diyen 
sesini duyabilirsiniz belki. 
Reşat Nuri Güntekin’in 
pembe panjurlu evinin 
önünden geçerken kapısını 
tıklatsanız, sanki kapıyı 
Çalıkuşu Feride açacakmış 
gibi hissedebilirsiniz. 1924 
yılında bir uçuruma kurulan, 
İstanbul’un ilk sanatoryumu 
Heybeliada’da. İhtişamlı 
yapıya şöyle bir baktığınızda, 
Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin 

of Hüseyin Rahmi Gürpınar in 
Heybeliada (Halki) is beautiful 
enough to amaze you even 
from far away; nowadays, it is 
under renovation. İsmet İnönü 
Museum in Heybeliada hosts 
the belongings given by Atatürk 
and is an impressive witness to a 
certain historical period.

Buildings with Stories 
Oh, if only the islands could 
speak! Today, some buildings are 
still like fingerprints left behind 
from past life experiences. The 
Greek Orphanage in Büyükada 
is the largest wooden building 
in Europe and the second largest 
in the world, though it requires 
restoration. When you look 
carefully you can get the feeling 

that little children could wave 
at you at any moment from 
those broken windows. Also, 
the house of Leon Trotsky who 
came to Büyükada in exile and 
wrote the history of the Russian 
Revolution needs restoration. 
If you tune your ears maybe you 
can hear the voice of Trotsky 
saying “It’s been four and half 
years. I feel that my feet are 
taking root in Büyükada.” If you 
knock on the door of the pink-
shuttered house of Reşat Nuri 
Güntekin when passing by, you’ll 
feel that Feride from Çalıkuşu 
might open the door for you. The 
first sanitarium in Istanbul, 
established on the edge of a cliff 
in 1924, is in Heybeliada. When 
you look at this grand building, 
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Rüyası” filminin burada 
geçen sahneleri aklınıza 
gelebilir. Heybeliada’nın bir 
diğer heybetlisi olan Ruhban 
Okulu’nun Neoklasik, Neo 
Bizans mimarisini incelerken, 
tematik bahçesinde gezerken 
okul zili her an çalabilir 
hissine kapılabilirsiniz.   

Adalar’ın Meşhur 
Plajları 
Eğer içinizden “Ada 
sahillerinde bekliyorum” 
şarkısını mırıldanmaya 
başladıysanız, plajlardan 
bahsetmenin zamanı gelmiş 
demektir. İstanbul ’un ana 
dokusuna doğru kulaç 
atabileceğiniz, muhteşem 
manzarası karşısında 
büyüleneceğiniz, dalga 
sesleri eşliğinde şekerleme 
yapabileceğiniz plajlar var 
Adalar’da. Büyükada’daki 
Nakibey ve Yörük Ali Plajı, 
Heybeliada’daki Ada Beach 
Club ve Aqua Green Beach 
tesisleri sizi gün boyu 
rahat ettirebilecek kadar 
donanımlı. Burgazada’nın 
Altı Numara ve Çamakya’sı, 
Kınalıada’nın Kumluk Plajı 
da çocuklarınızla deniz topu 
oynayabileceğiniz, ister 
kitap okuyup isterseniz 

you may think of scenes from 
The Butterfly’s Dream of Yılmaz 
Erdoğan. While contemplating 
on the neoclassical, neo-
Byzantine architecture of 
the Seminary, another one of 
Heybeliada’s grand buildings, 
and walking through its 
thematic garden, you will have 
the feeling that the school bell 
could ring any time. 
 
The Islands’ Famous 
Beaches 
If you have started to hum 
the song “I’m waiting on the 
coasts of the Island,” it is time 
to mention the beaches. There 
are beaches on the islands where 
you can swim facing the urban 
fabric of İstanbul, be amazed by 
the magnificent views, or take a 
nap with the accompaniment of 
the sounds of waves. Nakibey and 
Yörük Ali beaches on Büyükada, 
Ada Beach Club and Aqua Green 
Beach facilities on Heybeliada are 
all well equipped to make you feel 
comfortable all day. Number Six 
and Çamakya on Burgazada and 
Kumluk Beach on Kınalıada (Proti) 
are places where you can play 
water polo with your children, 
read a book or swim. Also, it is 
worth mentioning the beaches of 
Sedef Island (Terebinthos)… 
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Kınalıada, adını demir ve bakır madenlerinin etkisiyle kızıla çalan 
toprağının renginden alıyor. 
Kınalıada takes its name after the color of the soil which is reddish due to 
copper and iron deposits.

Yazın ilk günleriyle beraber ada plajlarındaki tesisler hizmet vermeye başlıyor.
With the first days of summer, the islands’ beach facilities start to operate. 
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yüzebileceğiniz noktalar 
arasında. Sedef Adası’nın 
plajlarını da unutmamak 
gerek... 

Dinler Mozaiği 
Yıllardır Müslüman’ı, 
Hıristiyan’ı, Yahudi’si, 
Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si 
bir arada, saygıyla ve 
dostça yaşıyorlar Adalar’da. 
Bu yüzden kalpleri gibi 
ibadethaneleri de birbirine 
yakın. Zaman zaman 
gezmeye gelenler de buranın 
halkı gibi bu ibadethaneleri 
ziyaret eder, ayinlerine 
katılır, dinî günlerine 
eşlik eder. Büyükada’daki 
Yüce Tepe’de bulunan Aya 
Yorgi Kilisesi, özellikle 
23 Nisan’da kutlanan 
Aziz George Günü’nde her 

inançtan insanı misafir 
eder. Burgazada’daki 
Aya Yani Kilisesi, 
Heybeliada’daki Ayatriada 
Kilisesi ve Uçurum 
Manastırı da tıpkı diğerleri 
gibi kapısını herkese açık 
tutar. Heybeliada’daki 
Ben Yazkor Sinagogu 
ve Kınalıada’daki Surp 
Lusavoric Ermeni Kilisesi de 
gönlünden buraya gelip dua 
etmek geçen herkese açıktır.

Adalar’ın Tadı Tuzu 
Adalar’a geldiğinizde 
sadece aldığınız keyfi değil, 
aynı zamanda buralara 
özgü yiyeceklerin tadını 
da unutamayacaksınız. 
Spesiyalleriyle meşhur 
Büyükada Pasta Börek 
Fırını’nı kime sorsanız 

The Mosaic of Religions     
For years Muslims, Christians, 
Jews, Greeks, Armenians and 
Assyrians have been living on 
the islands together, respectfully 
and friendly. That’s why their 
sanctuaries are as close to each 

other as their hearts. From 
time to time, guests visit these 
sanctuaries as the residents 
do, attend their rituals and 
keep company in their religious 
days. Aya Yorgi Church on Yüce 
Tepe on Büyükada hosts people 
of all religions, especially on 
Saint George Day celebrated 
on April 23. Hamidiye Mosque 
on Büyükada, Aya Yani Church 
on Burgazada, Aya Triada 
Church on Heybeliada and 
Cliff Monastery, like many 
others, keep their doors open to 
everyone. Ben Yazkor Synagogue 
on Heybeliada and Surp 
Lusavoric Armenian Church 
on Kınalıada are also open for 
everyone who wishes to come 
and pay their respects.

Tastes from the Islands 
The special delicacies of 
the islands will remain as 
unforgettable as the time 
spent there. Everyone knows 
Büyükada Cake Pastry Bakery, 
famous for its special flavors. 
You can come here only to enjoy 
the cookie with Turkish delight, 
pastry with cream, and pastry 
with eggplant. The secret behind 
the ice cream named after the 
seller, Historical Prinkipo Ice 
Cream Shop, is dried nuts and 

6

7

6

7

Adalar’daki ibadethanelerin kapıları, din, dil fark etmeksizin tüm 
ziyaretçilere açık.
The doors of the islands’ sanctuaries are open to everyone regardless of 
their religion or language.

Büyükada’daki Hamidiye Camisi ibadete 1895 yılında açılmış.
Hamidiye Mosque in Büyükada was opened in 1895. 
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gösterir. Buraya lokumlu 
kurabiye, kremalı kol böreği, 
patlıcanlı poğaça yemek için 
bile gelinir. Tarihî Prinkipo 
dondurmacısının aynı adlı 
dondurmasının lezzet sırrıysa 
kuruyemişlerdir. Burgazada’ya 
adım atar atmaz sizi köşede 
karşılayan Ergün Pastanesi 
vişneli ve çilekli milföy 
pastasıyla nam salmıştır. 
Kınalıada’daki Gurme Boncuk 
Restaurant’ı ise bir başka 
lezzet durağıdır. Girit ve 
Ermeni mezeleri, özellikle de 
Girit ezmesiyle topik’i mutlaka 
tadılması gereken lezzetlerdir.   

Mesire Yerleri 
Mavisi kadar yeşili de 
meşhur olan Adalar’da 
mesire yerleri çoktur. 

Büyükada’daki Dilburnu 
piknik alanına gidenler; 
hamak ve semaverlerin 
keyfini çıkarabilir, yakan top 
oynayabilir. Heybeliada’daki 
Değirmenburnu piknik 
yerindeyse nefesinizi 
kızılçamlarla tazeleyebilir, 
kuş seslerinin sohbetinize 
ve gülüşlerinize eşlik 
etmesine izin verebilirsiniz. 
Kınalıada’nın üç ayrı 
tepesindeki panoramik 
manzara sayesinde 
gözleriniz bayram 
edecektir. Burgazada’daki 
Kalpazankaya sahilinde gün 
batımında yenilecek akşam 
yemeği de Adalar’da geçen 
bir günü keyif le bitirmek 
için harika bir seçenek 
olabilir. 

fruits. Greeting you on the 
corner just as you take a step 
onto Burgazada, Ergün Bakery 
is famous for its mille-feuille 
with cherries and strawberries. 
Lastly, Cretan and Armenian 
appetizers, and specifically, the 
Cretan paste and topik at Gurme 
Boncuk Restaurant on Kınalıada 
are all must-eats.

Recreation Areas 
There are many recreation areas 
on the islands famous for their 
blue sea as well as their green 
nature. When you go to Dilburnu 
picnic spot on Büyükada with 
your friends, you can swing on 
a hammock, make tea with your 
samovar, and play ball games. In 
Değirmenburnu picnic spot of 
Heybeliada, you can breathe the 

fresh air of Calabrian pines and 
let the birds’ singing join your 
laughter. The panoramic views in 
three distinct hills of Kınalıada 
make your eyes rejoice. It would 
be a pleasure to dine at sunset at 
Kalpazankaya on Burgazada.

8 9

10 11

Adalar’a özgü lezzetler başlı 
başına birer seyahat sebebi.
Special flavors and delicacies 
unique to the islands are another 
reason to visit.

Adalar’ın tepeleri muhteşem 
manzaraları doya doya 
seyretme imkânı sunuyor.
The islands’ hills allows you to 
take in the magnificent views. 

8 9
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HASAT ZAMANI
HARVEST SEASON

Baharla birlikte tüm Anadolu’da 
canlanan doğa, Karadeniz’de bambaşka 

bir heyecanı beraberinde getiriyor. 

Reviving all around Anatolia with the 
coming of spring, nature brings about a 

different excitement in the Black Sea.

SİNAN AYDIN TAYFUN ÇİFTÇİ



Mayıs ayı, belki de 
her yerden çok Doğu 
Karadeniz’de güzeldir. 
Su gibi içtiğimiz çay, 
Artvin’den Giresun’a uzanan 
bölgede ilk sürgününü 
verir. Özellikle Rize’de, 
dağ-taş çaydır. Üreticiler en 
kıymetli olan ilk sürgünü 
toplar, çay fabrikaları 
hasadın ilk çaylarını 
işler, uzaklardaki Doğu 
Karadenizliler çay toplamak 
için memleketlerine 
döner, şehirler canlanır ve 
her yerde çay konuşulur. 
Fabrikalardan yayılan 
mis gibi taze işlenmiş çay 
kokusu ise tarifsizdir. 
Çay, mayıs ayından yaz 
sonuna kadar üç sürgün 
verir. Bu hasadın izini 
sürmek için en doğru adres, 
bölge halkının “çaylık” 
dediği çay bahçelerinin 
yüzde 67’sine sahip olan 
Rize’dir. Betonun değmediği 
her santimetrekare, çayla 
bezelidir. 
Trabzon’dan veya 
Artvin’den Rize’ye 
yaklaşırken, çaylıklar 

Possibly  May is the most beautiful 
season in the Eastern Black Sea. 
The tea which we drink like water 
is harvested for the first time in 
the region from Artvin to Giresun. 
Especially in Rize, ubiquotus tea 
sprouts everywhere. Producers 
gather the most precious first 
flushes, tea factories process the 

Karadeniz Sahil Yolu 
boyunca size arkadaşlık 
eder. İnce uzun çay 
sıraları, Rize’nin dillere 
destan yaylalarına giden 
dik yamaçlarını öyle güzel 
süsler ki; Karadeniz’e 
sırtınızı döner, çaylıkları 
seyre dalarsınız. O 
dimdik alanlarda, bırakın 
çay toplamayı, ayakta 
nasıl durulur anlamaya 
çalışırsınız. 
Rize ve çay arasındaki 
ilişki, herhalde başka 
hiçbir kent ile hiçbir 
mahsul arasında 
kurulmamıştır. Hemen 
her Rizeli çay üreticisidir, 
büyük veya küçük bir 
çaylığa sahiptir. Her evde 
de bir veya birden fazla 
çay fabrikası çalışanı, 
emeklisi vardır. Rizeli 
çaylığından çayını toplar, 
sonra fabrikasına gidip 
o çayı işler, akşam evine 
döndüğünde de ürettiği 
ürünün tüketicisi olarak 
çayını içer. Sattığı çayın 
parasını ve fabrikadaki 
ücretini aldığında da, 

first tea leaves of the harvest, 
residents of the Eastern Black Sea 
region who are away return to 
their hometowns to pick tea leaves, 
cities liven and tea becomes the 
main subject of everyday life. It 
is impossible to describe in words 
the smell of the freshly picked tea 
coming from the factories. 
Tea gives three flushes from May 
to the end of the summer. The best 
place to trace this harvest is Rize 
which has 67% of tea gardens in 
the region, “çaylık” as locals call 
them. Every square centimeter that 
concrete hasn’t touched is covered 
with tea plants. 
While coming to Rize either 
from Trabzon or from Artvin, 
tea gardens become your friend 
along the Black Sea Coastal Road. 
Thin and long tea lines embellish 
the steep slopes leading to the 
proverbial plateaus of Rize; turn 
your back to the Black Sea and 
contemplate the meadows of tea 
plants. It is for you to find out how 

1

1

2

2

Doğu Karadeniz’de hasat zamanı, aynı zamanda kemençe, tulum, horon, 
coşku zamanıdır. Mutlaka bir festivale denk gelirsiniz.
Harvest time in the Eastern Black Sea is also time for kemancha (small 
three-stringed violin), bagpipes, horon and enthusiasm. You will surely 
stumble upon a festival.

Üzerine yağan kar nedeniyle haşereye dayanıklı olan Türk çayı, zirai 
ilaçlamaya maruz kalmıyor.
Resistant to insects thanks to being covered by snow, Turkish tea is not 
exposed to agricultural pesticide spraying. 
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3

3 Çay makasıyla kesilen yapraklar, aynı anda sepet kısmına doğru süpürülüyor. 
The leaves, cut with tea scissors, are at the same time are collected in the basket.

hasat dönemine ertelediği 
tüm harcamalarını yapar, 
şehir ekonomisinin 
çarkına can verir. Manavı, 
marketi, konfeksiyoncusu, 
ayakkabıcısı, işini çay 
parasıyla sürdürür. 
 
Yeşil Altın 
Ekonomi çaya o kadar 
endekslidir ki, Rizelilere 
“Ya çay olmasaydı?” diye 
sorarsanız, “Göç olurdu, 
tıpkı eski günlerdeki gibi 
gurbet olurdu.” cevabını 
alırsınız. Bu “eski günler”, 
çayın henüz Karadeniz 
toprağıyla buluşmadığı 
yıllara işaret eder. 
Coğrafyası tarıma elverişli 
olmayan bölgenin yoksulluk 
çektiği, erkeklerin ekmek 
parası için başka şehirlere 
çalışmaya gittiği, çalışkan 
Karadeniz kadınının evi 
çekip çevirip, bir başına 
çocuklarını büyüttüğü 
yıllar… İşte bu nedenle 
Rize’de çay demek, ailenin 
birleşmesi, gurbetin son 
bulması demektir. Bunun 
için de çok değerlidir; 

bölgenin yeşil altınıdır. 
Eski kuşaklar, çayın ilk 
yıllarının daha zahmetli 
ancak daha kazançlı 
olduğunu anlatır. 
Devlet kontrolündeki 
çay organizasyonu, ilk 
yıllarında iç tüketimi bile 
karşılamaktan uzaktır. 
1947 yılında ilk çay 
fabrikası hizmete girmiştir, 
ancak 1963 yılına kadar 
iç talebi karşılamak için 
ithalat sürer. Çaylıklar ve 
üretilen kuru çay yetersiz, 
dolayısıyla ürün değerlidir. 
Böyle olunca, çaylıklar 
durmaksızın artar. Mısır 
ve fındık bahçeleri sökülür, 
yerlerine çay dikilir. Bağda, 
bahçede ailelerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için ektikleri sebze-meyve 
dışında, geçim kaynağı olan 
tek ürün çaydır. Bu dönemin 
çocukları çayın geliriyle 
büyür, eğitim görür. Bir 
çay hasadı turu yapar da 
günümüzün mütevazı 
üreticileriyle sohbet 
ederseniz, size miraslarla 
bölünen çaylıkların artık 

one can stand on his/her feet on 
these slopes, let alone pick tea. 
The relationship between Rize and 
tea is matchless; there is no relation 
like this between any city and any 
product. Nearly everyone in Rize is 
a tea producer, owns a tea garden, 
small or large. In every house, 
there is at least one tea factory 
worker or retiree. Rize residents 
pick tea from their tea gardens, 
go to the factory to process it and 
drink tea as consumers of their 
own production. When they receive 
the money for the tea sold or their 
salary from the factory, they use it 
for expenses that have been delayed 
until the harvest time, giving life to 
city’s economy: groceries, markets, 
confectionaries, shoe stores – they 
live off of the tea money. 
 
Green Gold 
Economy is indexed on tea so much 
so that when you ask any Rize 
resident “What if there were no 
tea?” they respond, “There would 
be migration, homesickness would 
start as in the old times.” These 
“old times” correspond to the years 
when the tea did not meet with 
the Black Sea soil. The years when 

the region which is unsuitable for 
agriculture suffered, when men 
went to work in other cities and 
the hardworking women of the 
region ran the household and raised 
their children alone… That’s why 
tea in Rize means the end of 
homesickness, the togetherness 
of the family. That’s why it is 
so valuable. It is the region’s 
green gold. 
Old generations tell that tea was 
more troublesome but also more 
profitable in the first years. Tea 
organization under the state 
control was not sufficient enough 
to meet domestic consumption. The 
first tea factory started operating 
in 1947 but importation continued 
to meet domestic consumption 
until 1963. Tea gardens and 
the dry tea were insufficient 
and therefore, the product was 
valuable. As a consequence, tea 
gardens continuously increased. 
Tea was planted instead of corn 
and hazelnuts. Except for fruits 
and vegetables for subsistence, the 
only product in the fields was tea in 
both fields and gardens. Children 
of that period were raised and 
educated with the income gained 
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bir aileyi geçindirmeye 
yetmediğini anlatır ama 
yine de “Çay olmasa Rize 
biter.” derler. O yılları 
yaşamamış olsalar da, 
çay öncesinde yaşanan 
yoksulluk ve zorunlu gurbet, 
akıllarına kazınmış birer 
bilgi gibidir. 
 
İki Buçuk Yaprak 
Üreticiler ikinci bir 
işte çalışır, ancak hasat 
zamanı geldiğinde hevesle 
çaylıklarına koşar. Sıra sıra 
dizili çaylıkların üstlerinden 
verdiği sürgün, mayıs-eylül 
ayları arasında üç kez hasat 
edilir. Bitkinin yeni açılmış 
tomurcuğuyla birlikte iki 
yaprağı, çay dünyasının 
deyişiyle “iki buçuk yaprağı” 
toplanır. Basit gibi görünen 
bu işlemin, geçmiş yıllarda 
ne kadar zorlu olduğu hâlâ 
anlatılır.  
1970’lerin ortalarına 
kadar çay, yasal zorunluluk 
nedeniyle tek tek elle 
toplanır, toplanan bitkiler 

hasır sepetlerde taşınır. 
Eski fotoğraflardan 
hatırlayacağınız bu 
uygulama, üretici için 
gerçekten çok zahmetliydi. 
Üreticiler, “Eli-ayağı tutan 
herkes çaylıklara girerdi. 
Bütün bir aile çay toplardık.” 
diye anlatır o günleri. 
Ta ki hasada özel bir çay 
makasının kullanımına 
izin verilene kadar… 
Üreticiler, çay makasıyla 
gelen kolaylığı şöyle 
anlatır: “Bugün bir saatte 
topladığımız çayı, eskiden 
bir günde toplayamazdık.” 
Hasat zamanı Doğu 
Karadeniz’deyseniz, 
mutlaka bir üreticinin 
elinden çay makasını 
kapıverip işe koyulun. Belki 
uzaktan göründüğü kadar 
kolay değil ama emin olun ki 
unutulmaz bir deneyim.  
Bölgenin gelişmesi de hasadı 
kolaylaştıran faktörlerden 
biridir. Dik yamaçlardan 
sırtta taşınan çaylar, 
yolların yapılmasıyla 

from tea production. If you have 
a tea harvest tour and talk with 
the humble producers of today, 
they will tell you that tea gardens 
divided due to inheritance are not 
enough to sustain a family but they 
also say that “Without tea, there 
wouldn’t be Rize.” Even though 
they did not live through those 
early years, the poverty and forced 
migration before the arrival of tea 
is inscribed in their minds. 
 
Two and a Half Leaves 
Producers have a secondary job but 
when it is harvest time they run to 
their tea gardens with enthusiasm. 
The shoots in the tea gardens are 
harvested three times from May to 
September. Two leaves and a newly 
blossomed bud of the plant, or as 
the tea producers say “two and a 
half leaves” are picked. Although it 
seems easy, locals still speak of how 
hard it was in the past. 
Until the mid-1970s, tea was 
picked by hand and due to legal 
requirements the picked flushes 
were carried in straw baskets. 
This restriction - that you may 

remember from old photos 
- was very troublesome for 
the producers. Producers tell 
you that “Everyone who was 
able went to the tea gardens. 
We picked tea with our whole 
family.” This was until it was 
allowed to use tea scissors 
specific to harvesting… 
Producers talk about the ease 
that tea scissors brought: “We 
could not pick the tea that we 
pick in one hour today in a day.” 
If you are in the Eastern Black 
Sea region during harvest time, 
make sure you find tea scissors 
and dive in. It is not as easy as it 
might seem but rest assured that 
it is an unforgettable experience. 
Another factor that eased the 
harvest was the improvement 
of the region. Tea which was 
carried on peoples’ backs down 
the steep slopes is now carried 
with vehicles thanks to the new 
roads. Cable cars are being used 
to bring the tea down from the 
hills. The number of harvest 
gathering and purchase spots 
has also increased… 

4

5

4

5

Sepette biriken çay, büyük yaygılara dökülüyor.
Accumulated in baskets, the tea is placed on large cloths on the ground.

Türkiye kişi başına düşen çay tüketiminde dünya birincisi.
Turkey is the world’s top tea consumer per capita.
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birlikte araçla taşınır hâle 
gelir. Çayların tepelerden 
indirilmesinde teleferikler 
kullanılır. Üreticinin 
ürününü teslim ettiği alım 
yerlerinin sayıları artar…

Fabrika Kokusu  
Eğer çay bölgesindeyseniz, 
yolunuz mutlaka 
çaylıklardan, çay 
alım yerlerinden, çay 
fabrikalarından geçecek. 
Bir fabrikayı gezmeden 
çayın üretim sürecini 
görmüş sayılmazsınız. 
Fabrikadaki üretim şöyle bir 
sıralama izler: İlk adımda 
alım yerlerinde üreticiden 
satın alınan çay yaprakları, 
kamyonlarla fabrikaya 
taşınır. El değmeden, 
otomatik boşaltma 
makinesiyle boşaltılır. 
Taşıyıcı bantlarla, kuru çaya 
dönüşümün ilk aşaması 
olan soldurma teknelerine 
götürülür. Yüzde 70 ila 
83’ü su olan çay yaprakları, 
soldurma kısmında 32ºC’de 
buharlaştırılır ve su seviyesi 
yüzde 55-60’a kadar 
düşürülür. İkinci adım 
kıvırmadır. Çay yaprakları 

kıvrılarak, hücre öz suyu 
çıkarılır. Sıra, çaya istenilen 
burukluk ve aromanın 
kazandırıldığı, üçüncü adım 
olan fermantasyondadır. 
Yine el değmeden dördüncü 
adım olan kurutma 
fırınlarına götürülen çayın, 
su oranı yüzde 2-3 civarına 
kadar indirilir. Fabrikadaki 
son aşama tasniftir. 
Burada çöp ve lif lerden 
arındırılan çay, türlerine 
ayrılarak özel hijyenik 
torbalara doldurulur. Çayın 
kalitesi, üretim süreci 
boyunca fabrikanın kontrol 
laboratuvarlarında izlenir. 
Onay verilen çay, paketleme 
fabrikasına gönderilir. 
Peki bütün bunları nerede 
göreceksiniz? 1971 yılında 
çay tekeli statüsünden, Çay 
Kurumu adıyla bir devlet 
işletmesine dönüştürülen ve 
hâlen en büyük alıcı, kuru 
çay üreticisi olan Çaykur, 
en önemli fabrikalarından 
birini ziyaretlere açık tutuyor. 
Cumhuriyet Çay Fabrikası’nda 
üretim sürecini izleyebilir, çay 
kokusunu içinize çekebilir, 
taze işlenmiş çayların tadına 
bakabilirsiniz.

The Smell of the Factories 
If you are in a tea territory, you will 
surely drop by a tea garden, harvest 
gathering and purchase spots or tea 
factories. Before visiting a factory, 
it is not possible to truly understand 
tea’s production process. A factory’s 
production steps are the following: 
first, the tea leaves that are bought 
by the producers to the purchase 
spots are carried to the factories 
with trucks. They are unloaded with 
automatic machines, untouched 
by human hands. With conveyor 
belts, they are carried to etiolation 
vats which are the first step in 
the process of making dry tea. Tea 
leaves which contain between 70 
to 83 percent water, are vaporized 
at 32ºC during etiolation and their 
water level is decreased to 55-60%. 
The second step is folding. Tea 
leaves are folded in order to release 
their cellular liquid. Then, the third 
process starts. This is fermentation 

where the desired aroma and acridity 
is reached in the tea. The tea, again 
untouched by human hands, is 
carried to drying stoves in order to 
decrease the water level to 2-3%. The 
last stage of this process is sorting. At 
this stage, the tea is cleared of twigs, 
stems and fibers and placed in 
special hygienic packs. The quality 
of the tea is monitored throughout 
the process by the factories’ control 
laboratories. The approved tea is 
sent to packaging factories. 
So, where can you see all of this? 
Transformed into a government 
enterprise called Çay Kurumu (Tea 
Institution) following its official 
status as a tea monopoly in 1971, 
Çaykur, which is still the largest 
buyer and producer of dried tea, keeps 
one of the most important factories 
open to the public. In the Republic Tea 
Factory, you can observe the entire 
process, breathe in the smell of tea 
and taste the recently processed tea.

6

6 Yeşil ve beyaz çaylar da siyah çayın kardeşleridir, aynı bitkiden üretilirler.
Green and white teas are siblings of black tea. They are all produced from 
the same plant.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Trabzon ve İstanbul-

Trabzon arasında her gün 
karşılıklı seferler düzenliyor.

 Trabzon’dan Rize’ye 
karayoluyla ulaşabilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Trabzon and Istanbul-
Trabzon. You can reach Rize 
from Trabzon via highway.

anadolujet.com 
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Şirketinize ait otomobilleri ikinciyeni.com’dan satın, yenisini Garenta’dan ilk ay  
ücretsiz olarak uzun dönem kiralayın! Üstelik tüm transfer ve satış işlemleriyle  

sizin yerinize ilgilendiğimiz bu avantajı kaçırmayın.

E S K İ S İ N İ  B İ Z D E N  S AT I N , 
Y E N İ S İ N İ  1  AY  Ü C R E T S İ Z  K İ R A L AY I N !



Anadolu’nun Çay Aşkı 

Rize’de çay, yabancı olduğunuz 
anlaşılırsa, nezaketen süzgeçle 
bardağa doldurulur. Ama 
kendileri “çöpsüz” çaya dudak 
bükerler. Çöplü veya çöpsüz, çay 
içme bahanemiz çoktur bizim. 
Başka bir deyişle; çay içmek için 
bahaneye ihtiyacımız yoktur. 
Bu ülkenin insanları her yerde, 
her saatte, her koşulda çay 
içer. Çay sevgisinde eşitleniriz. 
Hangi yaştan, cinsten, toplumsal 
katmandan olursak olalım, çift 
demlikle hazırlayıp ince belli 
bardaklara doldurduğumuz çay 
o kadar hayatımızın içindedir ki, 
böyle bir bağın ancak yüzyıllarla 
oluştuğu düşünülebilir. Ancak, 
işin aslı pek öyle değil.
 Türkiye’de çay tarımıyla ilgili 
ilk girişimler, 1918 yılında 
yaşandı. Halkalı Ziraat Mekteb-i 
Alisi Müdür Vekili Ali Rıza 
Erten, Sovyetler’in Karadeniz 
kıyılarına yaptığı bir gezinin 
ardından İktisat Vekaleti’ne, 
Rize bölgesinde de çay 
yetiştirilebileceği fikrini sundu. 

The Tea Love Of Anatolia 

In Rize, if they understand that 
you are a stranger, the tea is poured 
in a glass with a tea leaf strainer. 
But, they don’t like the tea without 
“leaves”. With or without them, 
we have so many excuses to drink 
tea. In other words, we don’t need 
any excuses to drink tea. People of 
this country drink tea everywhere, 
all the time and under every 
circumstance. The love of tea unites 
us all. Whatever our age, gender or 
social status, the tea we prepare in 
teapots and pour into slim glasses 
is such a part of our lives that one is 
forgiven for thinking that this bond 
took centuries to form. But, the 
truth is quite different.
The first attempts in tea farming 
in Turkey started in 1918. Halkalı 
Agricultural School Acting Director 
Ali Rıza Erten, after a visit to 
the Black Sea coasts of the Soviet 
Union, proposed the idea to grow 
tea around Rize to the Ministry of 
Finance. After the proclamation 
of the republic, there were efforts 
to establish new sources of income 

Cumhuriyetin ilanının ardından 
yoksul bölgelere gelir kaynağı 
bulmak, ülkeyi kalkındırmak 
için kollar sıvanmıştı. Dolayısıyla 
Doğu Karadeniz’de çay üretimi 
yeniden gündeme geldi. Bu işlerin 
organizasyonunda da Ziraat 
Umum Müfettişi Zihni Derin 
görevlendirildi.
 1937-1940 yılları arasında 
Gürcistan’dan toplam 70 ton 
çay tohumu alındı. Amaç, fidan 
yetiştirerek üreticiye dağıtmaktı. 
Çaylıklar da, ilki 1947 yılında 
açılan fabrikalar da giderek 
Doğu Karadeniz’e yayıldı. 
Bugün bölgedeki çay üretimi, 
Çin, Hindistan, Kenya ve Sri 
Lanka’nın ardından beşinci sırada 
yer alıyor. Tüketimde ise kişi 
başı 3.5 kiloyla birinci sıradayız! 
Türkiye, “dünyanın en çok 
çay tüketen ülkesi” unvanını, 
bir insan ömrü kadar kısa bir 
zaman diliminde kazandı. 
Anlaşılan büyük bir aşk 
bizimkisi! Ve öyle görünüyor ki, 
sonsuz aşk... 

for poor regions and to help 
develop the country. Therefore, tea 
production in the Eastern Black 
Sea was again put on the agenda. 
Agricultural General Inspector 
Zihni Derin was employed.
Between 1937 and 1940, 70 tons 
of tea seeds were bought from 
Georgia. The aim was to grow 
saplings and distribute them to 
producers. The tea gardens and 
the factories, the first of which 
was opened in 1947, spread to 
the Eastern Black Sea region. 
Today, the tea production in 
the region is the fifth largest in 
the world after China, India, 
Kenya and Sri Lanka. Turkey is 
first in consumption with 3.5 
kilograms per capita!
Turkey won the title of the 
“world’s top tea consumer” in 
a period as short as a human 
lifespan. This can only be an 
indication of great love! It seems 
also that it is an endless one…

80  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2017





HER SOKAĞI BİR BAŞKA GÜZEL

BEYPAZARI BEAUTY ABOUNDS IN THE 
STREETS: BEYPAZARI

Tarihi, kültürü, dilden dile yayılan 
lezzetleriyle başkent Ankara’nın en özel 
köşelerinden biri Beypazarı

With its history, culture and unique 
tastes, Beypazarı is one of the most 
special places in the capital Ankara.

CAN EKİNSOY ALİ İHSAN GÖKÇEN





Beypazarı, 50 bine yakın 
nüfusu ile Ankara’nın küçük 
ilçelerinden biri gibi görünse 
de hem Antik Çağ’da hem de 
Osmanlı döneminde sahne 
oldukları ile misafirlerini 
şaşırtmaya aday bir yerleşim. 
Roma döneminde İstanbul-
Bağdat ticaret yolunun önemli 
duraklarından olan ve “Kaya 
Doruğu Ülkesi” anlamına 
gelen Lagania ismiyle anılan 
Beypazarı, MS 4’üncü ve 
5’inci yüzyıllarda Bizans’ın 
piskoposluk merkezlerinden 
biriymiş. Çağlar boyunca 
Hititlerden Galatlara birçok 
uygarlığa ev sahipliği 
yapan kent, Orhan Gazi’nin 
Ankara’yı almasıyla Osmanlı 
Devleti’nin bir parçası olmuş. 
Aslında Osmanlı hanedanının 
Beypazarı ile ilişkisi çok daha 
öncelere dayanıyor. Türkmen 
Kayı boyu Anadolu’da 
Beypazarı yöresine yerleşmiş 

ilkin. Osman Gazi’nin 
dedesi Gazi Gündüzalp’in 
mezarı Hırkatepe köyünde 
bulunuyor. 
 
Hıdırlık’tan Tarihî 
Sokaklara 
Beypazarı’na ilk kez 
geliyorsanız eğer, Hıdırlık 
Tepesi’ne çıkıp kente şöyle 
bir bakmayı ihmal etmeyin. 
Güzel konakları ve sokakları 
ile Osmanlı’dan kalma, 
bozkırın ortasında cıvıl cıvıl 
bir kent olan Beypazarı, 
en güzel bu tepeden 
izlenir. Sonra kente inerek 
sokaklara bırakın kendinizi, 
her sokakta bir başka 
güzellikteki konaklar sizleri 
bekleyecek.  
Abbaszade Konağı 
Beypazarı’nın en etkileyici 
yapılarından biri. 
Günümüzde Osmanlı 
ev yaşamını her yönüyle 

Although it seems like a small 
district of Ankara with its 
population of almost 50,000, 
Beypazarı is a settlement 
that surprises its guests with 
its history spanning from 
antiquity to the Ottoman 
period. One of the most 
important stops of the 
Istanbul–Baghdad trade road 
during the Roman period and 
known as Lagania, meaning 
the “Land of Rock Peak,” 
Beypazarı was one of the 
centers of the episcopate for 
the Byzantine Empire during 
the 4th and 5th centuries AD. 
Hosting many civilizations 
throughout the ages from 
Hittites to Galatians, the 
town became a part of the 
Ottoman Empire after Orhan 
Ghazi conquered Ankara. 
However, the relations 
between the Ottoman 
dynasty and Beypazarı go 
way back. The Turcoman 
Kayı tribe first settled 
around Beypazarı. Osman 
Ghazi’s grandfather Ghazi 
Gündüzalp’s grave is located 
in Hırkatepe village. 
 

1

1

2

2

Beypazarı en güzel Hıdırlık Tepesi’nden izlenir.
The best place to look down on Beypazarı is from Hıdırlık Hill. 

Beypazarı’nda gerçek el işlerinden yöresel lezzetlere birçok ürünü bulmak mümkün.
It is possible to find many products in Beypazarı, from authentic handicrafts to local delicacies.
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3

3 Çaya, Beypazarı kurusu kadar yakışan pek az şey vardır.
There are very few things that go with tea as well as Beypazarı kurusu. 

anlatan, birebir yaşatan 
bir müze olarak hizmet 
veriyor. Yöresel kıyafetler 
giymiş rehberler eşliğinde de 
gezilebilen müzede, gündelik 
araç gereçlerden kıyafetlere 
pek çok unsuru görebilirsiniz. 
Ayrıca burada ebrudan 
Karagöz Hacivat’a kaybolmaya 
yüz tutmuş birçok sanat dalı 
da yaşatılmaya çalışılıyor.

Yemek Zamanı 
Müzeyi gezdikten sonra 
yöresel lezzetleri tatmanın 
ve acı bir kahve içmenin 
zamanıdır, diyorsanız 
Alaattin Sokağı’na gitmenizi 
öneriyoruz. Sokakta 
Beypazarı’na özgü birbirinden 
güzel lezzetlerin tadına 
varabilirsiniz. Tavsiyemiz 
önceliği Beypazarı güvecine 
vermeniz. Taş fırınlarda, 
toprak güveçler kullanılarak 
pişirilen bu yemeğin haricinde 
yaprak dolması, kartalaç 
böreği ve tarhana çorbası da 
diğer alternatifler. Yemeğinizi 
beklerken, Beypazarı’nda 

yetişen ve belki de ülkenin 
en lezzetli havuçlarından 
yapılmış havuç suyunuzu 
yudumlayabilirsiniz. 
Yemekten sonrası ise ayrı 
bir şölen. 80 katlı Beypazarı 
baklavası yiyebilir veya 
Avrupa’nın tereyağlı 
bisküvilerine kafa tutan 
muhteşem Beypazarı 
kurusu eşliğinde demli 
çayınızı içebilirsiniz. Yöresel 
konakların birinde kahvenizi 
yudumlamayı tercih ettiyseniz 
eğer, yanında mutlaka ama 
mutlaka Beypazarı sodası 
istemeyi de unutmayın. 
Yemekten sonra, gezinizi 
Tarihî Kent Müzesi veya 
Halk Evi Müzesi gibi  kentin 
tarihini tüm detaylarıyla 
göz önüne seren diğer 
müzeleri ziyaret ederek 
sürdürebilirsiniz. Ancak, bu 
güzel kasabayı eğer havanın 
sıcak olduğu bahar ya da yaz 
aylarında ziyaret edecekseniz, 
size İnözü Vadisi’ne gitmenizi 
öneririz. Kuş gözlemcileri 
için adeta bir vaha olan bu 

From Hıdırlık to 
Historical Streets. 
If this is your first time in 
Beypazarı, make sure you go 
up Hıdırlık Hill and take a 
good look at the town. Beypazarı 
is a lively town in the middle 
of the steppes with beautiful 
mansions and streets that have 
survived from the Ottoman era; 
the town can be seen best from 
above. Now, descend to the city 
and hit the streets. Each street 
will greet you with a different 
type of beautiful mansion. 
Abbaszade Mansion is one of 
the most impressive buildings 
in Beypazarı. Today, it serves 
as a museum, allowing you to 
experience Ottoman house life 
in every aspect. The museum, 
which can be visited with the 
accompanying guides wearing 
local clothes, houses many 
artifacts from daily tools to 
clothes. Also, many arts and 
crafts that are about to be 
forgotten like marbling (ebru) 
and Karagöz Hacivat shadow 
puppetry are preserved here.

Time to Eat 
If you think it is time to taste 
the local delicacies and have 
a cup of coffee after visiting 
the museum, we suggest you 
visit Alaattin Street. Many 
tastes unique to Beypazarı 
await you here - Beypazarı 
stew should be a priority! 
In addition to this dish, 
cooked in earthenware pots 
in brick ovens, there are other 
alternatives such as stuffed 
vine leaves, kartalaç pastry 
and tarhana soup. You can 
drink carrot juice, made of 
carrots grown in Beypazarı 
and perhaps the country’s 
best. Another festival starts 
after lunch: you can have 
Beypazarı baklava which is 
made of 80 layers of phyllo or 
drink your tea with Beypazarı 
kurusu, a delicious pastry 
that competes with the butter 
cookies of Europe. If you prefer 
to have some coffee in one of 
the local mansions, don’t forget 
to ask for a bottle of Beypazarı 
mineral water with it. 
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vadide; kara leylek, kaya 
güvercini, ibibik gibi onlarca 
kuş türü barınıyor. İnözü’nde 
doğal koşullarla bağlı olarak 
oluşan, Ankara’nın bir nevi 
peribacaları diyebileceğimiz 
oyuklarda gezebileceğiniz 
gibi, vadinin olabildiğince 
geniş manzarasını da sakince 
izleyebilirsiniz. 
 
Gerçek El İşleri 
Âdettendir, gidilen yerlerden 
hatıra olsun diye hediyelik 
eşyalar alınır. Ancak çoğu 
yerde rastladıklarımız pek 
de içimize sinmez ne yazık 
ki. Oysa Beypazarı’nda 
durum farklı. Beypazarı, 
mimari ve yemek kültürü 
açısından ne kadar zenginse 
el sanatları açısından da bir 
o kadar zengin ve derinlikli. 

Beypazarı işi örtüler, 
yöresel desenlerle binlerce 
yılın kültürünü günümüze 
aktarıyor. Hiçbir kimyasal 
madde kullanılmadan, kök 
boyaları ile boyanan örtüler 
solmuyor, bozulmuyor. Bunun 
yanı sıra, telkâri ustaları 
gümüşü nakış gibi işleyerek, 
tespihten yüzüğe birçok 
aksesuar yapıyor. Demirci 
ve bakırcıların ürettiği 
kaplar, Beypazarı yemekleri 
lezzetinde yemekleri 
evinizde de pişirmenizi 
sağlıyor. Çeyizlik yorgan 
işlemelerinden bindallılara, 
elde örülmüş ve dikilmiş 
birçok tekstil ürünü de cabası. 
Bu küçük ama pek çok güzellik 
vadeden ilçe binlerce yıldır olduğu 
gibi bugün de misafirlerini mutlu 
etmeyi biliyor.

After lunch, you can continue 
your trip by visiting other 
museums which reveal the 
town and its history in great 
detail, such as the Historical 
City Museum or Community 
Center Museum. However, if 
you are willing to visit this 
beautiful town in spring or 
summer when it is hot, we 
suggest you visit İnözü Valley. 
It is especially an oasis for 
birdwatchers. This valley hosts 
many bird species such as black 
stork, rock dove and hoopoe. In 
İnözü, you can walk around the 
grooves, a version of the fairy 
chimneys in Ankara, or you can 
take in the valley’s peaceful 
and wide landscape. 
 
Real Handicrafts 
It is a common custom to 
buy souvenirs from places 
we visit. However, generally 
what we stumble upon does 
not satisfy us thoroughly – 
this is completely opposite 
in Beypazarı. As much as it 
is rich in architectural and 
culinary culture, Beypazarı is 
also rich and sophisticated in 
handicrafts. Covers unique to 
Beypazarı convey the culture 
of a thousand years with 
local patterns. These covers, 

painted with madder without 
any chemical additives, never 
wither or wane. In addition, 
filigree artisans embroider 
silver and make many 
accessories like prayer beads 
and rings. The containers 
made by local  ironmongers 
and coppersmiths will allow 
you to cook the delicious 
Beypazarı food at your home. 
From embroidered quilts for 
dowries to women’s dresses for 
engagements and weddings, 
and to handwoven and sewed 
textile products, the options 
are limitless. This little town 
which offers many beauties 
knows how to please its 
guests as it has been doing for 
thousands of years. 

4

5

4 5 Özgünlüğünü koruyan Beypazarı sokakları her köşesinde farklı bir 
renkle karşılıyor ziyaretçilerini.
Preserving their originality, Beypazarı streets greet you with different colors. 

Beypazarı Konakları
Beypazarı konaklarındaki detaylar oldukça dikkat çekici. Yiyecek 
saklamak ve kurutmak için oluşturulmuş “çantı” ya da “guşgana” 

adı verilen yarım katlar, aynı zamanda üst katlara çıkarken 
kolaylık da sağlıyor. Günümüz evlerinde rastlanmayan bir başka 

bölüm ise yöre halkının deyimi ile “dinme dolap”. Dönebilen 
bu dolaplar geçmişte odalar ile katlar arasında eşya taşımak ve 

yemek servis etmek için kullanılmış.

Beypazarı Mansions
The details in Beypazarı mansions are striking. Half floors that are 
called çantı or guşgana, were built to preserve and dry food. They 

also provide convenience when going upstairs. Another section that 
we cannot find in today’s houses is the dinme dolap, as it is known to 
locals. These cupboards were used as escalators between floors and 

rooms in carrying items and food. 

AKGÜN AKOVA

AKGÜN AKOVA
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‘‘ASLAN UÇTU’’

TAYYARECİ FETHİ BEY
‘‘THE LION HAS FLOWN’’ FETHI BEY THE AVIATOR
Şiirlere, şarkılara konu olan Tayyareci Fethi 
Bey, Türk havacılık tarihinin ilk şehidi. 
Başarıları ve cesaretiyle kendi zamanının 
çok ötesine uzanan bu kahramanın 
hikâyesine mutlaka kulak verin... 

Mentioned in songs and poems, Fethi Bey 
the Aviator is the first martyr of Turkish 
aviation history. Lend an ear to the story 
of this hero, ahead of his time with his 
many successes and courage…

DEFNE BARIŞ HAVA KUVVETLERİ MÜZESİ



Tayyareci Fethi Bey adını 
ilk kez duyanlara onu 
tarihimizin en önemli ve 
cesur pilotlarından biri 
olarak tanıtmak yanlış olmaz. 
Belki bugün hayallerimiz 
gökyüzünün de ilerisine, 
uzayın derinliklerine kadar 
taşıyor olabilir ancak Fethi 
Bey’in yaşadığı 1900’lü yılların 
başlarını düşündüğümüzde 
bu kahraman insanların 
yaptıklarının hayallerin de 
ötesinde olduğu görülüyor.  
Sporcu ve teknisyen kimliğini 
havacılıkta kullanarak birçok 
başarıya imza atan Fethi Bey’in 
hikâyesi, okul sıralarında 
şekillenmeye başlamış. 
Hakkında yazılmış kapsamlı bir 
kaynak yok maalesef. Tarihler 
değişebiliyor ancak 1887 yılı 
civarında İstanbul’da doğduğu 
kabul ediliyor. İlköğrenimini 
tamamladıktan sonra 
Bahriye Mektebi’ne yazılan 
Fethi Bey, ayrıca Beşiktaş 
Bereket Jimnastik Kulübü 
adıyla kurulan Beşiktaş Spor 
Kulübü’nün de sporcuları ve 
kurucuları arasında yer alıyor. 
Okulda teknisyen olarak 
yetiştiği bu dönem ve sonrası, 
havacılığın dünyada hızla 

geliştiği, uçak üretimine 
başlandığı ve Türklerin de bu 
alanda büyük adımlar atmak 
için hazırlıklar yaptığı yıllar. 
Uçağın özellikle bir savaş aracı 
olarak da önem kazanmasıyla 
beraber millî savunma, 
havacılık alanında gönüllü 
olacak gençler aramaya 
başlıyor. Deniz Kuvvetleri’nin 
makine öğrencisi Mehmet 
Fethi Bey de daha ziyade uçak 
teknisyenliğini ve motor 
yapısını öğrenmek için bu 
göreve talip oluyor, böylece 
Avrupa’ya eğitime gönderilen 
ilk grup havacılar arasına 
adını yazdırıyor. 1912 yılında 
İngiltere’ye gönderilmesi, 
havacılıkta yakalayacağı 
sayısız başarının da ilk adımı 
oluyor. Uçuş konusundaki 
tutkusu ve kabiliyeti onu 
teknik konuların ilerisine 
taşıyor ve Fethi Bey, pilotluk 
kurslarında gösterdiği 
başarıyla eğitimine bu alanda 
devam etmeye başlıyor. 
 
İlkler 
Balkan Savaşı’nın 
başlamasıyla eğitimini 
tamamlayamadan yurda 
dönmesinin ardından Türk 

It would not be wrong to 
introduce Fethi Bey the 
Aviator as one of the most 
important and brave pilots of 
our history. Today, our dreams 
are extending beyond the sky, 
reaching far into the depths 
of space but considering the 
conditions at the beginning of 
the 20th century, when Fethi 
Bey was living, we can say that 
what these heroes achieved 
was beyond humanity’s most 
ambitious dreams. 
Successful in aviation by 
utilizing his strengths as 
an athlete and technician, 
Fethi Bey’s story started to 
take shape during his school 
years. Unfortunately, there is 
no comprehensive biography 
of him. Times are subject to 
change, but it is generally 
accepted that he was born 
around 1887 in Istanbul. 
After completing his primary 
education, Fethi Bey registered 
at the Naval School and 

was among the athletes and 
founders of Beşiktaş Sports 
Club – the club was founded as 
“Beşiktaş Bereket Gymnastics 
Club.” The period during 
and after his studies to be 
a technician were the years 
that aviation was rapidly 
developing, when aircraft 
production was starting and 
Turks were preparing to take 
large steps in the field. With 
the growing importance of 
aircrafts as combat vehicles, 
the National Defense started 
to search for young volunteers 
for the aviation industry. A 
machine technician student for 
the Naval Forces, Mehmet Fethi 
Bey volunteered in order to 
learn about aviation operation 
and motor structure and 
became one of the first aviators 
sent to Europe for education. 
His visit to England in 1912 
was the first step of his many 
successes. His passion and skill 
for flying carried him beyond 

1

1

2

2

Fethi Bey ve Sadık Bey
Fethi Bey and Sadık Bey

Fethi Bey, ilk kez bir Türk kadının katıldığı uçuşta İstanbul semalarında 
Şişli- Üsküdar-Kadıköy güzergâhını izlemişti. 
Fethi Bey f lew a plane on the Istanbul-Şişli-Üsküdar-Kadıköy route which 
was attended by a Turkish woman for the first time in history.
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Hava Kuvvetleri tarihinde 
savaş görevi alan ilk sekiz pilot 
arasında yer alıyor. Sırasıyla 
teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı 
olarak görev yaptığı yıllarda 
imza attığı ilklerin sayısı hayli 
fazla. Türk Hava Kuvvetleri 
tarihinde gece uçuşunu 
gerçekleştiren ilk pilot olarak 
biliniyor. 1913 yılının şubat 
ayında gece uçuşunu yaptıktan 
sonra aynı yılın kasım ayında 
ilk kol uçuşu görevini de 
yerine getiriyor; Yeşilköy’den 
Edirne’ye üç uçaklık bir filo ile 
ulaşıp, aynı gün içerisinde geri 
dönüyor. Bazı kaynaklara göre, 
Balkan Savaşları sırasında 
düşman hatları üzerinde 
ilk kez havadan bomba 
kullanılması da Üsteğmen 
Fethi Bey’in fikri. “Osmanlı” 
isimli uçağıyla düşman hatları 
üzerinde keşif yapan Fethi 
Bey, bu görevin ardından 
uçaktan komutanlığa bomba 
atılması fikrini sunuyor. Bu 
nedenle Fethi Bey’e gümüş 
liyakat madalyası veriliyor.  
Onu başarıya taşıyan en 

önemli faktörlerin başında bir 
teknisyen olarak uçakları ve 
motorları çok iyi bilmesi geliyor. 
İstanbul’da yapılan pek çok 
havacılık gösterisi de sıklıkla 
ona emanet ediliyor.  
İmzasını attığı ilklerin arasında 
ilk kez bir Türk kadınının 
katıldığı uçuşun pilotluğunu 
yapmak da var. Belkıs Şevket 
Hanım; Tayyareci Fethi Bey’in 
pilot olarak kullandığı uçakta, 
pilotun hemen önündeki 
gözcü koltuğunda uçuş 
yaptıktan sonra tarihe geçen 
bu olağanüstü anları “Kalbim, 
ruhum daha çok gezmek, 
daha uzaklara, ötelere gitmek 
istiyordu.” sözleriyle anlatıyor. 

Kudüs Yolunda 
Balkan Savaşı yenilgisinin 
ardından yeniden prestij 
ve moral kazanmak için 
planlanan İstanbul-Kahire 
uçuşu, gökyüzünün yetenekli 
pilotu Fethi Bey’in atandığı 
en son görev oluyor ne yazık 
ki… 25 saatlik yolculuğu 
yapacak uçaklar Muavenet-i 

the field’s technical aspect and 
Fethi Bey successfully continued 
his studies in piloting with 
aviation courses. 
 
Fethi Bey’s Numerous 
Firsts 
After he came back to his 
country with the beginning 
of the Balkan Wars, he was 
among the first eight pilots in 
the history of the Turkish Air 
Forces who took part in a war. 
He worked consecutively as a 
lieutenant, first lieutenant and 
captain. During these years, he 
broke grounds in many aspects. 
He is known as the first pilot to 
take part in a red-eye flight for 
Turkish Air Forces. After flying 
a red-eye in February 1913, he 
took part in the first formation 
flight in November of the same 
year. He flew to Edirne from 
Yeşilköy in a fleet of three 
planes and came back on the 
same day. According to some 
sources, it was First Lieutenant 
Fethi Bey’s idea to conduct an 
air bombardment of enemy lines 

for the first time in the Balkan 
Wars. While scouting over 
enemy lines with his airplane 
Ottoman, Fethi Bey proposed 
the idea of throwing bombs from 
above. For this idea, he was given 
the silver Order of Merit. 
The foremost factor that helped 
him succeed as a technician was 
that he knew planes and motors 
well. Airshows in Istanbul were 
entrusted to him. He also flew 
the first plane with a Turkish 
woman on board. Belkıs Şevket 
Hanım was sitting just in front 
of the pilot on the scout seat, 
and described these magnificent 
moments after her flight in 
Fethi Bey’s plane as follows: 
“My heart, my soul wanted to 
soar more, travel far, far away.”  
 
On the Road to Jerusalem 
Fethi Bey’s last mission in the 
skies was an Istanbul-Cairo 
flight, a mission to regain 
prestige and morale after the 
defeat in the Balkan Wars… 
Nearly every pilot in the 
country volunteered to fly the 

3

3

İstanbul-İskenderiye seferinde Fethi Bey (soldan ikinci) ve silah arkadaşları 
Fethi Bey (second from left) and his brothers-in-arms during an Istanbul-Alexandria excursion. 
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Milliye ve Prens Celalettin 
için ülkenin hemen her pilotu 
gönüllü oluyor ama elbette 
içlerinden artık yüzbaşı unvanı 
taşıyan Tayyareci Fethi Bey 
seçiliyor. Bu uçuşun dönemin 
basın organlarında yer alan 
farklı haberlerini ve nostaljik 
fotoğraflarını görüp de hazin 
son için kahrolmamak elde 
değil. Tayyareci Fethi Bey’in 
film yıldızlarını kıskandıran 
deri ceketi ve pilot şapkasıyla 
çekilen fotoğrafları hafızalara 
kazınacak türden. Gözcüsü 
Sadık Bey ile çıktığı yolculukta 
zorluklarla da olsa Şam’a 
inen Fethi Bey’in şansı dönüş 
yolunda yaver gitmiyor. 
Kudüs’e varamadan, 27 Şubat 
1914 tarihinde Taberiye Gölü 
yakınlarında uçağı düşen 
pilotlar havacılık tarihimizin 
ilk şehitleri olarak tarihe 
geçiyor... Genç yaşta son 
bulan böylesine parlak bir 
hayatın ardından daha fazla ne 
söylenebilir ki?.. Gününün hatta 
ömrünün hemen her dakikasını 
keşiflere ve maceralara 
vakfetmek; hayal edilenin, 
imkân verilenin ötesine 
geçebilmek, dünyada küçük de 
olsa nesillerin ilham kaynağı 
olacak izler bırakabilmek bir 
insanın ulaşabileceği en güzel 

mertebelerden kuşkusuz. 
Tayyareci Fethi Bey’in bugüne 
bıraktığı izler sadece manevi 
yanıyla sınırlı kalmıyor. Tarihte 
bir kasabaya adı verilen ilk pilot 
aynı zamanda. O dönemde adı 
Meğri olan Muğla’nın şimdilerde 
meşhur tatil kasabası Fethi 
Bey’in şehadetinden sonra, 
halkın da isteğiyle, Fethiye 
ismini almış. Bölgede Fethi 
Bey’in bir de heykeli bulunuyor.  
Sebilci Hafız Hüseyin Efendi 
tarafından okunan “Tayyareci 
Fethi” isimli hayli acıklı 
neveser şarkının yanı sıra, 
birçok şairin ismine adadığı 
şiirler de var. Çağrışım 
mecrasının genişliğiyle kültürel 
hafızamızda sağlam bir yeri 
olan “Tayyareci” unvanıyla Fethi 
Bey’i, Behçet Kemal Çağlar’ın 
dizeleriyle anmak belki en 
doğrusu: 

“Aslan uçtu” diye söylenir 
methi 
 
Bu kutsal toprağın çocuğu 
Fethi 
 
Bak “Fethiye” oldu sayende, 
Meğri  
 
Kartalım! Gölgende hürdür bu 
vatan.

planes (namely Muavenet-i 
Milliye and Prens Celalettin) 
that would set off for the 25-
hour journey, but of course, 
Captain Fethi Bey the Aviator 
was chosen. It is not easy to 
confront this dramatic end 
when you see nostalgic photos 
and news in the newspapers 
about this flight. The photos of 
Fethi Bey with his pilot helmet 
and leather jacket, which any 
film star would envy, cannot 
be easily forgotten. Fethi Bey 
set off with his scout Sadık Bey 
and after a journey with many 
hardships managed to land in 
Damascus. However, he was 
out of luck on the way back. 
The two pilots whose plane 
crashed near Taberiye Lake 
on February 27, 1914 before 
arriving at Jerusalem, became 
the first martyrs of Turkish 
aviation history… What 
can be said about a life that 
ended at such a young age? No 
doubt it is one of the greatest 
achievements one can attain to 
devote every minute of one’s life 
to exploration and adventure, 
to reach beyond what can be 
dreamed of and what is allowed, 
to leave a trace in this world 
that will influence future 

generations. Fethi Bey’s legacy 
is not only spiritual: he is also 
the first pilot who has given his 
name to a town. It is a famous 
vacation town in Muğla, known 
in the past as Meğri. After the 
martyrdom of Fethi Bey and 
following popular demand, the 
town was renamed “Fethiye.” 
There is also a statue of Fethi 
Bey there. 
In addition to a touching song 
called “Fethi the Aviator” 
sung by Sebilci Hafız Hüseyin 
Efendi, there are many poems 
dedicated to him. With his 
title “The Aviator,” which has 
an indispensable place in our 
cultural memory, it is best to 
commemorate Fethi Bey with 
verses from Behçet Kemal Çağlar:

He is praised as “The lion who 
has flown”

Fethi, the son of this holy land

Look, Meğri is ‘Fethiye’ now 
thanks to you

My Eagle! This country is free 
under your shadow.

4

4

5

5

Fethi Bey başarılı bir pilot olduğu kadar iyi de bir teknisyendi.
Fethi Bey was a successful pilot as well as a keen technician.

out of l
The two pilots whose p
crashed near Taberiye Lake 
on February 27, 1914 before 
arriving at Jerusalem, became 
the first martyrs of Turkish 
aviation history… What 
can be said about a life that 
ended at such a young age? No 
doubt it is one of the greatest 
achievements one can attain to 
devote every minute of one’s life 
tootototototototoototooototototoottotottotttoooto eeeeeeeeeee eeeeeeeexxpxpxpxpxpxpxpxxxxxppxpxxpxpxpxppllllllllolllololllollolololorararararaararararaaraatiittttttitititttttiiiititttittititiitititittiiittitititionononoooononoonooononnooooooooonoonnnoonnnnnnononnnnnnnnonnnnnn a aaaa aa aaaand adventure, 
tottooo r r rreeaaeaaeaaeachchchchchchhchcchchhh bbbb bbbb bbbbbbeyeeyeyeyeyeyonononononoo dddd ddddd dd whwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww at can be 
drddddrdrdrdrdrdrd eaeaeaaeaeaeaaaaeaeammmmmememem dd dd ofofofofofofffffffffffffffffffffff aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandndnddnddndnddnddndndddddndndndndndddddddndnndddndndndddddnddnnnnnnnnnnnnnnnnn  what is allowed, 
tototototooootototootototooooooototottotoooooototooootoototttotttttt llllllllllllllllllll llllllleeeeaeaeeeeeeeeeeeeeeee ve a trace in this world 
that will influence future 

vers

He is praised as “The l
has flown”

Fethi, the son of this

Look, Meğri is ‘Fet
thanks to you

My Eagle! This co
under your shado

4 5 Fethi Bey başarılı bir pilot olduğu kadar iyi de bir teknisyendi.
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Otlar… Antik dönemden 
günümüze kadar ilaç olup 
şifa dağıtmış, bazen de 
malzeme olmuş aşlara. 
Bazen tek başına çiğ olarak 
yenmiş, bazen kuzu etiyle 
güvece girmiş, salata olmuş, 
çorba olmuş, meze olmuş.  
Adına festival 
düzenlenen Ege otlarının 
mevsimindeyiz şimdi. 
Dilerseniz, biraz daha 
yakından tanıyalım onları…  
Arap saçı; havuç, maydanoz 
ailesinden gelir. Çiğ ya 
da pişmiş her türlü yenir. 
Adına maniler söylenen, 
türküler yakılan güzelim 
bahar çiçeği çiğdemin 
aşının ve pilavının tadına 
bakarsanız bir mani de siz 
söyleyiverirsiniz. Ömrü 

Herbs… From ancient times 
to our day, they have become 
remedies in medicines and 
ingredients in meals. Sometimes 
they are eaten raw, other times 
they find themselves added to 
stews with lamb, become salads, 
soups or appetizers. 
We are currently in the season 
of Aegean herbs with many 
festivals organized in their 
honor. Let’s have a closer look… 
Soleirolia comes from the family 
of carrot and parsley. It can be 
eaten raw or cooked. If you taste 
the pilaf or a dish with crocus, 
a beautiful spring flower for 
which folk songs and poems are 
sung, you will recite a poem too. 
Asphodelus, which is believed 
to prolong life, shows up in the 
markets in spring. 

uzattığına inanılan çiriş, 
pazarlarda demet demet boy 
gösterir.  
Deniz börülcesi otların 
kıyı ahalisindendir. Hafif 
tuzludur. Bu ot kökünden 
koparılmadığı sürece 
sonsuza kadar yaşar. Balığın 
yanına çok yakışır, bir de 
sarımsak ve zeytinyağı 
olursa kelimeler yetmez 
lezzetini tarif etmeye. 
Ebegümecinin her türlü 
yemeği yapılır, sarması, 
çorbası, kavurması… 
Tadına doyulmaz böreğini 
de unutmayalım. Eşek 
dikeni ise harikulade mor 
çiçekleriyle doğayı süslerken 
soyulmuş gövdesiyle de 
salataları lezzetlendirir. 
Bu dikenin tohumları da, 

Glasswort is a coastal herb. It 
has slightly salty and can live 
forever unless it is uprooted. 
It suits fish beautifully; if it 
dressed with garlic and olive oil, 
words fail to describe its taste. 
Hibiscus can be used in every 
kind of meal, in stuffed dishes, 
soups, stews…  Besides, it’s 
tasty in pastries. Globe thistle 
embellishes nature with its 
magnificent purple flowers and 
gives flavor to salads. The seeds 
and leaves of the plant have 
been used as a remedy for liver 
diseases since ancient times. 
Poppy - the spring flower for 
which songs are composed… 
It competes with spinach 
and chard. Its real taste can 
be felt in its sherbet and 
paste. It is used for cough and 

En verimli arazilerden en sarp kayalıklara, 
en tuzlu denizlerin kıyılarına kadar kendini 
gösteren, sağlıklı bir hayatın müjdecisi 
Ege otları baharın gelmesiyle beraber 
sofralarımızdaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

AEGEAN HERBS
Presenting themselves from the most fertile 
lands to the steepest rocks and to the coasts 
of salty seas, the harbingers of a healthy life, 
Aegean herbs secure their place on our tables 
with the coming of spring.

ÇETİN DEMİRHAN MESUDE BÜLBÜL SERAF

EGE OTLARI

96  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2017



yaprakları da karaciğer 
hastalıklarına şifa diye 
antik çağdan beri kullanılır. 
Gelincik… Adına şarkılar 
yazılan bahar çiçeği… 
Ispanak ve pazıyla 
yarışır. Asıl lezzetini 
çiçeklerinden yapılan 
şerbetinde ve macununda 
gösterir. Yaz, kış öksürük 
ve göğüs hastalıklarında 
kullanılır. Antik yazmalarda 
tarif lerine sıkça rastlanır.  
Hardal otundan 
yemek de yapılır sızma 
zeytinyağından salata da, 
her tarife uyar, mideye 
bayram ettirir. Hindibanın 
kökünden kafeinsiz içecek 
yapılır, tomurcuklarından 
da turşu... Eh daha ne olsun? 
Hodanın yumurtalı 
kavurması gönüllere 
sezadır. Isırgan, binlerce yıl 
su kenarlarından toplanmış, 
tazesinden demet yapılıp 
romatizmalı dizlere 

vurularak çare bilinmiş... 
Zümrüt yeşili rengiyle mis 
gibi çorbası da yapılmış. 
Kenger dikeninin gövdesi aş 
olmuş, içinden akan öz suyu 
yüzlerce yıl sakız olmuş, ağız 
kokusunu gidermiş. 
Bu otların arasına bir 
de damaklara tat veren, 
gönülleri ferahlatan reyhanı 
ekleyelim. Bir demet reyhanı 
bir litre kaynar suda sabaha 
kadar bekletin. Mor renkli, 
mis kokulu o nefis şerbeti 
bir de baharın çiçek balıyla 
tatlandırdınız mı benzersiz 
bir lezzete vardınız demektir.   
Ege’nin taze otları hem çiğ 
hem de pişmiş olarak yenir. 
Her biri başka bir lezzete 
sahip otlar bazen sirkeyle, 
bazen zeytinyağı ve limonla, 
bazen de sadece tuzla, çiğ 
olarak tüketilir. Yanında taze 
yufka ve fırından yeni çıkmış 
ekşi mayalı ekmek de olursa 
tek kelimeyle harikadır…

pulmonary diseases in summer 
and in winter. Its recipes can 
occasionally be found in ancient 
writings. 
Leaf mustard can be added to 
meals or can be consumed as a 
salad with extra virgin olive oil. 
It goes well in every recipe and 
offers a feast for one’s stomach. 

The root of escarole is used to 
produce a caffeine-free drink; its 
buds can be pickled. What else 
can you ask for? 
Hodan is eaten in a 
heartwarming omelet recipe. 
Nettle has gathered around 
waterfronts for thousands of 
years and is used as a remedy for 
knees with rheumatism… It can 
be made into a tasty soup of an 
emerald green color. The stem of 
cardoon is used in dishes and its 
juice becomes gum to eliminate 
bad breath. 
Let’s add delicious, refreshing 
basil too. Place a bunch of 
basil in a liter of boiling water 
overnight. If you sweeten this 
aromatic purple sherbet with 
spring flower honey, you will 
have an unmatched delicacy. 
The Aegean Sea’s fresh herbs can 
be eaten both raw and cooked. 
Each with its unique taste, these 
herbs can be enjoyed with olive 
oil and lemon, sometimes 
only with salt, and sometimes 
completely plain. Accompanied 
by freshly baked phyllo pastry 
or sourdough bread, they taste 
great…
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NETTLE SOUP 

The prickly, irritating plant of waterfronts, nettle is a plant which, upon seeing, 
you try to avoid… It is rich in vitamin C and strengthens immune system but is 
always modest. Here is a recipe for delicious nettle soup. 

1 bundle of fresh nettle (don’t touch with bare hands when raw) / 1 potato / 1 onion / Olive oil / 
Salt / Black pepper

Pour the olive oil in a pan and heat. Thinly slice the onion and fry in the olive oil. Add 
cubed potatoes. Sauté the potatoes until soft. Boil water in a pot and blanch the nettle by 
submerging it in the water and quickly removing it and placing it a bowl filled with ice. 
This is done so that the nettle does not lose its green color. Blend the blanched nettle. 
Next, blend the onion and potato mixture. Add three glasses of water and bring to a boil. 
While on low heat, add the blended nettle. After adding salt and pepper, heat without 
boiling. When serving you can add croutons. Your healing nettle soup is ready.

ISIRGAN ÇORBASI 
 
Yolunuza çıkınca etrafından dolaştığınız, her su kenarının ısıran, dolanan otu 
ısırgan… C vitamini zengini, vücudun direnç sistemini güçlendiren ama her daim 
alçak gönüllü… İşte güzelim ısırganın çorbası… 

1 demet taze ısırgan (Çiğken çıplak elle dokunmasanız iyi olur) / 1 adet patates / 1 adet kuru 
soğan / Zeytinyağı / Tuz  / Karabiber

Bir tencereye zeytinyağını koyup kızdırın. Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında 
kavurun. Küçük küçük küpler şeklinde kestiğiniz patatesi de ekleyin. Patatesler 
yumuşayana kadar soteleyin. Bir kapta su kaynatın. Isırgan otlarını kaynar suda bir 
dakika haşlayıp kepçeyle buz dolu bir kaba alın. Bu işlem otun yeşil rengi kaybolmasın diye 
yapılır. Isırganı buzlu sudan hemen çıkarıp blenderden geçirin.
Tenceredeki soğan, patates karışımını da blenderden geçirin. Üç su bardağı suyu patatesli 
karışıma ilave edip bir taşım kaynatın. Ocağınızın altını iyice kısıp, ısırgan püresini 
ekleyin. Tuzunu ve biberini koyup kaynatmadan ısıtın. İkram ederken üzerine kıtır ekmek 
koyabilirsiniz. Şifa kaynağı ısırgan çorbanız hazır. 

98  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2017





BLESSED THISTLE WITH LAMB 

Blessed thistle is a tasty and curative plant which spontaneously grows in the 
Aegean and Mediterranean regions. Hard to clean up with its spikes and thick 
woody root, this herb is also sold shelled in markets. Taking into consideration that 
spring is the time for lamb, let’s make our blessed thistle with lamb… 

500 gr blessed thistle / 200 gr cubed lamb / 1 onion  / 2-3 cloves of garlic
Sufficient amount of olive oil / salt / black pepper / dill / parsley
 
For the gravy 
Juice of half a lemon / 1 tbsp flour

Wash the shelled blessed thistle well. Cook the lamb in a pan with olive oil until the meat 
gets drained. Add onion and garlic. Sauté the onions until brown, then add the blessed 
thistle and close the lid. Cook at low heat until the plant releases its juice, then add 
water. Leave on low heat until the meat and the thistle both soften. For the gravy, place 
the juice of half a lemon and a tablespoon of flour in a bowl, and add cold water. Whisk 
together and add some of the liquid from the meat. Gradually, pour the mixture into the 
pot with the lamb and thistle. 
When serving, you can sprinkle with finely cut dill and parsley.

KUZU ETLİ ŞEVKET-İ BOSTAN 
 
Şevket-i bostan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğada kendiliğinden yetişen 
oldukça şifalı ve lezzetli bir yabani ot. Dikenleri ve odunsu kalın kökleriyle 
temizlemesi oldukça zahmetli olan bu otu, pazarlarda ayıklanmış olarak 
bulabilirsiniz. Baharın kuzu zamanı oluşunu da dikkate alıp şevket-i 
bostanımızı kuzu etli yapalım… 

500 gr şevket-i bostan / 200 gram kuşbaşı kuzu eti  / 1 adet kuru soğan  / 2-3 diş sarımsak / 
Yeteri kadar zeytinyağı, tuz, karabiber, dereotu, maydanoz  
 
Terbiye için
1/2 limonun suyu / 1 çorba kaşığı un

Temizlenmiş şevket-i bostanları güzelce yıkayın. Kuzu etini tencerede zeytinyağıyla 
suyunu çekene kadar pişirin. Soğan ve sarımsakları da ilave edin. Soğanlar pembeleşince 
şevket-i bostanları tencereye koyup tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, sebze 
suyunu salana kadar pişince, biraz daha su ekleyin. Yine kısık ateşte sebze ve et 
yumuşayana kadar pişirin. Terbiye olarak yarım limonun suyunu, bir çorba kaşığı unu 
kâseye koyup soğuk su ilave edin. Çırpma teliyle çırpıp yemeğin suyundan da ekleyerek 
yavaş yavaş yemeğe ilave edin.
İkram ederken de üzerine ince kıyılmış dereotu ve maydanoz koyabilirsiniz. 
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GLASSWORT SALAD 

What about making a salad with glasswort, a plant which smells like the sea? 
Already salty, this delicious herb can be prepared easily and eaten with every meal. 

2 bundles of glasswort / Olive oil / Garlic / Lemon juice

Glasswort is sold in bundles. Cut off the muddy roots and wash the rest well. Add the 
glasswort to boiling water. Cook for 10 minutes. Make sure that they are al dente. Place 
them in icy water so that they preserve their color. Hold the glasswort from its hard core 
and remove the green shoots. Pour the olive oil, garlic and lemon over the salad - you 
don’t need to add salt since it is already salty.

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI 
 
Her lokması buram buram deniz kokan bir ottan, deniz börülcesinden lezzetli bir 
salata yapmaya ne dersiniz? Kendinden tuzlu bu lezzetli ot, kolayca hazırlanıp 
her yemekle afiyetle yenebilir. 

2 bağ deniz börülcesi / Zeytinyağı, sarımsak / Limon suyu

Deniz börülcesi bağ olarak satılır. Siz çamurlu kök kısımlarını kesin. Kalan kısımlarını 
güzelce yıkayın. İçine su koyup kaynattığınız tencereye börülceleri alın. Sadece 10 dakika 
kadar haşlayın. Çok haşlanmasın, dişe gelir hâlde olmasına dikkat edin.  Ardından hemen 
buzlu suya alın ki o güzeller güzeli yeşil renklerini korusun. Börülceleri saplarından tutup, 
yeşil kısımlarını sert daldan sıyırın. Zeytinyağı, sarımsak ve limonla hazırladığınız sosu 
üzerinde gezdirin. Deniz börülcesi tuzlu olduğu için ayrıca tuz koymanıza gerek yok.
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Kardeş kıskançlığı, kökleri 
Habil ile Kabil’e kadar uzanan 
en kuvvetli duygulardan biridir.  
Peki ama kardeşler birbirini 
neden kıskanır? Temel 
sebeplerden biri kaybetme 
korkusudur. Özellikle de 
annenin ilgi ve sevgisini 
kaybetme korkusu… Bu 
açıdan bakıldığında hemen 
her çocuğun bu duyguyu 
farklı yoğunluklarda da olsa 
hissetme ihtimali vardır. 

Anne Karnında Kıskançlık 
Kardeş kıskançlığı çocukta 
kendini annenin hamilelik 
dönemlerinde bile gösterebilir. 
Ağabey ya da abla adayı 
çocukta ilk kıskançlık 
belirtileri, ebeveynin 
henüz doğmamış çocuğa 
hiç farkında olmadan aşırı 

ilgi göstermesiyle başlar. 
Doğum anında annenin zarar 
görebileceği düşüncesi de 
çocukta kıskançlık duygusunun 
uyanmasında önemli rol oynar.  
Bir kardeşin gelmesi evdeki 
tüm dengeleri değiştirir. 
Annenin yeni doğan bebeğe 
bakmak zorunda olması, büyük 
çocuğa ayrılan zamanın doğal 
olarak azalmasına yol açar. 
Eve gelen gidenlerin artması, 
ilginin bebeğe yönelmesi, tüm 
düzeninin değişmesi çocuğun 
bazı duyguları daha yoğun 
tatmasına neden olur.  
Çocuğun ilgi çekmek 
için tuhaf, beklenmeyen 
davranışlar sergilemesi, 
ani duygusal değişimler 
yaşaması, içine kapanması, 
çabuk öfkelenmesi, inat 
etmesi, bebeği abartılı bir 

Sibling jealousy is one of the 
strongest human emotions 
that can be rooted back to 
Cain and Abel. 
But why are siblings jealous 
of each other? One of the 
fundamental reasons is the 
fear of losing. Especially, the 
fear of losing the love and 
care of their mother… Almost 
all children may feel this 
emotion with different levels 
of intensity. 

Mother’s Womb 
Jealousy 
Sibling jealousy may appear 
in a child even during the 
mother’s pregnancy. The 
first symptoms of jealousy 
in an expectant brother or 
sister start with the parents’ 
involuntary,  great interest 

in the unborn baby. The 
idea that the mother can be 
harmed during giving birth 
plays an important role in the 
awakening jealousy. 
When a sibling comes, all 
balances in a house are upset. 
Since the mother needs to 
take care of the newborn, 
the time spent for the older 
sibling necessarily decreases. 
The increasing number of 
visitors, directing attention 
to the baby, and the changing 
order at home cause the older 
sibling to go through various 
emotions more intensely. 
The most frequently observed 
symptoms of jealousy 
in children are acting 
unexpectedly or weirdly to 
attract attention, turning in 
on oneself, sudden emotional 

Kıskançlık güçlü bir duygudur; 
yediden yetmişe herkes bu duyguya 
kapılabilir. Söz konusu çocuk olunca, 
süreci doğru yöneterek bu sorunun 
üstesinden kolayca gelebilirsiniz. 

Jealousy is a powerful emotion; 
everyone, young and old alike, can feel 
it. In children, you can cope with this 
problem by managing this adversity 
appropriately. 

KARDEŞ KISKANÇLIĞI
SIBLING JEALOUSY RAMAZAN ŞİMŞEK
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biçimde sevmesi de en sık 
gözlenen kıskançlık belirtileri 
arasındadır. 
 
Ne Zaman Destek 
Alınmalı? 
Yeni bir kardeş geldikten 
sonra çocukta, aşağıdaki 
davranışlardan biri ya da 
birkaçı başlarsa mutlaka bir 
uzmandan destek alınmalıdır. 
• Alt ıslatma  
• Tuvalet ihtiyacını haber 
vermeme 
• Sürekli seyreden bebeksi 
davranışlar 
• Bebeğe zarar verme 
• Uzun süreli içe kapanma 
• Kekemelik ve konuşma 
sorunları 
• Ders başarısında ani düşüş 
• Yoğun dikkat sorunları 
• Vurma, eşyalara zarar verme 
• Yoğun inatçılık 
 
Doğru Zannedilen Yanlışlar 
• Doğacak bebek için 
hediyelerin ya da oyuncakların 
anne daha hamilelik 
dönemindeyken alınması 
sıkça yapılan yanlışların 
başında gelir.  
• Çocuğunuz önceden 
alışsın diye hamilelik 
döneminde sürekli bebekten 
bahsedilmesi kıskançlığın 

ortaya çıkmasına neden olur. 
• Doğum sürecinde çocuğu 
hastaneden uzaklaştırmak, 
yapılan önemli yanlışlardan 
biridir. Çocuk dışlandığını 
hisseder.  
• Büyük diye oyuncaklarını 
ve eşyalarını paylaşmaya 
zorlamak, çocuğun kendisini 
değersiz hissetmesine 
neden olur. Kardeşler kendi 
aralarında paylaşmayı doğal 
yollardan öğrenecektir. 
• Zarar verebilir endişesiyle 
küçük olanı sevdirmemek, ona 
dokunmasına engel olmak 
yapılan en büyük yanlışlardan 
biridir. Özellikle bu yaklaşım 
kıskançlığın yıkıcı boyutta 
hissedilmesine neden olur. 
• Sürekli “Sen büyüksün, 
sen ağabeysin, sen ablasın.” 
demek çocukta suçluluk hissi 
uyandırır; büyüklüğün kötü 
bir şey olduğunu düşünerek 
bebeksi ya da agresif 
davranışlara yönelebilir. 
• Büyük kıskanmasın diye 
küçüğün haksız bir şekilde 
eleştirilmesi yanlıştır. 
 
Kardeş Kıskançlığıyla 
Nasıl Başa Çıkılır? 
• Kıskançlığa müdahale etmeye 
ve onu yönetmeye hamilelik 
sürecinde başlanmalı. Annenin 

change, angering easily, being 
stubborn, or exaggeratedly 
fondling the new born.  
 
When to Seek Support 
If one or more of the behaviors 
below are observed after 
a new sibling arrives, it is 
advised to seek the support of 
a specialist. 
• Bedwetting 
• Not informing about the need 
to use the loo 
• Continuous infantile 
behavior • Harming the baby 
• Prolonged introversion  
• Stuttering and speaking 
difficulties  
• Sudden failure at school  
• Intense attention deficit 
• Hitting, harming furniture 
• Intense stubbornness  
 
False Facts 
• Buying presents or toys for 
the expected baby during 
pregnancy is a common 
mistake. 
• Continuous talk about the 
unborn baby during pregnancy 
increases the jealousy.  
• It is wrong to keep the 
children away from the 
hospital during labor as this 
causes them to feel alienated. 
• Forcing the older sibling to 

share toys and possessions 
makes the child feel worthless. 
Siblings will figure out how to 
share eventually. 
• Preventing children from 
caressing and touching the 
newborn in order to avoid any 
harm is a vital mistake. This 
causes jealousy to develop in a 
devastating way. 
• It can create guilt in children 
to say “You are older, you 
are a big brother/big sister”; 
children may think that being 
older is not a good thing and 
begin to act like infants or 
react aggressively.  
• It is also wrong to criticize 
the younger child unjustly so 
as to prevent the jealousy of 
the older one. 
 
How to Cope with 
Sibling Jealousy  
• Intervening to prevent the 
jealousy and coping with it 
should start during pregnancy. 
The child should be informed 
about the stages the mother 
will experience, the hospital 
stay, labor and what follows so 
that he or she should not think 
“My mother is hurt because of 
my sibling.”  
• The newborn should not be 
overprotected or neglected. 
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geçireceği evreler, hastane 
süreci, doğum ve sonrası 
çocuğa iyice anlatılmalı ki 
o da “Kardeşim yüzünden 
annem zarar görüyor” diye 
düşünmesin. 
• Bebek ne aşırı korunmalı 
ne de ihmal edilmeli. Bu 
dönemde özellikle babalara 
önemli görevler düşer. 
Babanın büyük çocukla 
daha fazla ilgilenmesi, 
oynaması daha az kıskançlık 
duyulmasını sağlar. 
• Büyük çocukla aynı odada 
uyuyorsanız doğumla 
birlikte onu hemen başka 
odaya göndermeyin. 
Kreşe gitmiyorsa, kardeş 
gelir gelmez hemen kreşe 
başlatmayın. Biraz zaman 
geçmesini bekleyin; 
aksi takdirde çocuk 
“istenilmediğini” düşünür. 
• Her sorunda araya 
girmeniz birinin diğerinin 
kayırıldığını düşünmesine 
neden olur. Kardeşler 
arasındaki küçük 
çekişmelere müdahale 
etmeyin ki sorunu 
aralarında çözmeyi 
öğrensinler. 
• Birbirlerine zarar verecek 
şekilde kavga ederlerse 

onları ayırın ve “Kim 
başlattı?” diye sormayın. 
• Ne olursa olsun kıyaslama 
ve karşılaştırma yapmayın. 
“Seni de onun kadar 
seviyoruz” cümlesinde bile 
bir kıyaslama vardır.  
• Büyüğün giysilerini ya 
da oyuncaklarını “artık 
nasıl olsa kullanmıyor” 
diye düşünerek küçüğe 
hemen vermeyin. Müsaade 
isteyin, vermezse anlayışla 
karşılayın. İzin almadan 
verilen eşyalar ciddi 
sorunlara sebep olur. 
• Eşya ve oyuncak alımında 
eşit davranmak zordur 
ama olabildiğince adil 
olmaya çalışın. 
• Ne kadar çok etkinlik 
birlikte yapılırsa, ne 
kadar sık oyun oynanırsa 
çocuklar birbirine o kadar 
yakınlaşır. Paylaşımlarını 
ve birbirlerine yardımlarını 
artırabileceğiniz 
ortamlar sağlamaya 
çalışmanız, kıskançlık 
duygularını azaltacağı 
gibi kardeşlik bağlarını da 
güçlendirecektir.  
• Zorlandığınız durumlarda 
mutlaka bir uzmandan 
yardım alın.

Fathers have an important 
role in this period. The father 
should care for and play with 
the older sibling more in order 
to decrease the jealousy. 
• If you are sleeping with your 
older child in the same room, 
don’t send him/her to another 
room right after the birth. 
If the child is not attending 
kindergarten, don’t send him/
her immediately. Wait for a 
while; otherwise, the child may 
think “she/he is not wanted.”  
• If you intervene in every 
problem, one of them will think 
that the other is favored. Don’t 
intervene for small problems 
so that they can learn to solve 
things their own way. 
• If they fight and harm each 
other, break them up and don’t 
ask “who started it.”  
• Whatever happens, don’t 
compare and contrast. Even 
“We love you as we love him/
her” has a comparison in it.  
• Don’t rush to give the clothes 
and toys of the older sibling 
to the younger one. Ask for 
permission, if you cannot get, 
respect the child ’s desire. It 
will become a great problem to 
give one’s belongings without 
asking permission. 

• It is hard to treat children 
completely equally when 
buying toys, clothes, etc. Be as 
fair as you can. 
• Siblings will become closer as 
you organize events together 
and play together. If you try 
to provide an environment 
for them to help each other 
and share, the jealousy will 
decrease and their sibling 
bond will be strengthened.  
• When you have difficulties, 
ask for help from a specialist.
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Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte sürekli bahsettiğimiz 
o “gelecek” artık uzakta değil. Gerçekten de bu, iş piyasası 
göz önüne alındığında her zamankinden daha geçerli bir 
önerme. Yalnızca on yıl öncesini ele aldığımızda sosyal 
medya yöneticiliği, yapay zekâ programcılığı gibi bugünün 
parlak mesleklerinin o günlerde var olmadığını görebiliriz. 
Aynı şekilde geleceğin-yani yalnızca 10 ya da 20 yıl 
sonrasının-mesleklerinin de bugün iş dünyasında henüz adı 
bile geçmiyor. Peki geleceğin gözde meslekleri neler olacak? 
Birçok ekonomist ve fütüriste göre gelecekte zirvede yer 
alacağı öngörülen yedi mesleği sizler için araştırdık.

Kent Çiftçileri
Teknoloji bizi sanal dünyaya yöneltse de, 21’inci yüzyıl 
kentsel nüfusun artışı ve endüstriyel tarımın çevreye zararlı 
etkilerinden ötürü yerel tarımın geri döndüğü bir çağ olabilir. 
İklim değişikliği, insanların bu değişime etkisi konusunda 
artan farkındalık yerel olarak yetiştirilmiş, sürdürülebilir 
ve sağlıklı besinler talep eden bir kent nüfusunu ortaya 
çıkaracağa benziyor. Bu da giderek büyüyen “ekolojik 
bilince sahip yaşam tarzı” taleplerine karşılık verecek “kent 
çiftçileri”ni beraberinde getirecek.

Nöro-İmplant Teknisyenleri
Kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelse de, 
nöroteknolojideki gelişmeler önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
büyük bir patlama yapacağa benziyor. Bir zamanlar bilim 
kurgu olarak görülen Star Wars’taki Luke Skywalker’ın robot 
eli, dijital telepati ve hatta beyninizi bir bilgisayara yüklemek 
yakında gerçek olacak. Bu da nöro-implant teknisyenliğinin 
gözde bir kariyer alanı olacağı anlamına geliyor. Aslında 
bugünün diş teknisyenlerinden pek farkları da yok; diş teli 
takmak yerine sizi dijital olarak geliştirecekler yalnızca. 
Üstelik talebin giderek artacağı tek alan nöro-implant 
teknisyenliği de değil; beyin cerrahları, gerçek zamanlı MR 
tarayıcıları ve yorumlayıcıları ile nöro-robotik mühendislere 
de ihtiyaç duyulacak.

With the rapid rate of technological progress, the “future” 
as we colloquially think about it is not far off. Indeed, that is 
never so more true than in the case of the jobs market. Look 
back even just ten years ago, and you’ll find many of the hot 
jobs of today–social media managers, AI programmers, just 
to name a few–didn’t even exist. And so it holds true that the 
jobs of the future–those just 10 to 20 years away–aren’t even 
concepts in the employment market today. So just what 
will those hot jobs of the future be? Here are the top seven 
according to many labor market economists and futurists.

Urban Farmers
Though technology continues to move the world into 
the virtual space, the 21st century may see the return of 
local farming due to the number of people living in urban 
areas and the increasing awareness of the detrimental 
environmental impacts of industrial farming. The increased 
awareness of climate change and humanity’s impact on it 
will see more urban dwellers clamoring for locally grown, 
sustainable, healthy foods. That will result in a new industry 
of local urban farmers who cater to an increasingly eco-
conscious lifestyle.

Neuro-Implant Technicians
It may sound like science fiction, but advances in 
neurotechnology are set to explode in the next decade. 
Once sci-fi things like Luke Skywalker’s robotic hand, 
digital-telepathy, and even downloading your mind to a 
computer will soon be a reality. This means neuro-implant 
technicians will be a hot growing career field–think of them 
as the dental assistants of today, only enhancing you digitally 
instead of putting on braces. And it’s not just the neuro-
implant technicians who will be in demand, brain surgeons, 
neuro-augmentation developers, real-time MRI scanners and 
interpreters, and neuro-robotic engineers will all be needed.

Bir zamanlar bilim kurgu olarak 
görülen Luke Skywalker’ın robot 

eli, dijital telepati ve hatta beyninizi 
bir bilgisayara yüklemek yakında 

gerçek olacak..  
Once sci-fi things like Luke 

Skywalker’s robotic hand, digital-
telepathy, and even downloading 

your mind to a computer will 
soon be a reality.



Uzaktan Sağlık Uzmanları 
Teknoloji firmalarının artan bir şekilde çok daha ileri seviye 
biyometrik sensörler tasarladığı günümüzde tansiyonu, 
kalp ritmini ve çok daha fazlasını sürekli takip etmek çok 
kolay. Bu teknoloji, doktorların risk altındaki hastaları gerçek 
zamanlı olarak kontrol etmelerine olanak sağlıyor. Gelecekte, 
hastaların uzaktan kontrolü o kadar yaygınlaşacak ki ihtiyaca 
cevap olarak uzaktan sağlık uzmanlarından oluşan yeni bir 
kariyer alanı ortaya çıkacak. Bu uzaktan sağlık uzmanları, çok 
daha acil sorunları olan hastalara zaman ayırmaları gereken 
yerel ya da bölgesel sağlık uzmanlarının üzerindeki yükün 
bir kısmını alacak. Uzaktan sağlık uzmanlığı alanının bir alt 
kolu ise, sağlık sorunlarını çok daha proaktif bir biçimde takip 
edebilecek gelişmiş cihazlar ve sistemler tasarlayacak.

Akıllı Ev Tamircileri
Bugün evlerimiz her zamankinden çok daha interaktif. 
Artık uzaktan, evlerimizin ısısını kontrol etmek; kapılarını, 
ışıklarını açıp kapamak hatta kahve makinesini çalıştırmak 
mümkün. Tüm bunlar akıllı ev cihazları sayesinde oluyor. 
Henüz emekleme aşamasında olan bu akıllı cihazlar yakında 
evimizin duvarlarına ve altyapısına bağlı hâle gelecek. Fakat 
tıpkı bugün olduğu gibi, arada sırada tamire ihtiyaçları olacak. 
Bu sebeple 20’nci yüzyılın tipik tamircilerine göre teknolojiye 
çok daha yatkın akıllı ev tamircileri ortaya çıkacak. Örneğin bu 
tamirciler, akıllı buzdolabınızın bozulmakta olan bir yemeği 
size haber vermemesinin bir yazılım sorunu mu yoksa 
donanım sorunu mu olduğunu tespit edebilecek ve sorunu 
hemen çözebilecek. 

Sanal Gerçeklik (VR) Deneyim Tasarımcısı
Akıllı cihazların evimize girişi kısmen de olsa hem iş hem 
de eğlence için artan bir şekilde sanal gerçeklik kullanımını 
da içerecek. Evinizden sanal bir biçimde giriş yaparak 
sanki aynı odadaymış gibi iş arkadaşlarınız ile etkileşime 

Remote Healthcare Specialists
As technology companies increasingly design every more 
advanced biometric sensors, it’s easier than ever to have a 
constant reading on our blood pressure, heart rate, and more. 
This technology is now slowing migrating to the healthcare field, 
allowing doctors to monitor at-risk patients in real-time. In the 
future, remote monitoring of patients will become so widespread, 
an entirely new career of the remote healthcare specialist 
will spring up to meet its needs. These remote healthcare 
professionals will offload some of the work of local or regional 
healthcare practitioners who need to commit their time to caring 
for patients with more pressing diseases. A subset of the remote 
healthcare specialist field will also design ever more advanced 
devices and systems that can proactively track health issues.

Smart-Home Handyperson
Today our homes are becoming more connected than ever 
before. It’s now possible to remotely control the temperature 
of our homes, lock or unlock the doors, turn the lights on or 
off, or even start the coffee maker remotely. This is thanks to 
the adoption of smart home devices. While in an infant stage 
now, these smart devices will soon be built into a home’s walls 
and infrastructure. But like anything in your home today, they’ll 
occasionally need repair. Enter the new field of the smart-home 
handyperson–a worker more technologically adept than your 
typical 20th-century handyman. They’ll be able to diagnose, for 
example, whether the reason your smart fridge isn’t alerting 
you to food that will soon spoil anymore is either a software or 
hardware problem and fix it on the spot.

Virtual Reality Experience Designer
Part of the expansion of smart devices into our homes will 
involve the increasing use of virtual reality for both work 
and play. Offices could become obsolete if you can just log 
in virtually from your home office and interact with your 
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geçebildiğinizi düşünün. Bu durumda ofisler de pek işe 
yaramazdı değil mi? Ev eğlencesi için sanal gerçekliğin 
kullanımına gelirsek eğer, önümüzdeki 10 yıl içinde 4K 
televizyonun ya da PS4’ün demode olacağına hiç şüphe yok. 
Bugün internet ve iPhone hayatımızın ne kadar içindeyse 
gelecekte de Sanal Gerçeklik (VR) o kadar içinde olacak. Bu 
da VR deneyimini tasarlayan insanlara büyük bir talep olacağı 
anlamına geliyor. Fütüristlerin düşüncesine göre, hayatımızın 
her ânı için sanal gerçeklik deneyimleri tasarlayacak ve 
uygulamaya koyacak VR deneyim tasarımcılarına ihtiyacımız 
olacak. İşyeri deneyimlerinden küresel turizm ve eğlenceye 
(sözgelimi Mars’ta sanal kaya tırmanışı) kadar pek çok alanda 
sanalı bizim için gerçek kılacak tasarımcılara, yönetmenlere, 
aktörlere ve geliştiricilere ihtiyaç duyulacak.

Freelance Profesörler
Geleneksel eğitim her geçen gün daha da maliyetli bir hâl 
alıyor. İnsanların online derslere daha şimdiden ciddi bir 
talebi var. Pek çok fütürist önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
freelance profesörlük mesleğinin yükselişe geçeceğine 
tanıklık edeceğimizi söylüyor. Bu profesörler evdeki 
sınıflarından dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere VR 
teknolojisi sayesinde uzaktan eğitim verecek. Bir fütüristin de 
dediği gibi: “Kendi üniversitenizi kurmak için tek ihtiyacınız 
olan şey iyi bir online eğitim tarzı, ders materyalleri ve bir 
pazarlama planı.”

3D Yazıcı Geliştirme Uzmanı
3D yazıcılar yıllardır üretim ve prototip çalışması endüstrileri 
için bir lütuf olmuştu. Ancak tüketici nüfusunun büyük bir 
kısmı bu cihazları kullanmayı öğrenmeye heves etmemişti, 
ta ki bugüne kadar. 3D yazıcı teknolojileri gelecekte daha da 
gelişerek yalnızca plastik değil, metal, elektronik ve hatta 
yenilebilir ürünler de üretmeye başlayınca, bu yazıcılar 
evlerde de giderek daha fazla yer alacak. “Uzay Yolu”ndan bir 
cihaz gibi, kırık bir evyenin eksik parçasını, süper kahraman 
filminin aksiyon figürünü ve hatta bilgisayarlar için daha fazla 
RAM gibi şeyleri de üretebilecek. Fakat birçok insan bu 3D 
basılmış ürünleri tasarlayacak zamana ya da yeteneğe sahip 
olmayacağı için, kullanıcıların bastırmak istediği dosyaları 
hazırlayacak yetenekli 3D tasarımcılar ve geliştiriciler 
ordusuna ihtiyaç duyulacak. Tıpkı şirketlerin şu anda uzman 
tasarımcıları işe alması gibi, 3D yazıcı tasarım profesyonelleri 
de kalabalık bir takipçi grubuna yakın gelecekte sahip olabilir.

colleagues as if you were in the same room. And when it 
comes to VR for home entertainment, well, that 4K television 
and PS4 are going to look positively archaic in the next ten 
years. VR will be as much a part of our lives in the future as 
the internet and our iPhones are today. That means people 
who can design the best VR experiences will be in huge 
demand. The result, futurists believe, is we will need VR 
experience designers to design and implement virtual reality 
experiences for every part of our lives. From workplace 
experiences to global tourism and virtual rock climbing on 
Mars for leisure, to even virtual relationships, virtual reality 
will need designers, directors, actors, and developers to 
make the virtual real for us.

Freelance Professors
In many parts of the world, traditional education is becoming 
increasingly costly. Already there are the beginning signs 
of people searching for non-traditional education and 
skills training online. Many futurists believe this will see the 
rise of the freelance professor occupation within the next 
decade. These professors will teach remotely from their 
in-home classroom to students across the world thanks to 
VR technology. As one futurist said, “All you’ll need to start 
your own university is a great online teaching style, course 
materials, and marketing plan.”

3D Printer Developer Specialist
3D printers have been a boon to the manufacturing and 
prototyping industries for years, yet the vast majority of 
the consumer population seem to have little interest in 
learning to use them–for now. As 3D printer technologies 
become more advanced in the future, being able to print in 
not just plastics, but metals, electronics, and even edible 
ingredients, will mean they’ll increasingly be found in 
homes. They'll act as a Star Trek replicator of sorts, where 
a person can print off a replacement part for a broken sink, 
an action figure from the latest superhero movie, or even 
more RAM from their computer. But most people won’t have 
the patience and skills to design these 3D printed products 
themselves, that’s why an army of skilled 3D designers 
and developers will be needed to make the files users will 
want to print. Just as companies already hire specialist 
designers, 3D printer design professionals could achieve 
huge followings–imagine having your own personal Jony Ive 
design your 3D printed furniture.

Kendi üniversitenizi kurmak 
için tek ihtiyacınız olan şey 
iyi bir online eğitim tarzı, 
ders materyalleri ve bir 

pazarlama planı.  
All you’ll need to start your 
own university is a great 

online teaching style, course 
materials and marketing plan.



REKABET SANAL DÜNYAYA TAŞINDI

E-SPOR

Yaklaşık yirmi yıllık bir mazisi bulunan 
e-spor bugün dünyanın en popüler 
etkinliklerinden…

THE COMPETITION IS ONLINE 
E-SPORTS

With a history of almost twenty years, 
today, e-sports is among the most 
popular activities in the world...

ERHAN KAHRAMAN



Aynı sahada top koşturuyorlar, 
aynı arenada mücadele edip 
aynı pistte yarışıyorlar. Üstelik 
bunların tümünü, bilgisayarın 
başından kalkmadan 
yapıyorlar! E-spor dünyasına 
dâhil olmak için geleneksel 
sporcularda aranan kondisyona 
ya da atletik yapıya ihtiyacınız 
yok. İyi olduğunuz bir oyunda 
diğer oyuncularla online olarak 
müsabakaya çıkıp, e-spora da 
bir şekilde girmiş oluyorsunuz. 
FIFA, Counter-Strike ya da 
Street Fighter gibi geleneksel 
rekabetlerin yanı sıra, hızla 
yükselen League of Legends 
gibi yarı aksiyon, yarı strateji 
türündeki yapımlarla da 
şansınızı deneyebilirsiniz! 
Neredeyse 20 yıllık bir 
mazisi bulunan e-sporu 
bugün dünyanın en popüler 
etkinliklerinden biri yapan 
iki ana unsur var: Online 
izleme alışkanlıkları ve hızlı 
internetin yaygınlaşması. 
Milenyum kuşağı TV yerine 
online oyun videoları 
izliyor. MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena) olarak 
bilinen takım bazlı online 

strateji oyunları, büyük spor 
karşılaşmalarından daha fazla 
seyirci çekiyor. Hâl böyle olunca 
yayın dünyasının dikkati de 
bu yöne kayıyor. YouTube’un 
yanı sıra Twitch ve Discord gibi 
pek çok farklı oyun yayıncılığı 
platformu hayat buluyor. E-spor 
trendinin yükselişindeki diğer 
önemli unsur ise geniş bant 
internetin yaygınlaşması. 
İnsanların videoyu dahi mobil 
cihazlarda izler hâle gelmesi; 
eskiden internet kafelerde 
sınıf arkadaşlarıyla sınırlı 
kalan seyirci kitlesinin 
online erişim ile milyonlara 
ulaşmasını sağlıyor. 
 
Üç Büyüklerin Sanal 
Mücadelesi 
ADSL ile 2000’li yılların 
başında Türkiye’de 
yaygınlaşmaya başlayan yüksek 
hızlı internet; hem internet 
kafelere hem de evlere online 
oyun furyasını da beraberinde 
getirdi. Birden fazla oyuncunun 
ortak bir dünyaya giriş yaptığı 
bu oyun türleri, sosyalleşmeyi 
ve rekabeti çok seven Türk 
gençliği arasında hızla yayıldı. 

They play the ball on the 
same field, compete in the 
same arena and race on the 
same track. On top of that, 
they do it all without leaving 
their computer! In order to get 
involved in the e-sports world, 
you don’t need the physical 
strength or athletic fitness 
of traditional sportsman. If 
you are an online multiplayer 
gamer, you have already taken 
a step in e-sports. In addition 
to traditional competitive 
games such as FIFA, Counter 
Strike or Street Fighter, you 
can try your chances at the 
increasingly popular half-
action, half-strategy games 
such as League of Legends!  
With a history of almost 
twenty years, e-sports is 
among the most popular 
activities in the world 
because of two fundamental 
reasons: online watching 
habits and the prevalence 

of fast Internet. Millennials 
watch online gaming videos 
instead of TV. Known as 
MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena), team-based 
online strategy games draw an 
audience greater than sports 
competitions. This being 
the case, the broadcasting 
business’s attention has 
been drawn towards this 
online phenomenon. There 
are many different gaming 
broadcasting platforms other 
than YouTube – for example, 
Twitch and Discord. Another 
important factor for the rise 
of the e-sports trend is the 
prevalence of broadband 
Internet. The fact that it is 
possible now to watch videos 
even on mobile devices makes 
it also possible for the audience 
group to expand from a mere 
group of friends in Internet 
cafés to millions of people via 
online access.  
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E-spor dünyasına dâhil
olmak için geleneksel
sporcularda aranan

kondisyona ya da atletik
yapıya ihtiyacınız yok.

In order to get involved 
in the e-sports world, you 

don’t need the physical 
strength or athletic fitness 
of traditional sportsman.



E-sporun yaygınlaşması 
için, yerelleştirme ve yerel 
içerik üretme gibi atılımlarda 
bulunan “Riot Games”, kendi 
oyunları “League of Legends” 
için Türkiye’yi önemli bir pazar 
olarak görüyor. Benzer şekilde 
e-spor dünyasında yükselmek 
isteyen oyunlar için de Türkiye 
çoğu zaman gidişatı belirleyen 
ülke oluyor. 
Türkiye’de e-spora duyulan bu 
büyük ilgi elbette geleneksel 
spor kulüplerinin de 
gözünden kaçmadı. “League 
of Legends” için yapılan 
rekabetçi turnuvalarda yer 
almak isteyen Beşiktaş, kendi 
e-spor takımını kuran ilk 
büyük spor kulübü olmuştu. 
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 
da bu trende dâhil olması 

fazla uzun sürmedi. Bu 
takımlarda oynayan 
oyuncular, yeşil sahada ya 
da kortta top koşturmuyor 
ancak Türkiye’nin en büyük 
kulüplerinin lisanslı sporcusu 
olarak kabul görüyorlar. 
E-sporun bu kadar popüler 
olması, iş dünyasının da 
yakın markajını beraberinde 
getiriyor. İrili ufaklı pek 
çok şirket, LoL, DotA ya da 
Counter-Strike takımlarıyla 
imzaladıkları sponsorluk 
anlaşmalarıyla özellikle 
milenyum kuşağında 
bilinirliklerini artırıyor. 
E-sporla büyüyen nesil iş 
dünyasına adım attığında, 
bu ortaklıkların daha da 
güçleneceğini tahmin etmek 
zor değil.

 
Virtual Rivalry of the 
Big Three Clubs 
Becoming widespread in 
Turkey at the beginning of the 
2000s with ADSL, high-speed 
Internet brought together the 
online gaming trend both to 
houses and Internet cafés.  
These kinds of games where 
more than one player enters 
in a common realm became 
popular immediately among 
Turkish youth which like both 
socializing and competition. 
Initiating localization and 
local content production for 
the popularization of e-sports, 
Riot Games sees Turkey as an 
important market for their 
game League of Legends. 
Similarly, for other games 
that want to be popular in the 
e-sports world, Turkey is the 
country that determines the 
course of events. 
This increasing interest 
in e-sports in Turkey has 
been, of course, noticed by 
traditional sports clubs. 

Beşiktaş which wanted to 
take part in the competitive 
tournaments of League of 
Legends, has become the first 
big football club that opened 
its own e-sports team. It did 
not take long for Fenerbahçe 
and Galatasaray to get 
involved in this trend as well. 
The players playing in these 
teams do not play ball in the 
green fields or in tennis courts 
but are considered as the 
licensed athletes of the largest 
clubs in Turkey. 
Popularity of e-sports 
attracted the interest of 
the business world. Many 
companies, big or small, have 
increased recognition level 
among millennials by the 
sponsorship agreements they 
have signed with LoL, DotA 
or Counter-Strike teams. It is 
not hard to guess that these 
partnerships will become even 
stronger when the generation 
that has grown up with 
e-sports takes part in the 
business world.

EN POPÜLER E-SPOR OYUNLARI
Online arenada hünerlerinizi konuşturmak istiyorsanız, işe bu 

oyunlardan biriyle başlamanız mümkün. 
League of Legends (LoL)

LoL, aksiyon-strateji türünde şu an dünyanın en popüler 
oyunlarından biri!

Counter-Strike: Global Offensive
15 yıl önce internet kafelerde “Sis atmaaa!” bağırışları 

içindeyseniz, Counter-Strike’ı size anlatmamıza gerek yok. 
Street Fighter V

Ryu, Ken ve Dhalsim’den fazlası, SF5’in online arenasında sizi bekliyor.
FIFA Football

İlk World Cyber Games turnuvasının yapıldığı 2001 yılından bu yana 
resmî bir online müsabaka oyunu olan FIFA Football, e-spor trendinin 

gelişmesiyle birlikte sahanın yıldızı hâline geldi. 

MOST POPULAR E-SPORTS GAMES
If you want to show your skills in the online arena, you can start with 

one of these games. 
League of Legends (LoL)

LoL, similar to DotA, is an action-strategy game and one of the most 
popular games in the world!

Counter-Strike: Global Offensive
If you were among those yelling “No smoke bomb!” in Internet cafés 15 

years ago, we don’t need to tell you what Counter-Strike is.
Street Fighter V

More than Ryu, Ken and Dhalsim, awaits you in the online arena of SF5.
FIFA Football

An official online competitive game since 2001 when the first World 
Cyber Games tournament was organized, FIFA Football became the 

star of the field with the increasing e-sports trend.
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ANADOLUJET TRAVEL EXPO’DA YERİNİ ALDI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Travel Expo Ankara Fuarı, 23-26 Mart 2017 

tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 

7 ülkenin ve Türkiye’den 42 ilin katılım sağladığı fuarda, 4 gün boyunca halk oyunları gösterileri, 

konserler ve söyleşiler gibi pek çok etkinlik düzenlendi. Bölge ve ülke turizmine önemli katkı 

sağlayan fuarda AnadoluJet, Jetgenç gençlik standı ile yer aldı.  Seyahat ve organizasyon 

planlayanların, sektöre ilgi duyanların ve tüm sektör paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda 

AnadoluJet; uçuşları, kampanyaları ve Jetgenç gençlik platformu hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. 

ANADOLUJET AĞRILI ÇOCUKLARI ÇANAKKALE’YE UÇURDU

AnadoluJet, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha önce hiç uçağa binmemiş çocuklara ilk uçuş deneyimlerini yaşattı.

24-27 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje kapsamında, Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı köylerde yaşayan ve TEOG sınavında 

başarılı olan 20 kişilik öğrenci grubu, Ağrı’dan Çanakkale’ye AnadoluJet’le seyahat etti. Çanakkale Şehitlikleri, Truva Antik Kenti gibi 

Çanakkale’nin tarihî ve kültürel yerlerini öğretmenleri eşliğinde gezen çocukların mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi. 

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Belediyesi’nin destekleri ve AnadoluJet’in ulaşım sponsorluğuyla gerçekleşen organizasyonun sonunda, 

öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. 

KARAYOLLARI, KÖPRÜLER VE TÜNELLER İHTİSAS FUARI KATILIMCILARINA 
ANADOLUJET’TEN UYGUN FİYATLAR 

Türkiye’nin 5 yıllık süreçte hayata geçireceği mega projelerinin tanıtılacağı 2’nci Karayolları, 

Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar, sektördeki gelişmeleri takip etmek veya 

sektörde faaliyet göstermek isteyen tüm kişi ve kuruluşlara, sektörün ihtiyacı olan en son 

teknolojileri görme ve inceleme olanağı sunacak.

AnadoluJet, fuar katılımcılarına özel indirimli bilet sunarak fuara katılmak isteyen herkesin 

uygun fiyatlarla seyahatini sağlayacak. Uygun fiyatlardan faydalanabilmek için  http://www.

road2tunnel.com/kayit-ziyaretciler/ adresinden kayıt olabilirsiniz.

ANADOLUJET TAKES PART IN TRAVEL EXPO 
Organized under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism, the Travel Expo Ankara Fair took 

place in Ankara ATO Congresium Fair and Congress Center between March 23 and 26, 2017.

Attended by 7 countries and 42 cities in Turkey, the fair hosted folk dance shows, concerts, speeches 

and many other activities for four days. The fair greatly contributed to regional and national tourism; 

AnadoluJet was present at the fair with its Jetgenç youth stand.

The fair drew the attention of vacation and organization planners, parties interested in the sector, and the 

sector’s shareholders. AnadoluJet informed guests of its flights, campaigns and its Jetgenç youth platform.

ANADOLUJET FLEW CHILDREN FROM AĞRI TO ÇANAKKALE 
Within its social responsibility projects, AnadoluJet encourages children who have never been on a plane to experience the joy of flying. Within the 

scope of the project that took place between March 24 and 27, 2017, 20 students who did well in their TEOG exams and live in villages in Patnos, 

Ağrı traveled from Ağrı to Çanakkale with AnadoluJet. It was worth seeing the happiness and excitement of the children when they saw the cultural 

and historical monuments of Çanakkale, such as the Çanakkale Martyrdom and the ancient city of Troy. At the end of the expedition that took place 

with the support of Çanakkale Governorate and Çanakkale Municipality and the transportation sponsorship of AnadoluJet, the students were 

given various presents. 

AFFORDABLE PRICES FROM ANADOLUJET FOR THE PARTICIPANTS OF THE 
HIGHWAYS, BRIDGES AND TUNNELS EXPERTISE FAIR  
The 2nd Highways, Bridges and Tunnels Expertise Fair, where the mega projects of Turkey that 

will be realized in the next 5 years will be introduced, will take place in Ankara ATO Congresium 

Fair and Congress Center on May 24-26, 2017. The fair will present the opportunity to 

participants to examine the cutting edge technologies that are necessary for people and 

institutions to follow or operate in the sector.

AnadoluJet offers special ticket prices for those who will participate in the fair. To benefit from 

the special prices, you can sign up at http://www.road2tunnel.com/kayit-ziyaretciler/ 

HABERLER
NEWS



ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2017  117  

 

ANADOLUJET WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMASI YENİLENDİ 
AnadoluJet, web sitesini ve mobil uygulamasını, kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda 

yenilerken, değişen dijital kanallarında, yepyeni bir deneyim yaşatmayı hedefledi. Hem web 

sitesinin hem de mobil uygulamanın tasarımında, sadeliği ve kullanım kolaylığını temel 

alan AnadoluJet, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir çalışmayla yolcularının karşısına çıktı.

Modern tasarımıyla dikkat çeken satış kanallarının Nisan ayında yapılan lansman 

törenine; Türk Hava Yolları ve AnadoluJet yöneticileri ile proje ekipleri ve 

diğer paydaşlar katılım sağladı. Yenilenen web sitesini ve mobil uygulamasını 

‘Sevdiklerinize Giden En Hızlı Yol’ olarak tanımlayan AnadoluJet, yolcularına 

istedikleri her yerden Anadolu’nun dört bir köşesine  daha kolay, daha ekonomik ve 

daha hızlı bilet alma imkanı sunuyor.

Telefon, tablet, bilgisayar gibi farklı cihaz ve tarayıcılarda kullanıcılara aynı web 

deneyimini yaşatmayı hedefleyen anadolujet.com’a tüm platformlardan kolaylıkla 

erişilebiliyor. Bilet alma ve check-in gibi AnadoluJet yolcularının en sık kullandığı 

işlemlere hızlı bir yönlendirme yapan site, Şehir Rehberleri sayfasıyla içerik 

anlamında da geniş bir rehber sunuyor.

AnadoluJet mobil uygulaması ise yenilikçi ve kullanıcı dostu fonksiyonlarla 

güçlendirilerek kullanıma sunuldu. İçerisinde birçok farklı araç ve özellik bulunan 

AnadoluJet mobil uygulaması içinde uçuş bulma sürecinde kullanıcılara eşlik eden 

bir “Sesli Asistan” da bulunuyor. Uygulamada yer alan “Rota Öner” özelliği ile bütçe, 

dönem ve aktivite seçeneklerine göre kişiselleştirilmiş seyahat rotaları önerilirken, 

“Kredi Kartı Okuyucusu” ve benzeri fonksiyonlarla da bilet alma işlemleri çok daha kısa 

sürede ve kolayca tamamlanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayına alınan mobil uygulama ve web sitesi geliştirilmeye devam 

ediyor ve önümüzdeki günlerde yeni özellikleriyle karşımıza çıkacak. 

ANADOLUJET’S WEBSITE AND MOBILE APPLICATION ARE UPDATED  
While renewing its website and mobile application in line with user habits, AnadoluJet 

aimes at taking users’ experience to a new level in its renewed channels. Focusing on 

ease of use and simplicity in the design of both the website and mobile application, 

AnadoluJet presents a user-friendly and innovative work to its passengers.

In the launch ceremony of the sales channels, which attract attention with their 

modern design, in April, Turkish Airlines and AnadoluJet executives were present 

together with the project teams and other shareholders. Describing its new website 

and mobile application as “The Fastest Way to Your Beloved,” AnadoluJet offers 

passengers the opportunity to buy tickets with greater ease, more economically and 

faster from anywhere in Turkey to all around Anatolia.

Aiming at allowing users to experience the same web practice on different devices such as mobile 

phones, tablets and computers, and on different browsers, anadolujet.com can be accessed from all 

platforms with ease. The website allows users to quickly navigate to frequently used operations such 

as buying a ticket and check-in, and also offers a wide-ranging guide with its City Guides page.

AnadoluJet mobile application was brought into use, and reinforced with innovative 

and user-friendly functions. Possessing many tools and features, AnadoluJet mobile 

application also has a “Voice Assistant” that can accompany the user with finding a 

suitable flight. The “Suggest a Route” feature suggests travel routes customized with 

respect to budget, period and activity choices, while the “Credit Card Reader” and 

similar functions allow passengers to buy tickets faster and with greater ease.

The website and the mobile application were launched recently and continue to be 

improved; new features will be presented in the following days. 
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444 25 38 numaralı çağrı merkezini 
arayarak sizlere daha iyi hizmet 
verebilmemiz için dilek ve önerilerinizi 
iletebilirsiniz. Fikirleriniz bizim için 
değerlidir.

Değerli Yolcularımız,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 
Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların 
Haklarına Dair Yönetmeliği kapsamında 
uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en 
az iki saat tehiri durumlarında AnadoluJet 
tazminat ve hizmet sistemi ile ilgili olarak, 
bankolardaki personelimizden, check-in 
ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme 
broşürlerinden, www.anadolujet.com 
ve www.shgm.gov.tr adreslerinden 
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu 
yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/
havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda 
onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları 
kapsamaktadır. Bu kapsamda hareket 
kabiliyeti kısıtlı yolcular ve yalnız başına 
seyahat eden çocuk yolcularımıza öncelikli 
hizmet verilmektedir.

Contact our call center at 444 25 38 to 
send your wishes and suggestions to us, so 
that we may serve you better. Your ideas 
are valuable to us.

Dear Passengers,
AnadoluJet’s compensation and service 
system, as it pertains to issues such as 
declined passengers, flight cancellations 
or delays exceeding two hours, are defined 
within the framework of the General 
Directorate of Civil Aviation’s Regulation 
on the Rights of Airline Passengers. You can 
get detailed information about these issues 
from our counter agents, from informational 
leaflets found at our check-in and ticket 
sales counters, or from our websites: www.
anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The 
aforementioned regulation includes only 
those passengers who have tickets with 
confirmed reservations to and from airports 
in Turkey. Within this scope, passengers 
with disabilities and unaccompanied 
children receive priority services.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ / CUSTOMER RELATIONS

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

 

� İç hat uçuşlarında yolcularımıza tanınan serbest bagaj hakkı 15 kg.dır. 
Ankara – Kıbrıs karşılıklı uçuşlarında ve bağlantılı Kıbrıs seferlerinde 20 
kg.dır. Bu limitlerin aşılması hâlinde fazla bagaj ücreti ödenmesi gerekecektir. 
Fazla bagaj ücret bilgisi almak için Türk Hava Yolları – AnadoluJet satış 
ofislerine, 444 2 538 – 0850 333 25 38 no’lu çağrı merkezine müracaat 
edebilirsiniz. Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55 
cm.’yi geçmemesi gerekmektedir.

� The free baggage allowance offered to passengers on domestic flights is 15 kg. The free baggage 
limit for Ankara - Cyprus - Ankara flights and connecting Cyprus flights is 20 kg. An excess baggage 
charge will have to be paid if these limits are exceeded. For information about the excess baggage 
charge, you can contact AnadoluJet sales offices and the call centers at 444-2-538 and (+90) 850-
333-25-38. Carry-on luggage should not weigh more than 8 kg or be larger than 23x40x55 cm.

��Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan 
yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda 
rezervasyonlarını iptal ettirmemeleri hâlinde ilk 
uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen 
uçuşları sistem tarafından otomatik olarak iptal 
edilmektedir.
��Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış 
saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç 
saat önce havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
��Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 
dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona 
ermektedir.
��If passengers who have purchased round tickets or 
multi-destination tickets decide not to fly but do not 
cancel their reservations, all their continuation and 
return reservations are automatically cancelled by the 
system, because the first flight is a no-show. 
��For domestic flights, you should be at the airport 
at least two hours before your scheduled departure, for 
international flights, you should be at the airport at 
least three hours before your scheduled departure.
��For domestic flights, check-in ends in fourty-five 
minutes prior to departure. For international flights, 
check-in ends sixty minutes prior to departure.

SATIŞ/REZERVASYON/CHECK-IN
TICKET SALES/RESERVATION/CHECK-IN

PROMOSYONEL ÜCRETLER 
PROMOTIONAL COSTS

��Promosyonel ücretli V ,W ve P sınıfı biletlerde 
uçuş öncesi ve sonrasında iptal ve iade ile 
rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, 
uçuşun gerçekleşmemesi hâlinde alan vergisi iadesi 
yapılmaktadır. 
��Tickets with promotional fares in V Class,W 
Class and P Class cannot be canceled or refunded, 
nor can reservation details or destinations be 
changed before or after the flight. If the flight does 
not take place, the airport tax is returned to the 
passenger.

��Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve 
kapatıldığından emin olunuz. 
� İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz ışıkları yanarken, her türlü taşınabilir 
radyo, elektronik oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar kullanılamaz.
��Please make sure that your cell phones or devices with cell phone features are in flight 
mode and turned off. 
��For safety reasons no radios, electronic games, laptop computers, or similar electronic 
devices can be used during takeoff, landing, and while the “Fasten Seat Belts” sign is on.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
FOR YOUR SAFETY DURING FLIGHT

BAGAJ BİLGİSİ 
BAGGAGE INFORMATION

BİLGİ
INFO
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��28 haftayı (yedi ay) doldurmamış olan hamile 
yolculardan rapor istenmez. Tek bebeğe hamile 
yolcuların 28. haftanın başından 35. haftanın 
sonuna kadar (iki veya daha fazla bebeğe hamile 
yolcular için 28. haftanın başından 31. haftanın 
sonuna kadar) kendi doktorundan aldığı “uçakla 
seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi yer 
alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan 
(iki veya daha fazla bebeğe hamile yolcular için 32 
hafta) sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine 
izin verilmez. Yedi günden eski olmaması gereken 
raporda doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve 
imzası olmalıdır.

��Expectant passengers under 28 weeks (7 
months) of pregnancy do not need to submit doctor’s 
report. Passengers who are pregnant with one child 
are allowed to fly with a doctor’s report stating 
that they are fit to fly from the beginning of the 
28th week of their pregnancy until 
the end of the 35th week and 
up to 31st week for those 
expecting a multiple birth. 
After the 36th week of 
pregnancy (32nd week for 
those who are expecting 
a multiple birth) these 
passengers are no longer 
allowed to fly even with 
a medical clearance. The 
issuing doctor’s name, 
surname, diploma number 
and signature must be shown 
clearly on the report.

� Meydan doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan “uçakla seyahatinde 
herhangi bir sakınca yoktur” raporu alan hasta yolcularımız AnadoluJet seferlerinde 
seyahat edebilirler. 10 günden eski olmaması gereken rapor Türkçe veya İngilizce 
yazılmış olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç durumdaki hasta yolcular refakatçileriyle 
beraber uçarlar. Engelli ve doktor raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli sandalye 
talepleri ücretsiz sağlanmaktadır. 
24 saatten az süre kalmış uçuşlara sedye talebi kabul edilmemektedir.

� Sick passengers are required to supply a report from the 
airport or from their medical doctor declaring 

that there are no medical objections to them 
travelling on an aircraft. This report must be 

dated ten days prior to the flight and be written 
in English or Turkish. Passengers who need 

special care during the flight must travel with 
an escort. Disabled passengers and passengers 

holding medical clearance are provided with 
wheelchairs free of charge. Stretcher requests will be 

accepted if made at least twenty-four hours prior to 
scheduled departure time. 

 

� Evcil hayvan 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Uçuş öncesinde 
rezervasyon yaptırılması 
gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda 
sadece kedi ve köpek 
taşınabilir. Bu ücret bagaj 
teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak 
tespit edilir. Kabinde 
taşınması istenen evcil 
hayvanlar, evcil hayvanın 
sahibi tarafından 
temin edilen 45 x 35 
x 23 cm ölçülerdeki 
kafeslerde taşınmalıdır. 
Kabinde taşınacak evcil 
hayvanların kafesleri ile 
birlikte tartıldıklarında, 
ağırlıklarının 8 kg.’ı 
geçmemesi gerekir. 
Geçmesi hâlinde kargo 
kompartımanında taşınır. 
Görme ve işitme engelli 
yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon 
yaptırılarak ücretsiz 
olarak kabin içine kafessiz 
kabul edilirler.

��Charges apply 
for the carriage of 
pets. Reservation 
is required prior to 
flight. The fare is 
calculated during 
baggage delivery 
by weighing the 
pet in the carrier. 
If the pets are to 
be carried in cabin 
they are accepted in 
special pet carriers 
sized 45x35x23 cm 
and the passengers 
are expected to 
provide the carriers 
themselves. The pet 
in the carrier to be 
carried into the cabin 
should not exceed 8 
kg. If it exceeds this 
weight, the pet will be 
carried in the cargo 
compartment. Dogs 
assisting blind and 
deaf passengers can be 
carried free of charge 
in the cabin without 
any pet carrier.

ÖZEL SAĞLIK 
HİZMETİ
� Sedyeli ve tekerlekli 
sandalyeli yolcularımızın 
uçaktan terminale, 
terminalden uçağa 
transferleri uzman 
ekiplerce gerçekleştirilir. 

SPECIAL MEDICAL 
SERVICES
��Passengers traveling with 
wheelchairs and stretchers are 
transferred from the aircraft 
to the terminal and from the 
terminal to the aircraft by a 
professional medical team. 

REFAKATSİZ ÇOCUK 
YOLCU 
��7 yaşından gün almış, 
12 yaşından gün almamış 
çocuk yolcularımız 
AnadoluJet seferlerinde 
ilave ücret karşılığında 
refakatsiz olarak seyahat 
edebilirler.

UNACCOMPANIED 
MINOR PASSENGERS 
(UMS) 
� On AnadoluJet 
flights, children aged 
seven to twelve may 
travel unaccompanied on 
payment of an additional 
service charge.

edilirler. any pet carrie

CIP SALON KULLANIMI 
� AnadoluJet seferleri ile seyahat eden yolcular; uçuş 
öncesi bekleme süresini özel ve konforlu hâle getiren 
THY CIP salonlarından ücret karşılığı yararlanabilirler.

CIP LOUNGE SERVICE 
� On payment of a fee, AnadoluJet passengers may 
access Turkish Airlines CIP lounges to have a pleasant and 
comfortable start to their journey.

EVCİL HAYVAN / PETS HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK-HANDICAPPED PASSENGERS
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FİLO
FLEET

Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m 
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m 
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

B 737 - 800

Yatay uçuş sürati  • Cruise speed:  858 km/h 
Koltuk kapasitesi  • Seating capacity: 189

Azami yatay uçuş yüksekliği  • Maximum cruising altitude: 41,100 ft

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 34
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Garenta’da 1.500 
Mil hediye!
Garenta’dan yapacağınız kısa dönem araç 
kiralamalarında, her gün için 500, toplamda ise 
1.500’e varan Mil kazanabilirsiniz. Miles&Smiles 
üyelerine özel tüm araçları %15 indirimle ve dizel 
otomatik Nissan Qashqai araçları günlük 
165 TL’ye kiralama fırsatını kaçırmayın!

Miles&Smiles members win 500 Miles each day they 
rent a car from Garenta and a maximum of 1,500 
Miles per rental until June 15 2017. Do not miss the 
chance to rent Nissan Qashqai diesel-automatic for 
165 TL and 15% discount in all car groups, only for 
Miles&Smiles members!

Memorial Sağlık Grubu’nda yapacağınız 400 TL ve üzeri 
harcamalardan 1.000 Mil kazanırken annelerinize de sağlık ve 
güzellik paketi hediye edin. 30 Haziran 2017 tarihine kadar 
size özel hazırlanan Anne Güzellik Paketi ile dilediğiniz 
hizmeti seçerek hem %20’ye varan indirimlerden yararlanın, 
hem de 2 kat Mil kazanın.

Miles&Smiles members give their mothers gift health and 
beauty packages while earning 1,000 Miles for their 
expenses of 400 TL and over in the Memorial Healthcare 
Group. until June 30th, 2017, you have the opportunity to 
benefit from discounts up to 20% by choosing the service 
you want with the Mother Beauty Package prepared 
specially for you and the opportunity to earn twice the 
amount of Miles.

Annenizin güzelliğine güzellik 
katarken, Mil’lerinize Mil katın!

Enhance your mother’s 
beauty, add Miles to your Miles!

1,500 gift Miles at 
Garenta!



AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu 
alandan arayabilirsiniz. 
 
Search for what you are looking for here.

ARAMA  / SEARCH1

anadolujet.com’un tüm içeriğine bu menü 
aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Menü kullanıcı 
eğilimleri değerlendirilerek yeniden oluşturuldu.

All contents of the AnadoluJet website can be 
accessed through this 
anadolujet.com page. This page was re-designed 
according to user tendencies.

ANA MENÜ / MAIN MENU2

AnadoluJet’in sizi özellikle haberdar etmek 
istediği duyurulara, haberlere bu alandan 
ulaşabilirsiniz. Buradaki görsellerin üzerine 
tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. 

AnadoluJet news and announcements can be 
found on this page. Detailed information may be 
obtained by clicking on the icons here.

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet 
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar 
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar, 
uçuşa 90 dakika kala sona erer.

Reservations can be made, e-tickets can be purchased and online check-in for flights that have already been purchased can be done here. 
Click on the Multiple Destinations links for Turkish Airlines connecting flights. Other operaitons can be made by clicking the Online 
Services link. * Online check-in starts twenty-four hours before your flight and terminates ninety minutes before the flight time.

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

AnadoluJet tarafından sunulan fırsatlara, AnadoluJet’ten son haberlere, AnadoluJet Magazin içeriğine ve AnadoluJet’in gençlik projesi 
Jetgenç’le ilgili öne çıkan başlıklara bu alandan ulaşabilirsiniz. Detaylar için detayını görmek istediğiniz görsele tıklamanız yeterli...

AnadoluJet offers, AnadoluJet’s latest news, the contents of AnadoluJet Magazine, and headlines on AnadoluJet’s youth program 
Jetgenç can be found here. Click on the icons for more details.

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA
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* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ; 
 WITHOUT CUSTOMS STATIONS: 
Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), 

Edremit (EDO), Eskişehir (AOE), Hopa (XHQ), Iğdır (IGD) Isparta (ISE) Kahra-

manmaraş (KCM), Kars (KSY), Kastamonu (KFS), Kocaeli (KCO), Mardin (MQM), 

Merzifon (MZH), Muş (MSR), Siirt (SXZ), Sinop (NOP), Şırnak (NKT), Tekirdağ/ 

Çorlu (TEQ),Tokat (TJK), Uşak (USQ), Van (VAN)’dır.  

*  GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ; 
 CUSTOMS STATIONS: 
Adana (ADA), Alanya (GZP), Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Bursa (YEI), Dala-

man (DLM), Denizli (DNZ), Diyarbakır (DIY), Elazığ (EZS) , Erzincan (ERC), Erzurum (ERZ,) 

Gaziantep (GZT), Hatay (HTY), Isparta (ISE), İstanbul (IST), İzmir (ADB), Kayseri (ASR), 

Konya (KYA), Kütahya (KZR), Malatya (MLX), Nevşehir (NAV), Ordu-Giresun (OGU), Sabiha 

Gökçen (SAW), Samsun (SZF), Sivas (VAS), Şanlıurfa (GNY), Trabzon (TZX)’dur.

GEÇERLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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