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VAN’A GİTMEK İÇİN 6 NEDEN
6 REASONS TO VISIT VAN

MİS KOKULU KÖY: KUYUCAK
A FRAGRANT VILLAGE: KUYUCAK

FETHİYE
FETHIYE







KUYUCAK 
Bugünlerde morun binbir 
tonuna bürünen Kuyucak, 
doğasının güzelliğini de ününü 
de lavantaya borçlu. 
 
KUYUCAK
Enveloping itself in a thousand 
shades of purple, Kuyucak is 
famous for its lavender, giving it 
a natural beauty.

EDİRNE
Trakya’nın etkileyici şehri, her 
köşesinde Osmanlı’dan bir iz, 
her nefes alışta enfes kokular 
ve bolca misafirperverlik 
sunuyor gezginlere… 
 
EDIRNE
The impressive city of Thrace 
offers travelers a trace from the 
Ottoman period on every corner, 
fragrant smells with every breath 
and heaps of hospitality…

YAYLALAR ŞİMDİ 
O KADAR GÜZEL Kİ…
Yaylada insan ve doğa birdir; bir 
çiğdemden, bir ardıç ağacından, 
bir bardak ayrandan yüce değildir 
hiç kimse. Yaylacılığın sevinç 
kaynağı budur. 
 
HOW BEAUTIFUL THE 
HIGHLANDS ARE AT 
THE MOMENT…
In the highlands, humans and 
nature are one; no one is greater 
than a crocus, a juniper, a glass 
of ayran. This is the source of joy 
for seasonal human migration to 
the highlands.

VAN'A GİTMEK İÇİN 6 
NEDEN
Geçmişten günümüze miras 
kalan abidevi eserler, iştah açıcı 
sofralar, suyun getirdiği bereketle 
renklerin çağıldadığı bir coğrafya 
ise aradığınız, şimdi Van’a 
gitmenin tam zamanı… 
 
6 REASONS TO 
VISIT VAN
If you are looking for 
monumental buildings, 
appetizing dishes, a geography 
where colors murmur with the 
abundance the water brings, 
now it is time to visit Van…
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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...

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

BİLGİ INFO
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facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet

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

SEFERİHİSAR
“Sakin Şehir” Seferihisar, 
denizin tadını çıkarabileceğiniz 
dingin koyları, doğal ürünlerin 
satıldığı pazarları, lezzetli 
mutfağı ve misafirperver 
insanıyla ağırlıyor misafirlerini. 
 
SEFERIHISAR
Cittaslow Seferihisar hosts its 
guests with calm coves where 
you can enjoy the sea, markets 
where natural products are 
sold, delicious cuisine, and 
hospitable residents.

ZEYTİNYAĞLILAR
Bir başkadır yaz ayları. Özellikle 
zeytinyağlıların başrolde olduğu 
yaz sofraları… 
 
OLIVE OIL DISHES
Summer has a different 
atmosphere. Especially summer 
meals where olive oil dishes take 
the leading role…
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Değerli Yolcularımız,  

Bir uçuşumuzda daha sizlerle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyoruz; uçağımıza hoş geldiniz. 

Ülkemizde yaz mevsiminin tam anlamıyla hissedildiği en 
güzel aylardan biri olan temmuz, tatil zamanının geldiğinin 
habercisidir. Yoğun geçen bir dönemin ardından, Anadolu’nun 
yemyeşil doğasıyla ve serin havasıyla bütünleşen yaylalarda 
dinlenebilir, mavinin tüm tonlarını bir arada bulabileceğiniz 
sahillerimizde keyifli vakit geçirebilir, tüm yılın yorgunluğunu 
ve stresini üzerinizden atabilirsiniz.  

Değerli yolcularımız; sizlere kolay, konforlu ve uygun fiyatlarla 
seyahat imkânı sunabilmek için arttırdığımız uçuşlarımızla 
Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlamaya devam ediyoruz. 
Yaz mevsiminin güzelliklerine ve tatil keyfine çok daha rahat 
ve kısa sürede ulaşabilmeniz için, Ankara’dan birçok noktaya 
yaptığımız uçuşlarımızın sayısını arttırdık.  Güncel uçuş 
noktalarımız, günleri ve saatleri hakkında detaylı bilgiye web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.  

Yılın tüm mevsimlerinde yolcularımızı düşünüyor ve 
sizlere uygun fiyatlar sunmaya devam ediyoruz. Kış dönemi 
seyahat planlarınızı yapabilmeniz için, temmuz ayında 
39,99 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satın alabileceğiniz 
erken rezervasyon kampanyamızdan faydalanabilirsiniz. 
Güncel kampanyalarımızı web sitemiz anadolujet.com’dan ve 
AnadoluJet mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.  

AnadoluJet olarak, sizlere her geçen gün daha iyi bir hizmet 
verebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, 
filomuzu genişlettiğimiz müjdesini de vermek isteriz. Haziran 
ayı itibarıyla toplamda 38 adet uçaklık filomuzla sizleri 
Anadolu’nun dört bir yanına AnadoluJet konforu ve uygun 
fiyatlarıyla ulaştırmaya devam edeceğiz. Güncel fırsatlarımız, uçuş 
noktalarımız ve kampanyalarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz 
anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz.  

Geçtiğimiz yıl bu ay, milletimizin gücünü ve birlik 
beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdiği önemli olaylara 
tanıklık ettik. Bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; demokrasimize ve 
millî irademize sahip çıkan tüm milletimizin 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyoruz. 

Bir sonraki yolculuğunuzda yeniden buluşmak dileğiyle, 
keyifli uçuşlar... 

Saygılarımızla

Dear Guests,
 

We are happy to be with you once again; welcome on 
board. 

July, one of the most beautiful months at the very heart 
of summer in our country, is the harbinger of holiday 
time. After an intense period, you can have a rest in 
highlands which are integrated with the green nature 
and cool air of Anatolia, enjoy your time on beaches 
where you can find every shade of blue, and relieve all 
the year’s stress and tiredness. 

Dear passengers, we continue to connect Anatolia with 
an increased number of flights that allow you to fly 
easily, comfortably and affordably. In order for you to 
reach the joy of vacation and beauties of summer easily 
and fast, we increased the number of flights from Ankara 
to many destinations. You can find detailed information 
on updated destinations, days and times on our website. 

We think about our passengers every season and 
continue to offer you affordable prices. You can benefit 
from our early bird campaign to buy tickets with 
prices starting from 39,99 TL and plan your trips for 
winter in July. You can follow our current campaigns 
on our website anadolujet.com and AnadoluJet mobile 
application. 

As AnadoluJet, we continue our operations to serve you 
better each passing day. In this spirit, we would like to 
share with you the good news that we have expanded our 
fleet. Starting from June, we continue to take you all 
around Anatolia with AnadoluJet comfort and affordable 
prices with our fleet of 38 aircraft. You can access 
detailed information on current opportunities, flight 
destinations and campaigns on our website anadolujet.com. 

Last year this month, we witnessed events that revealed 
once again how strong and unified our nation is. We 
respectfully and gratefully commemorate our esteemed 
martyrs who sacrificed their lives for the sake of our 
flag, and celebrate July 15, Day of Democracy and 
National Solidarity, a day that our nation salutes those 
who protected our democracy and national will. 

We hope to see you on your next flight and wish you a 
pleasant flight… 

Best regards
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Bu yıl 7’ncisi düzenlenen İstanbul Shopping Fest, 
alışveriş tutkunlarına 1-16 Temmuz tarihleri arasında 
indirimli alışveriş imkânı sunarken “Design İSF” 
ile bambaşka bir deneyim de yaşatacak. Alışveriş 
merkezlerinde kurulacak “Design İSF” alanları 
birbirinden farklı tasarımcıları bir araya getirecek.

The 7th Istanbul Shopping Fest will provide shopping 
opportunities at discounted prices to shopping enthusiasts 
between July 1 and 16. At the same time, it will offer a different 
experience with Design ISF, which will bring together various 
designers in shopping malls.

İSTANBUL SHOPPING FEST  
ISTANBUL SHOPPING FEST  

656 yıldır düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
dünyanın en köklü güreş organizasyonu. Ata 
yadigârı bu sporu sevenlerin heyecanla beklediği; 
davuluyla, zurnasıyla, güreşçileri tanıtan cazgırlarıyla 
ve meydanda “altın kemer” mücadelesi veren 
pehlivanlarıyla son derece çekişmeli müsabakalara 
sahne olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 10-16 Temmuz 
tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilecek.

The Kırkpınar Oil Wrestling, organized for 656 years, 
is the most rooted wrestling organization in the world. 
Waited with enthusiasm by fans of this heirloom 
sport, Kırkpınar Oil Wrestling witnesses competitive 
showdowns between pehlivans (wrestlers) who strive 
to win the “golden belt,” drums, zurnas and the cazgırs 
who announce the wrestlers. The event will take place in 
Edirne between July 10 and 16. 

“YİĞİTLER ÇIKTI MEYDANE”
“THE BRAVES ARE IN THE ARENA”

11’inci Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali 
başladı. Önceki yıllarda sadece yaz aylarında ziyaret 
edilebilen sergi artık yıl boyunca açık olacak. Bu yönüyle 
dünyanın ilk ve tek Kum Heykel Müzesi olma özelliği 
de kazanan sergi, dünyanın 12 farklı ülkesinden 
profesyonel kum heykel sanatçılarının en özel eserlerine 
ev sahipliği yapıyor. 10 bin metrekarelik alanda 40’ı 
aşkın tema altında yüzlerce kum heykel sergileniyor. 

The 11th International Antalya Sand Sculptures Festival 
has started. The exhibition which could only be visited in 
summer in past years will now be open all year round. With 
this change, the exhibition gains the title of the world’s first 
and only Sand Sculptures Museum. It hosts exclusive works by 
professional sand sculptors from 12 different countries in the 
world. In an area of 10,000 square meters, there are hundreds 
of sand sculptures exhibited under more than 40 themes.

DÜNYANIN İLK KUM HEYKEL MÜZESİ
FIRST MUSEUM OF SAND SCULPTURES IN THE WORLD



Kazanç nedir?
Bizce kazanç, paylaştıkça kazanılan gönüllerdir.

Bu ülkenin, saniyeler içinde bile gönülleri kazanabilen insanlarına,
bizi Türkiye’nin hızla büyüyen katılım bankası yaptıkları için teşekkür ederiz.
Bu ülkenin, saniyeler içinde bile gönülleri kazanabilen insanlarına,
bizi Türkiye’nin hızla büyüyen katılım bankası yaptıkları için teşekkür ederiz.

www.ziraatkatilim.com.tr

0850 
220 

50 00 /ziraatkatilim
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23 sanatçının ve bir kolektifin dünyaya bakış ve 
algılayışlarını felsefe, psikoloji, sosyoloji ve sanat 
üzerinden sorguladıkları, fotoğraf üzerinden 
yorumladıkları eserleri "Beni Bul" başlığı altında 29 
Temmuz'a kadar Akbank Sanat’ta izlenebilir.

The works of 23 artists and a collective, questioning their view 
and reception of the world through psychology, sociology, and 
art, and offering interpretations through photography will be 
exhibited at Find Me in Akbank Sanat until July 29.

BENİ BUL
FIND ME

Türkiye’de soyut sanatın ilk temsilcilerinden 
Fahrelnissa Zeid’in kapsamlı bir koleksiyonuna sahip 
olan İstanbul Modern, sanatçının yapıtlarından 
oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Zeid'in 
Türkiye sanat ortamında başladığı 1940’lı yıllardan 
Amman, Ürdün’e taşındığı 1970’li yıllara kadar, en 
etkin olduğu dönemden yapıtların yer aldığı sergi  
30 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Having an extensive collection of the works of Fahrelnissa 
Zeid, one of the first representatives of abstract art in 
Turkey, Istanbul Modern brings a selection of the artist’s 
works to art enthusiasts. Including works of a period 
when Zeid was the most productive, from the 1940s when 
she started making art in Turkey to the 1970s when she 
moved to Amman, Jordan, the exhibition can be visited 
until July 30.

FAHRELNİSSA ZEİD 
İSTANBUL MODERN’DE
FAHRELNISSA ZEID IN ISTANBUL MODERN

Flamenko’nun efsanevi gitarist ve bestecilerinden 
Paco de Lucia’ya bir saygı duruşu niteliğindeki “Paco 
De Lucia Anısına: Beyond The Memory” konseri 8 
Temmuz Cumartesi gecesi Zorlu PSM Ana Sahne’de 
müzikseverleri bir araya getirecek. Jorge Pardo, Carles  
Benavent, Jose Maria Bandera gibi ünlü müzisyenlerin 
sahne alacağı konserde Türkiye’den de Levent Yüksel, 
Taksim Trio ve Cenk Erdoğan gibi önemli isimler 
dinleyicileriyle buluşacak. 

The concert “In the Memory of Paco de Lucia: Beyond the 
Memory” is a commemoration of the legendary guitarist 
and composer of flamenco, Paco de Lucia, and will take 
place on the night of July 8, Saturday in Zorlu PSM Main 
Stage. In addition to famous musicians such as Jorge 
Pardo, Carles Benavent, and Jose Maria Bandera, Turkish 
musicians such as Levent Yüksel, Taksim Trio and Cenk 
Erdoğan will take the stage.

PACO DE LUCIA ANISINA
IN THE MEMORY OF PACO DE LUCIA

ANADOLU / ANATOLIA
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4-20 Temmuz tarihleri 
arasında düzenlenecek 
olan 24’üncü İstanbul Caz 
Festivali, 50’nin üzerinde 
konserle, müzikseverlere 
keşiflerle dolu bir festival 
deneyimi yaşatacak. Vokal 
cazın genç yıldızı Kandace 
Springs’ten Jacky Terrasson 
& Stephane Belmondo 
gibi ustalara, Avrupa 
cazının efsane ismi Nik 
Bärtsch’ten Afrika’nın iki 
muhteşem sesi Fatoumata 
Diawara ve Hindi Zahra’ya 
caz, funk, dünya müziği, 
blues ve rock’ın farklı 
yorumları festival boyunca 
İstanbul’da yankılanacak. 
Radiohead’in gitaristi Jonny 
Greenwood’un da oluşum 
aşamasında içinde yer 
aldığı “JUNUN” projesi de 
festivalin bu yılki konukları 
arasında. 

Organized between July 4 
and 20, the 24th Istanbul 
Jazz Festival offers a festival 
experience full of discoveries 
with more than 50 concerts. 
From young star of vocal jazz 
Kandace Springs to masters like 
Jacky Terrasson & Stephane 
Belmondo, legendary figure of 
European jazz Nik Bärtsch to 
two great vocals from Africa, 
Fatoumata Diawara and Hindi 
Zahra, various expressions of 
jazz, funk, world music, blues 
and rock will echo throughout 
the city. Among the festival ’s 
guests is the “JUNUN” project 
that Radiohead guitarist Jonny 
Greenwood supported in its 
establishment phase.  
Focusing on successful 
musicians and bands from the 
local scene in order to help 
them reach a wide audience, 
“ViTRin: Turkey Contemporary 

Yerli sahnenin başarılı 
müzisyen ve topluluklarını 
odağına alan, onların daha 
geniş kitlelere ulaşmasını 
sağlamak amacıyla hayata 
geçirilen “ViTRin: Türkiye 
Güncel Müzik Buluşması” 
festivalin bu yılki önemli 
yeniliklerinden biri olarak 
dikkat çekiyor. Buluşma, 
festival kapsamında, 5-8 
Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenecek. Ayrıca, 
ücretsiz gerçekleştirilecek 
“Parklarda Caz” konserleri 
ile Kadıköy’de festival içinde 
festival deneyimi sunacak 
“Gece Gezmesi” bu yıl da 
devam edecek. Tüm gün 
sürecek konserler ve atölye 
çalışmalarının yanı sıra, bu 
yıl ilki gerçekleştirilecek 
“Çocukça Bir Gün” başlıklı 
etkinlik de “minik” 
cazseverleri mutlu edecek.

Music Meeting” is one of the 
most important novelties of 
the festival. The meeting will 
take place between July 5 
and 8. Free of charge concerts 
“Jazz in Parks” and “Night 
Out,” offering their audience 
a true festival experience, will 
continue this year in Kadiköy. 
In addition to day-long concerts 
and workshops, “A Childlike 
Day,” organized for the first 
time this year, will make 
“ little” jazz lovers happy.

ISTANBUL JAZZ FESTIVAL 

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 
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Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED), 
Çatalhöyük Araştırma 
Projesi’nin 25’inci yılını 
bir sergiyle kutluyor. 21 
Haziran’da açılan “Bir Kazı 
Hikâyesi: Çatalhöyük” 
sergisi arkeoloji 
meraklılarını tarihte 9 
bin yıllık bir yolculuğa 
çıkarıyor. UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ndeki 

Koç University Research Center 
for Anatolian Civilizations 
(ANAMED) celebrates the 25th 
year of Çatalhöyük Research 
Project with an exhibition. 
Opened on June 21, the 
exhibition, The Curious Case of 
Çatalhöyük, takes archaeology 
enthusiasts on a journey 9,000 
years back in time. Using 
interactive methods such as 
three-dimensional modeling 
animation of objects found 

Çatalhöyük’te yürütülen 
bilimsel çalışmalarda 
bulunan eserlerin üç 
boyutlu modellemeyle 
canlandırılması, kazı 
alanlarının lazer taraması 
ve VR (sanal gerçeklik) 
teknolojisiyle Çatalhöyük 
binalarının deneyimlenmesi 
gibi interaktif yöntemleri 
kullanan sergi 25 Ekim 
tarihine kadar Beyoğlu, 
ANAMED’de açık kalacak.

during the scientific research 
conducted in Çatalhöyük, a site 
on the UNESCO World Cultural 
Heritage List; laser scanned 
overviews of the excavation 
areas; and the chance to 
experience Çatalhöyük buildings 
with VR (virtual reality) 
technology, the exhibition can 
be visited until October 25 at 
ANAMED, Beyoğlu.

THE CURIOUS CASE OF ÇATALHÖYÜK

BİR KAZI HİKÂYESİ: ÇATALHÖYÜK



15 TEMMUZ,
DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ 
JULY 15, DAY OF DEMOCRACY AND NATIONAL SOLIDARITY
2016 yılının 15 Temmuz akşamı Türkiye bir darbe 
teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı ve bunu birkaç 
saatte, milletin ve devletin el ele vermesiyle bertaraf 
etti. Tarihe “15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü” adıyla geçen bu büyük zaferin birinci yıl 
dönümünde tüm Türkiye’de bir haftalık anma 
programı ve etkinlikler düzenliyor.

Turkey experienced a coup d’état attempt on the night of 
July 15, 2016, but it was defeated in a few hours with the 
collaboration of the people and the government. Turkey 
has organized a week-long commemoration program 
and events to commemorate this great victory, recorded 
in history as “July 15, Day of Democracy and National 
Solidarity,” on its first anniversary.

FECRİ BARLIK-AA
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2002 yılındaki seçimlerde 
oylarını demokrasi ve 
değişimden yana kullanan 
Türkiye yeni bir sayfa açtı. 
Bu tarihte ülkede Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde hızlı bir 
değişim ve büyüme dönemi 
başladı. Bu tabloyu tersine 
çevirmek isteyenler pek 
çok demokrasi dışı farklı 
aracı kullanarak çeşitli 
teşebbüslerde bulunsa da 
tümü sonuçsuz kılındı.  
Türkiye’nin demokrasisine, 
barış ortamına ve kültürel 
çeşitliliğine yönelik son darbe 

girişimi 15 Temmuz akşamı 
yaşandı. Millî iradeyi, insanî 
değerleri hiçe sayan ve devletin 
içine sızarak “paralel devlet 
yapılanması” şeklinde bir 
şebeke kuran terör örgütü 
FETÖ’nün darbe girişimi, 
Cumhurbaşkanı’nın televizyon 
ekranlarından Türk milletini 
demokrasiye sahip çıkma 
adına meydanlara davet 
etmesi ve halkın bu çağrıya 
samimiyetle kulak verip 
sokakları ve meydanları 
doldurmasıyla birkaç saat 
içerisinde  bertaraf edildi. 
Saldırılar sonucu demokrasiyi 

A new page was opened for 
Turkey when it voted for 
democracy and change in 
the 2002 primary elections. 
Since then, President Recep 
Tayyip Erdoğan has pioneered 
a period of fast change and 
growth. Those who wish to 
reverse these accomplishments 
resorted to all sorts of 
undemocratic means, but their 
attempts yielded no fruit. 
The latest attempt on 
democracy, peace and cultural 
diversity in Turkey was on 
the night of July 15. Carried 
out by the FETO terror 
organization, which has no 
regards for humanitarian 
values and had infiltrated 
government offices, the coup 
attempt was defeated within 
hours after the President 

made a TV address to the 
Turkish nation to defend 
democracy in the squares and 
streets. 
Many people died or were 
injured while defending 
democracy and the country 
against the vile attacks. It was 
thanks to the people that this 
vicious plan came to naught.

Democracy Watch 
On the night of July 15, the 
Turkish people stood together 
regardless of their political 
views, socioeconomic status 
and education. Though the 
coup attempt was defeated, 
they continued their 
Democracy Watch from late at 
night to early in the morning 
by filling the streets and 
squares with Turkish f lags 

RESUL ÇELİK
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ve ülkesini savunan 
sivil halktan ve devlet 
görevlilerinden şehit ve 
yaralıların olduğu o gece, millet 
bu kirli planı boşa çıkardı. 
 
Demokrasi Nöbetleri  
15 Temmuz gecesi; siyasi 
görüşü, sosyal ve ekonomik 
statüsü, eğitim düzeyi ne olursa 
olsun, tüm Türk milletinin 
aynı potada buluştuğu bir 
millî duruş sağlamıştı. Darbe 
girişiminin bertaraf edilmesine 
rağmen millet, ellerinde 
bayraklarla şehir meydanlarını 
ve sokakları doldurarak gece 
başlayıp sabaha kadar devam 
eden “Demokrasi Nöbetleri”ne 

devam etti. Milyonlarca 
vatandaşın katıldığı, ülkeye 
bir uçtan bir uca bayram 
havası yaşatan “Demokrasi 
Nöbetleri” 28 gün sürdü. Bu 
nöbetlerde ülke, sımsıkı bir 
kenetlenme örneği gösterirken 
milyonlarca vatandaş seçilmiş 
yönetime olan desteğini teyit 
edip demokrasiyi ve kazanılmış 
haklarını korumadaki 
kararlılığını da ortaya koydu.  
Terör örgütünün darbe girişimi 
halk tarafından büyük bir 
tepkiyle karşılandı fakat bu 
tepki hiçbir zaman aşırı ve gayri 
meşru hareketlere yol açmadı. 
Bilakis, halkın gerek darbe 
teşebbüsünü durduruşunda, 

in their hands. Participated 
by millions of citizens, the 
Democracy Watch turned 
the whole city into a festival 
ground and lasted 28 days. 
This watch enabled millions of 
citizens to show their support 
for the elected government and 
express their determination to 
protect democracy and their 
vested rights. 
The terror organization’s 
coup attempt was met with 
fierce reaction from the people 
but this never brought about 
extreme or illicit behavior. On 
the contrary, people displayed 
a brave, proud and wise stance 
both in fighting against the 

coup attempt and during the 
Democracy Watch.

Meeting for Democracy 
and Martyrs 
On July 30, President Erdoğan 
announced that they would 
crown the Democracy Watch 
with a meeting at Yenikapı 
Square, Istanbul. 
The strongest response 
to the coup attempt was 
given at this meeting held 
on August 7. Attended also 
by the opposition parties, 
CHP and MHP, the meeting 
hosted speeches by heads 
of all political parties. All 
parties and the 5 million 
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gerekse demokrasi nöbetlerinde 
ortaya koyduğu tavrın cesur 
olduğu kadar vakur ve bilgece 
olduğu da görüldü. 

Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi  
30 Temmuz günü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
elde edilen zaferi ve 
demokrasi nöbetlerini 
İstanbul Yenikapı 
Meydanı’nda yapılacak 
mitingle taçlandıracaklarını 
duyurdu.  
Darbe girişimine en güçlü 
yanıt, 7 Ağustos’taki 
bu mitingle verildi. 
Muhalefet partileri CHP 

ile MHP’nin katıldığı bu 
mitingde partilerin genel 
başkanları da birer konuşma 
yaptılar. “Partiler üstü” 
olarak konumlandırılan bu 
mitinge katılan 5 milyon 
kişinin elinde sadece Türk 
bayrağı dalgalandı; hiçbir 
partinin bayrağı, flaması 
ya da döviz kullanılmadı. 
15 Temmuz gecesi şehit 
düşenler ailelerinden ve 
sevdiklerinden ayrılırken 
bütün bir ülkeyi birleştirdi. 
Bu yönüyle Yenikapı’daki 
Demokrasi ve Şehitler Mitingi 
hem tüm kesimleri bir araya 
getirmesi hem de 5 milyonluk 
katılımcısıyla darbelere karşı 

guests carried only the Turkish 
f lag not a single f lag of any 
political party was seen at 
this meeting, which was 
defined as “above all political 
parties.” The citizens who died 
on the night of July 15 were 
separated from their families 
and loved ones, yet they united 
the entire nation. In this 
regard, Yenikapı Meeting for 
Democracy and Martyrs gave 
the strongest message against 
the coup both by bringing 
together people from all walks 
of life and with the attendance 
of 5 million people.

The coup attempt on July 15 
cemented Turkish people’s 
loyalty to democracy and 
solidarity while ridding the 
government of all vicious 
organizations further 
strengthened the country. 
Following the attempt, Turkey 
maintained its economic 
stability, continued to 
receive foreign investment, 
and, moreover, carried out 
revolutionary changes in its 
administration model and 
constitution that further 
strengthened democracy. 
This is the background for the 

Darbe girişimini dünya nasıl yorumladı? 
The New York Times 

“Hafta sonunda yaşananlar Türklerin demokrasiye bağlılığının 

göstergesi.” 

The Sunday Times 

“Türkler, darbeyi ezip geçti. Türk insanının kararlılığı ve 

cesareti darbecileri hezimete uğrattı.” 

 Le Monde 

“Halk darbeye karşı durdu. Tankların üzerine çıkarak 

kalkışmayı bastırdı.”

How did the world react to the coup d’état attempt? 

The New York Times 

 “What happened over the weekend shows Turkey’s loyalty to democracy.” 

The Sunday Times 

”Turks defeated the coup. The decisiveness and courage of the 

Turkish people defeated the coup plotters.” 

 Le Monde 

”The people stood against the coup, and defeated the attempt by 

climbing up the tanks.”

A
A
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verilebilecek en güçlü mesaj 
niteliğini de taşıyordu.  
15 Temmuz darbe girişimi, 
Türk halkının demokrasiye 
olan bağlılığının ve birlik 
beraberlik ruhunun 
perçinlenmesine, devlet 
içindeki çete unsurlarının 
temizlenmesi ise ülkenin 
daha da güçlenmesine vesile 
oldu. Darbe girişiminin 
akabinde, Türkiye ekonomik 
istikrarını sürdürdü, 
yabancı yatırımlar almaya 
devam etti ve dahası 
yönetim modelinde ve 
anayasada demokrasiyi 
güçlendirecek, devrim 
sayılabilecek değişiklikler 
gerçekleştirdi.  
15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü, 
arkasındaki bu tabloyla 
yaşanıyor. Birinci yıl 

dönümünde 15 Temmuz, 
yurt genelinde bir haftaya 
yayılan çeşitli etkinliklerle 
anılacak. İstanbul ’da, 
darbe girişimine karşı en 
şanlı mücadelenin verildiği 
15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün girişindeki 
Nakkaştepe’ye şehitler 
abidesi dikilecek ve açılışı 
15 Temmuz günü yapılacak.  
Meclis, o gün özel gündemle 
toplanacak. Tüm dünyaya 
demokrasiye sahip çıkmanın 
güçlü mesajını veren 
mitingler büyük şehirlerde 
yeniden düzenlenecek. 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ise 15 Temmuz gecesini 
İstanbul ’da, kalkışmanın 
başladığı noktalarda 
düzenlenecek etkinliklerde 
geçirmesi bekleniyor.

July 15 Day of Democracy 
and National Solidarity. On 
its first anniversary on July 
15, 2017 the whole country 
will commemorate the people’s 
victory for a week. On July 
15, a martyrs’ monument will 
be revealed in Nakkaştepe, 
at the entrance of the July 
15 Martyrs Bridge, where 
the mightiest fight against 
the coup attempt was fought 
in Istanbul. The National 
Assembly will meet that day 
with a special agenda. Big 
cities will host great meetings 
that will give the strong 
message of how Turkey loyally 
protected its democracy. 
President Recep Tayyip 
Erdoğan is expected to be at 
events in Istanbul where the 
coup attempt began on the 
night of July 15.
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MİS KOKULU KÖY

A FRAGRANT VILLAGE

ÖNDER KOCA

Bugünlerde morun 
binbir tonuna bürünen 

Kuyucak, doğasının 
güzelliğini de ününü de 

lavantaya borçlu.

Enveloping itself in 
a thousand shades 
of purple, Kuyucak is 
famous for its lavender, 
giving it a natural beauty.

KUYUCAK
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1

Isparta’nın “çiçek bahçesi” 
olarak bilinen Keçiborlu 
ilçesine bağlı, 250 kişinin 
yaşadığı şirin bir köy 
Kuyucak. “Lavanta Kokulu 
Köy” olarak anılan Kuyucak 
temmuz ve ağustos 
aylarında Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden konuklarını 
ağırlıyor. Gezginleri bu 
küçük köye çeken ise 
çiçeklenen lavantaların, 
mis kokular eşliğinde 
etrafı morun her tonuna 
boyaması. 
Keçiborlu, Türkiye’deki 
lavanta üretiminin yüzde 
93’ünün yapıldığı yer. 
İlçede lavanta tarlalarının 
en yoğun olduğu köy 
ise Kuyucak. Torosların 
eteğinde lavanta tarlalarıyla 
çevrili köy, Isparta’ya 
47 kilometre uzaklıkta. 
Geçmişte kıraç ve susuz 
arazileri yüzünden göç 
veren köyün şansı lavanta 

In Keçiborlu district of Isparta, 
referred to as “ flower garden,” 
Kuyucak is a peaceful village 
of 250 people. Known as 
“Lavender-smelling Village,” 
Kuyucak hosts many guests 
from all around Turkey in July 
and August. What attracts 
travelers here is the blooming 
lavender which paints the entire 
village every shade of purple 
and lends it a sweet smell. 
Keçiborlu is the town where 
93 percent of lavender in 
Turkey is produced. The most 
intense lavender production in 
Keçiborlu is in Kuyucak. At the 
foot of the Taurus Mountains, 
surrounded by lavender farms, 
the village is 47 kilometers from 
Isparta. An emigrant village 
in the past due to dry and poor 
soil, the village changed its fate 
with lavender.  
Lavender planting in Kuyucak 
started in a small area in 1975. 
Lavender seedlings brought 

sayesinde açılmış.  
Kuyucak’ta lavanta ekimine 
1975’te küçük bir alanda 
başlanmış. Fransa’dan 
getirilen lavanta fideleri 
30 ailenin her birine on 
beşer tane düşecek şekilde 
dağıtılmış ve bu çiçek yıllar 
içinde köyün bir numaralı 
gelir kaynağı olmuş. 
Türkiye’deki toplam lavanta 
üretiminin büyük bir kısmı 
bugün burada, yaklaşık 
3 bin dekarlık bir alanda 
yapılıyor. Kuyucaklılar 
ayrıca turizmde de söz 
sahibi olmaya kararlı. 
Özellikle de köyün 
kadınları… Bir kooperatif 
kurarak, “Lavanta 
Kokulu Köy” projesi 
ile “Gelecek Turizmde” 
projesine başvurmuşlar. 
Yörenin kadınlarına, 
proje kapsamında güzel 
konuşma ve diksiyon, 
ev pansiyonculuğu, 

from France were distributed 
to 30 families, each getting 
fifteen; the flower became the 
village’s number one source 
of income. The majority of 
lavender production in Turkey 
is done here, in an area of 
almost 3,000 decares. Residents 
of Kuyucak are determined 
to have a say in tourism as 
well. Especially, the women 
of the village… They founded 
a cooperative and applied for 
“Future is in Tourism” funding 
with their project “Lavender-
smelling Village.” The women 
of the village have sought 
education for elocution and 
diction, home pensioning, area 
guidance, lavender growing, 
entrepreneurship, promotion, 
marketing, housekeeping, 
hygiene and tourism 
administration. In addition to a 
beautiful setting in touch with 
nature, bristle tents were raised 
and a number of village houses 

1 Lavanta, Kuyucak’ın en önemli gelir kaynağı.
Lavender is the most important source of income for Kuyucak.
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saha rehberliği, lavanta 
yetiştiriciliği, girişimcilik, 
tanıtım, pazarlama, 
temizlik, hijyen ve turizm 
işletmeciliği eğitimleri 
verilmiş. Köyde, doğayla 
iç içe güzel bir yerleşkenin 
yanı sıra geleneksel kıl 
çadır da kurulmuş, bazı 
köy evleri ise pansiyona 
dönüştürülmüş. Bisiklet 
parkurları ve fotoğraf çekim 
noktaları oluşturulmuş. Bu 
güzellikleri görmek için her 
yıl binlerce kişi köyü ziyaret 
ediyor. Geleneksel kıl 
çadırda lavanta balı, lavanta 
çayı, köy peyniri gibi yöreye 
has lezzetlerden oluşan bir 
kahvaltı yapan ziyaretçiler 
lavanta bahçelerini rehber 
eşliğinde gezebiliyor; foto 
safariye, bisiklet ya da 
fayton turlarına katılıp 
köy merkezinde bulunan 

değirmende lavanta yağının 
çıkarılışını izleyebiliyor. 
Kuyucak seyahatinizde, 
kadınların işlettiği 
kooperatife de mutlaka 
uğrayın. Lavanta 
ürünlerinden satın alarak 
hem sevdiklerinize güzel 
bir hediye seçmiş hem 
de kooperatife katkıda 
bulunmuş olursunuz. 
Alternatif ler bir hayli fazla: 
lavanta keseleri, lavanta 
yastıkları, lavanta yağı, 
lavanta suyu hatta lavanta 
balı… Lavanta balına ayrıca 
bir parantez açmakta 
fayda var. Kuyucak’ta 
yüzün üzerinde kovanla 
bal üretimi yapılıyor. Hoş 
kokusu, lezzeti ve hafif liği 
ile benzerlerinden ayrılan 
lavanta balının pek çok 
rahatsızlığa iyi geldiğine 
inanılıyor. 

were turned into guesthouses. 
Bicycle routes and photo-taking 
points were designated. In 
order to see all these beauties, 
thousands of people visit 
the village each year. After 
breakfast in traditional tents 
with tastes unique to the 
region such as lavender honey, 
lavender tea, village cheese, 
guests can have guided tours of 
lavender gardens, participate in 
photo safaris, bicycle or coach 
tours, and watch how lavender 
oil is made in the mill in the 
village center. 
Make sure you drop by the 
cooperative, operated by the 
women of Kuyucak. By buying 
lavender products, you can 
take beautiful gifts to your 
beloved ones and contribute 
to the cooperative. The array 
of choice is vast: lavender 
sachets, lavender cushions, 
lavender oil, lavender water and 
even, lavender honey… Lavender 
honey, in particular, deserves 
a special mention. In Kuyucak, 
honey is produced in more than a 
hundred hives. Distinctive for its 
alluring smell, taste and mildness, 
lavender honey is believed to help 
cure many ailments. 

2 3 Kuyucak’ta fotoğraf tutkunlarını mutlu edecek çok şey var. 
There are many things in Kuyucak to make photography enthusiasts happy.

2

3
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LAVANTA  YAĞI 
Lavantanın çiçek ve çiçek saplarından elde edilen yağ, dünyada 
ticareti en fazla yapılan uçucu yağlardan biri. Bu yağ genellikle 
kozmetik ve parfüm sanayiinde kullanılıyor. Ayrıca güzel kokusu 
dolayısıyla sabun yapımında ve diğer endüstri kollarında, ilaç 
sanayiinde aromaterapi alanında tercih ediliyor. 

LAVENDER OIL 
Obtained from flowers and pedicles of lavender, this essential oil 
is one of the most traded essential oils in the world. Generally, 
it is used in cosmetics and in the perfume industry. Also, due 
to its fragrant smell, it is preferred for soap making and by the 
pharmaceutical industry for aromatherapy.



A CITY TO HOLD DEAR 

FATİH MEHMET ÖZDEMİR

BURCU SEÇMEER

Trakya’nın etkileyici şehri, her köşesinde 

Osmanlı’dan bir iz, her nefes alışta 

enfes kokular ve bolca misafirperverlik 

sunuyor gezginlere…

The impressive city of Thrace offers 

travelers a trace from the Ottoman period 

on every corner, fragrant smells with 

every breath and heaps of hospitality… 

CANCİĞER OLUNASI ŞEHİR

������





1

İstanbul’u arkamızda bırakıp 
Trakya’ya doğru ilerliyoruz. 
Edirne; Tunca, Meriç ve 
Arda nehirlerinin dokuduğu 
yemyeşil halılarını yollarımıza 
sağlı sollu seriyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’na yıllar yılı 
başkentlik yapmış bir şehre 
de misafirlerini böyle özenli 
karşılamak yakışır.  
Merkeze geldiğimizde 
Pazarkule (Yunanistan) 
ve Kapıkule (Bulgaristan) 
tabelaları dikkatimi çekiyor. 
Adeta diz dize oturan bu 
sınır komşularının sadece 
birkaç kilometre ötede 
olduğunu hatırlıyorum. 
Gezimi bitirdikten sonra 
belki Yunanistan’daki 
Vasilis Amca’da balık yer, 
Bulgaristan’daki Pavlina 
Hanım’a uğrayıp hâl hatır 
sorarım diye hayal kurup 
gülümsüyorum. 

Dualara Emanet Şehir 
Edirne’nin hemen her köşesine 
serpilmiş yüzlerce cami; 
buranın çınarları, hürmet 
gösterilen ve kılavuz kabul 
edilen bilge dedeleri gibi. Şehir 

We move towards Thrace leaving 
Istanbul behind. Edirne rolls out 
green carpets on our way, woven by 
the Tunca, Meriç, and Arda Rivers. 
This is how a city that was the 
capital of the Ottoman Empire for 
many years welcomes its guests. 
When we arrive at Edirne’s 
center, Pazarkule (Greece) and 
Kapıkule (Bulgaria) signs draw 
my attention. I remember that 
these neighbors, situated next to 
each other, are only a couple of 
kilometers away. I smile and dream 
that, after my trip, I will eat fish in 
Uncle Vasilis’s house in Greece and 
drop by Mrs. Pavlina in Bulgaria to 
inquire after her.

City Dedicated to Prayers 
Hundreds of mosques dispersed all 
around Edirne are like wise men 
who are respected and accepted as 
guides, like plane trees. My first 
visit to the city center is for the 
Selimiye Mosque which Mimar 
Sinan built when he was eighty and 
is considered his opus magnum. 
When I enter this grandiose 
building which can be seen from 
everywhere in the city, I think that 
its inner beauty is reflected in its 

merkezinde ilk ziyaretimi, 
Mimar Sinan’ın seksen yaşında 
inşa ettiği, ustalık eseri 
addettiği Selimiye Camisi’ne 
yapıyorum. Her yerden 
görülebilen ihtişamlı yapının 
kapısından girer girmez “İçinin 
güzelliği dışına yansımış” diye 
düşünüyorum. Türk-İslam 
mimarisinin başyapıtlarından 
olan, özgün tekniğiyle işin 
erbaplarını bile kendine hayran 
bırakan bu ibadethane, insanın 
gönül dünyasına benzersiz bir 
ışık düşürüyor. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne de dâhil edilen 
Selimiye’yi gezerken rivayete 
konu olan, müezzin mahfilinin 
mermer ayağındaki ters laleyi 
buluyorum. Söylentilere göre, 
yapılmadan önce caminin 
yerinde bir lale bahçesi varmış. 
Arazi maliki, ancak camide 
lale motifi olursa anlaşmaya 
yanaşacağını söylemiş. Mimar 
Sinan talebi kabul etmiş fakat 
sahibin aksi tavrını yansıtmak 
için laleyi ters yapmış. 
Selimiye Camisi’nden ayrılıp az 
ilerideki Eski Cami’nin yolunu 
tutuyorum. Beni duvarlarına 
farklı zamanlarda yapılmış; 

façades. One of the masterpieces 
of Turkish-Islamic architecture, 
whose discipline amazes even the 
experts, this sanctuary enlightens 
people’s souls. After walking around 
Selimiye, which is included on the 
UNESCO World Heritage List, 
I find the motif of upside down 
tulip on the marble pillar of the 
muezzin lodge.  According to legend, 
there was a tulip garden before the 
mosque was built. The property’s 
owner said that he would agree to 
give his land if the mosque had a 
tulip motif. Mimar Sinan accepted 
his demand but in order to reflect 
the owner’s ill temper, he depicted 
the tulip upside down.  
After Selimiye Mosque, I move 
towards the nearby Old Mosque. I 
am greeted by exceptional examples 
of calligraphy on its walls, made 
in different times by different 
artists. With their noble attitude 
in black, they stand as guardians 
of invocation. On the wall next 
to the shrine, there is a holy Kâbe 
stone framed by flower patterns. 
The seat of Haji Bayram Wali who 
came with people for advice and 
communion make me feel grateful 
for living in a country where many 
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farklı sanatçıların elinden 
çıkmış, hat sanatının müstesna 
örnekleri karşılıyor. Simsiyah, 
asil duruşlarıyla sanki her biri 
birer niyaz bekçisi... Mihrabın 
yanındaki duvarda ise, çiçek 
motifleriyle çerçevelenmiş, 
mübarek Kâbe taşı duruyor. 
Bir zamanlar halkla nasihatler, 
sohbetler için bir araya 
gelen Evliya Hacı Bayram-ı 
Veli’nin makamı ve kürsüsü, 
ülkemizden böyle kıymetli 
insanlar gelip geçtiği için ayrıca 
şükretmeme vesile oluyor. 
Edirne, Türkler tarafından kılıç 
ile fethedildiği için, imamın 
cuma ve bayram namazı 
hutbelerini elinde kılıç ile 
okuması da caminin bir 
başka özelliği.  
Kısa bir yürüyüşün ardından, 
pek çok ilke imza atan 
Üç Şerefeli Cami’deyim. 
Selçuklu mimarisinden 
Osmanlı mimarisine geçişin 
ilk eseri olan cami, upuzun 
minaresiyle zamanında adeta 
bir parçasıymış gökyüzünün. 
Döneminde çok kubbeli 
cami geleneğini değiştiren, 
tek kubbeli yapılan yegâne 

yapıymış. Bir kez daha içim 
huzur ve hayranlık duygusuyla 
doluyor. Avludaki çeşmeden 
su içen güvercinlerle beraber 
abdest alan insanları 
seyrediyorum. Köşede 
oturmuş, gözleri dalmış adama 
bakıyorum; ezanı, kendini, 
hayatı dinliyor…   
 
Kendisi Şifahane Olan 
Şehir  
İkinci Bayezid Külliyesi’ne 
gitmek için otobüse 
bindiğimde, önceden 
tembihlendiğim için 2,5 liram 
hazır. Çünkü Kent Kartınız 
yoksa otobüsler sadece tam 
verdiğiniz bozuk parayı kabul 
ediyor. Para üstü uygulaması 
yok. Kısa bir yolculuğun 
ardından İkinci Bayezid 
Külliyesi’nde yer alan, 2004 
yılında Avrupa Müze Ödülü’nü 
kazanan Sağlık Müzesi’ndeyim. 
Geçmişte önemli bir sağlık 
merkezi olan Darüşşifa’da tıp 
öğrencileri yetiştirilir, hastalara 
şifa dağıtılırmış. Maketlerle 
yapılan canlandırmalar, 
insanı gerçekten de o 
yıllara götürüyor. Ruh 

venerable people have lived. Since 
Edirne was conquered by sword, the 
imams recite the sermons for the 
Friday and festival prayers with a 
sword in their hands.  
After a short walk, I am now in Üç 
Şerefeli (Three-Balcony) Mosque. The 
first sanctuary built as a transition 
from Seljuk to Ottoman architecture, 
this mosque is like a part of the sky 
with its lengthy minaret. It was 
the first mosque to depart from 
the multi-dome tradition, the first 
to be built with a single dome. 
Again, I feel peace and admiration. 
I watch pigeons drinking water in 
the courtyard together with people 
performing ablutions. I see a man 
sitting in the corner, looking out into 
the distance, listening to the prayer, 
himself, and life…

A Healing City   
When I board the bus to go Bayezid 
II Social Complex, I have my 2.5 
liras ready to give the driver - if you 
do not have a City Card, buses only 
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Edirne Büyük Sinagogu dünyanın en büyük sinagogları arasında. 
The Edirne Grand Synagogue is one of the biggest synagogues in the world.

Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi dünya mimarlık 
tarihinin başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.
Selimiye Mosque which Mimar Sinan called his magnum opus is 
considered one of the masterpieces of world architecture. 

Tunca Nehri kıyısındaki II.Bayezid Külliyesi cami, tıp medresesi, 
imarethane, darüşşifa, hamam, mutfak gibi bölümleriyle geniş bir 
alana yayılıyor.
Bayezid II Social Complex on the banks of River Tunca has a large area with a 
mosque, medical school, almshouse, hospital, bathhouse, and kitchen.
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rahatsızlıklarının su sesiyle, 
müzikle, bitkilerle ve kokularla 
tedavi edildiğini öğreniyorum. 
Burada Edirne’nin enfes 
güllerinden macunlar, 
şuruplar, pomatlar, buhurlar 
yapılırmış. Asabiyete karşı 
lavanta, bergamot; zihin 
dalgınlığına zencefil, biberiye 
önerilirmiş. Saba makamı 
insana cesaret, kuvvet verirken; 
hüseyni makamı sakinlik, 
rahatlık sunarmış. Neyzenler, 
zurnazenler ve daha birçok 
müzisyen, hastalarla sık sık 
bir araya gelirmiş. Zamanın 
anatomi kitaplarında organlar 
için yapılmış benzetmeler de 
ilginç. Gırtlağın düdük, kalbin 
çam kozalağı, akciğerlerin kalbin 
yelpazesi olarak tanımlanması 
insanı hem gülümsetiyor hem 
düşündürüyor.  
Merkeze dönüp şehri gezerken 
karşıma tarihî hamamlar çıkıyor 
devamlı. Şehre günübirlik 
gelen Bulgarlar ve Yunanlar 
da Edirneliler gibi bu kültürü 
yaşatıyormuş. Sokullu, 
Tahtakale ve Saray Hamamı’nın 
en çok tercih edilenler olduğunu 
öğreniyorum. 

Çarşı Pazarı Mis Kokan 
Şehir 
Her gezgin gibi ben de 
Edirne’den “ne alınır”, 
“ne hediye götürülür”ün 
peşine düşüyorum. Selimiye 
Arastası, Bedesten ve Alipaşa 
Kapalıçarşısı sorularımın 
cevaplarını bulduğum yerler 
oluyor. Konfeksiyondan 
züccaciyeye, ev eşyalarından 
yiyeceklere her şey var bu cıvıl 
cıvıl çarşılarda. Fakat dekoratif 
olarak hazırlanmış mis kokulu 
meyve sabunları kendilerini 
hemen fark ettiriyor. İçinde 
ananas, Hindistan cevizi, 
çilek, muz sabunları olan 
sepeti seçiyorum. Üzeri aynalı, 
dualı, incik boncuklu çalı 
süpürgelerinden de alıyorum 
elbette. Bu “süslü sarılar”a 
dair pek çok hikâye var. 
Diyorlar ki; gelinler temizlik 
yaparken kaynanalarının ne 
yapıp ettiğini süpürgedeki 
aynadan gözlermiş. Kapı önüne 
bunlardan asılırsa, evde gelinlik 
çağında kız var demekmiş. 
Halk arasında “eşek öldüren” 
diye tabir edilen meşhur Edirne 
soğukları çoktan geride kalmış. 

accept coins; they don’t give change. 
I am now in the Health Museum, 
which won the European Museum 
Award in 2004, in the Bayezid 
II Social Complex. In the past, 
medical students were educated 
in the Darüşşifa (Hospital), which 
was an important health center. 
The mannequins in the museum 
take you back to those years. I 
learn that psychological disorders 
were treated with water sounds, 
music, plants and scents. Here, 
pastes, syrups, ointments, and 
frankincense were made from the 
delicious roses of Edirne. Lavender 
and bergamot were suggested for 
anger, ginger and rosemary for 
confusion.  In music, saba maqam 
gave people courage and strength, 
whereas hüseyni was to offer 
peace and calmness. Ney players, 
zurna players and other musicians 
gathered together with patients. 
In the anatomy books of the past, 
organs were drawn to resemble 
many interesting things. It is both 
funny and thought-provoking 
that the throat was made to 
resemble reed, the heart pine 
cone, and lungs were described 
as the fan of the heart.

When I return to the center, I 
stumble upon many historical 
baths. Bulgarians and Greeks who 
visit the city for a day and Edirne 
residents keep this culture alive. 
I learn that Sokullu, Tahtakale 
and Saray Baths are the most 
preferred ones.

A City with a Fragrant 
Smell Everywhere 
Like every traveler I start to think 
what to buy from Edirne or what 
to take back as presents. Selimiye 
Bazaar, Bedesten and Alipaşa 
Covered Bazaar are the places that 
my questions are answered. From 
clothes to glassware, houseware 
to food, you can find everything in 
these lively stores. But, the fruit-
shaped soaps smelling beautifully 
and made for decorative use 
attract immediate attention. I 
choose a basket with soap shaped 
as pineapple, coconut, strawberry, 
and banana. Of course, I buy a 
twig broom with mirrors, prayers 
and trinkets on it. There are many 
stories about these fancy yellow 
brooms. Rumor has it that brides, 
while cleaning the house, can 
watch over what their mothers-
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Edirne’nin tarihî çarşıları yüzlerce yıldır halkın ihtiyaçlarını karşılıyor.
The historical bazaars of Edirne have been providing their goods to people 
for centuries.

Camileri kadar köprüleri de meşhur Edirne’nin. 1847 yılında tamamlanan 
Meriç (Abdülmecit) Köprüsü şehirdeki en genç Osmanlı köprüsü.
Edirne’s bridges are just as famous as its mosques. The newest Ottoman 
bridge in the city is Meriç (Abdülmecit) Bridge, completed in 1847.
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Cömert güneş eşliğinde Saraçlar 
Caddesi’ni geziyorum. Trafiğe 
kapalı bu alanda, iki katlı dizi 
dizi mağazalar, lokantalar, 
kafeler; gelen geçeni seyretmek, 
soluklanmak için konmuş 
banklar, yaşama zarafet katan 
çeşitli heykeller var. “Deniz 
Kızı”, “Sevda Çeşmesi”, “Semaya 
Bakan Balık” heykellerini çok 
beğeniyorum. 

Tadı Damakta Kalan 
Şehir 
İnsanların dillere destan 
tava ciğerini yemek için bile 
özellikle geldiği bu şehirde 
ben de kendimi bu lezzetten 
mahrum bırakacak değilim 
elbette. Bunun için de tavsiyeler 
üzerine, soluğu ciğercide 
alıyorum hemen. Yaprak 
ciğerin lezzet sırrının özellikle 
Trakya’da yetişmiş körpe dana 
karaciğerinin, ekmek unuyla ve 
ayçiçek yağıyla kızartılmasında 
saklı olduğunu öğreniyorum. 
Tatlıcı Keçecizade’yi bulup 
sırt çantamı badem ezmesi, 
Kavala kurabiyesi ve 40 ayrı 
baharattan yapılan deva-i 
misk tatlısıyla dolduruyorum. 
Deva-i miskin içinde karahalile, 

mürsafi gibi adlarını hayatımda 
ilk defa duyduğum baharatlar 
var. Ciğerle arası iyi olmayanlar 
için Edirne köftesi lezzetli 
bir alternatif olabilir. Sırada 
Edirne’nin nefis beyaz 
peynirinden almak için 
peynirciler var. 
Alışverişim bitince otobüsle 
Meriç Nehri’nin kenarındaki, 
köprü manzaralı Emirgan Çay 
Bahçesi’ne ulaşıyor, çayımı 
burada yudumluyorum. 
Edirne’nin beline doladığı 
en güzel kemerleri köprüler. 
Bulutlar nehrin sularında gölge 
oyunları sergilerken bu mutlu, 
dingin şehirde yaşamanın 
ömrü uzatacağına inanıyorum.  

Tarihî Şehir  
Meriç’e nazır Edirne Kent 
Ormanı’nı, Edirnelilerin 
deyimiyle Söğütlük’ü geçerek, 
kiraladıkları bisikletlerle 
gezen gençlerin peşi sıra 
Karaağaç’a yürüyorum. 
Tanzimat döneminde 
İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak 
demiryolunun Edirne’de 
yapılmasına karar verilince 
buraya bir istasyon kurulmuş. 
İşte o tarihî istasyon bugün tam 

in-law are up to. If it is hung on a 
house door, it means that there is 
a girl of marriageable age in the 
household. 
The notorious cold weather of 
Edirne, known locally as “donkey 
killer,” is no more. I walk along 
Saraçlar Avenue with the sun 
shines over us. On this avenue 
closed to traffic, there are many 
stores of two stories, restaurants, 
cafés, benches to sit, relax, and 
watch the passers-by,  and various 
statues that give life grace. The 
Mermaid, Fountain of Love, 
and Fish Facing the Sky are my 
favorites. 

A City with a Taste You’ll 
Never Forget 
In a city where people come from 
all around just to eat the legendary 
fried liver, I am not going to 
deprive myself of it, naturally. 
Following suggestions, I get to a 
liver restaurant in no time flat. I 
learn that the secret behind the 
great taste of thinly sliced liver is 
its provenance (Thracian young 
calf) and being covered in flour  
and fried in sunflower oil. I find 
the confectioner Keçecizade and 
fill my backpack with almond 

paste, Kavala cookies and deva-i 
misk dessert which is made of 40 
different spices. There are spices 
in deva-i misk which I hear for 
the first time in my life, such as 
karahalile and mürsafi. For those 
who do not like liver that much, 
Edirne meatballs can be a good 
alternative. Now, it is time to visit 
cheese stores to buy some of the 
finest white cheeses of Edirne… 
After I’m done shopping, I take a 
bus to Emirgan Tea Garden, on 
the bank of the Meriç River, with 
a bridge view and I drink my tea 
here. The bridges are like beautiful 
belts that Edirne wraps around its 
waist. Watching the clouds cast 
their shadows on the waters of the 
river like shadow puppets, I believe 
that living in this happy and calm 
city can extend life. 
 
A Historical City 
I pass Edirne City Forest next to 
the Meriç, or as Edirne residents 
call it, “Willow Grove,” and walk 
through Karaağaç following the 
young people who are strolling 
around on bikes they have rented. 
When it was decided to make the 
railway connecting Istanbul to 
Europe in the Tanzimat (Reform) 

6 Yaprak inceliğinde dilimlenen ciğerler kızgın yağda kızartılıyor. 
Thinly sliced liver is fried in hot oil.

6
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anlamıyla Trakya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin maharet yuvası. 
Buradaki temsili trenin önünde 
herkes fotoğraf çektiriyor. 
Yemyeşil kampüsün içine, 
Lozan Antlaşması’na ithafen 
Lozan Anıtı dikilmiş. İlhan 
Koman Resim ve Heykel 
Müzesi’ni dolaşırken müze 
müdürü Müslüm Özcan’la 
sohbet ediyoruz. Müslüm Bey’in 
Edirne sokaklarında rastladığım 
birçok heykelin de heykeltıraşı 
olduğunu öğreniyorum.

Şenlikleri Seven Şehir 
Sarayiçi beldesi, Osmanlı 
saray kalıntılarının olduğu 
bölge. Başımı çeviriyorum; 
bir köşede saray mutfağı, 
diğer köşede hamam. Az 
ileride Adalet Sarayı; biraz 
yol alınca Av Köşkü. Belki 
de şu an adımladığım yerler 
bir zamanların hasbahçesi… 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 
Ermeydanı ve Kakava 
(Hıdırellez) şenliklerinin 
yapıldığı alan yanı başımızda. 
Yıllardır buranın maskotu 

olan aynalı süpürgeci Necati 
Usta, “Sen buranın böyle sakin 
olduğuna bakma. Kırkpınar 
şenliklerinde şehrin nüfusu 
ikiye katlanır; oteller dolar taşar. 
Yer bulamayanlar buralara çadır 
kurar. Konserler, halk oyunları, 
yarışmalar düzenlenir; lunapark 
kurulur. Yiyecek, giyecek 
tezgâhları açılır. Başpehlivan 
belli olana kadar güreş 
tutulur. Çok keyiflidir, çok. 
O festivali görmezsen Edirne 
eksik kalır. “diyor. Festival bu 
sene 10- 16 Temmuz tarihleri 
arasında yapılıyor. 

Melek Kalpli İnsanların 
Yaşadığı Şehir     
Gezim boyunca birçok 
gönüllü rehberim oluyor. 
O kadar candan ve 
yardımsever ki Trakyalılar... 
Yaşadıkları şehri tanıyan, 
sahiplenen, anlatan keyif li 
insanlar. Bu kentin her 
yeri, her saati huzurlu. 
Birbirinden kıymetli 
güzelliklerini gördükçe, 
herkesin onunla canciğer 
olası geliyor.

Era, a train station was built 
here. Today, this historical station 
houses the Trakya University 
Fine Arts Faculty. Everyone takes 
pictures in front of a life-size train 
replica. Inside the green campus, 
there is the Lausanne Memorial 
Statue, commemorating the 
Treaty of Lausanne. While 
visiting İlhan Koman Painting 
and Sculpture Museum, I 
talk with Müslüm Özcan, the 
museum’s director. I learn that 
Mr. Özcan is the sculptor of 
a lot of the public art I have 
stumbled upon in the streets 
of Edirne.

A City in Love with 
Festivals 
Sarayiçi town hosts numerous 
Ottoman palace ruins. I turn 
my head and on one corner 
there is the court kitchen, on the 
other, a bath. Just a couple of 
steps away, there is the Court of 
Justice, beyond it, the Hunting 
Lodge. Maybe, the ground I am 
stepping on was a hasbahçe, the 
private garden of the sultan… 
Just next to us, there is the 
field where the Kırkpınar Oil 
Wrestling Festival and Kakava 
(Hıdırellez) is organized. 

The mascot of the region for 
many years, Mr. Necati, a 
seller of mirrored brooms, 
tells me, “Don’t think that this 
place is calm like this always. 
During Kırkpınar Festival, the 
population is doubled, hotels 
are full. People who cannot 
find a place to stay, raise 
tents. There are concerts, folk 
dances, competitions; there 
is even an amusement park. 
Many counters are opened, 
selling food and dresses. People 
wrestle until the chief wrestler 
is chosen. It is so blissful. If 
you don’t see this festival, you 
haven’t seen Edirne completely.” 
This year, the festival is organized 
between July 10 and 16.  
 
A City with Ingenuous 
Residents     
During my trip, I have had 
many voluntary guides. The 
people of Thrace are very cordial 
and helpful… They are joyous 
people who know, embrace, and 
tell stories about the city they 
live in. Every corner and every 
hour of this city is peaceful. 
Upon seeing its precious 
beauties, everybody holds this 
city dear.   

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Çorlu 
arasında haftanın her günü 

karşılıklı seferler düzenliyor. 
Çorlu’dan Edirne’ye 

karayoluyla ulaşabilirsiniz.

INFO
AnadoluJet has daily  

round-trip flights between 
Ankara and Çorlu. You can 

reach Edirne from Çorlu via 
highway. 

anadolujet.com 
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kullanımında olan 
tarihî istasyon binası Edirne’nin en etkileyici yapılarından biri.
Currently housing the Trakya University Fine Arts Faculty, the historical 
station is one of the most impressive buildings in Edirne.

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri 
arasında düzenleniyor.  
The 656th Kırkpınar Oil Wrestling is organized this year between July 10 and 16.

7

8

34  ANADOLUJET • TEMMUZ • JULY 2017





HOW BEAUTIFUL THE HIGHLANDS ARE AT THE MOMENT…

AKGÜN AKOVA

YAYLALAR ŞİMDİ 
O KADAR GÜZEL Kİ…

A
Tİ

LL
A

 A
LP

 B
Ö

LÜ
K

B
A

ŞI



Yaylada insan ve doğa birdir; bir çiğdemden, bir 
ardıç ağacından, bir bardak ayrandan yüce değildir 

hiç kimse. Yaylacılığın sevinç kaynağı budur. 

In the highlands, humans and nature are one; no one is 
greater than a crocus, a juniper, a glass of ayran. This is the 

source of joy for seasonal human migration to the highlands. 



Bolu’da, bindiğimiz cipe 
rağmen yaptığımız zorlu bir 
yolculuktan sonra, Köroğlu 
Dağı’na bakan Karadoğan 
Yaylası’na vardığımızda 
yayladan herkesin çoktan 
çekilmiş olduğunu anladık. 
Çekirgelerin ve kırlangıçların 
da… Birdenbire duyduğumuz 
çıngırak seslerinin ardından, 
ahşap evler arasında sedef gibi 
tüyleriyle bir Ankara keçisi 
sürüsü belirdi. Tırmandıkları 
kayalıklara doğru yürüdük. 
İşte o zaman elinde değneğiyle 
bize doğru gelen yaşlı çobanı 
fark ettik. Keçileriyle birlikte 
bu ıssızlaşmış yaylada 
yaşıyordu. Ne zamandan beri 
sürüleri yaylaya çıkardığını 
anımsamıyordu. “Elli yıl 
olmuştur.” dedi bir ara. 
Köpeğinin kendisini 
koruduğunu, üniversiteye 
gidecek torunu için oğlunun 
gelip oğlakları sattığını, 
geceleri yıldızları bir bir 
saydığını ve onlara adlar 

After a difficult journey in Bolu 
despite our jeep, we realized 
that by the time we arrived at 
Karadoğan Highland facing 
Köroğlu Mountain, everybody 
had left. Even the grasshoppers 
and swallows… We heard an 
abrupt bell chime and soon a 
herd of Ankara goats with their 
pearl-like hair appeared among 
the wooden houses. We walked 
through the rocks they were 
climbing. That’s when we 
realized the old shepherd coming 
towards us with a stick in his 
hand. He was living in this 
deserted highland with his 
goats. He was not able to 
remember for how long he has 
been taking the herds to the 
highlands. “It must be fifty 
years,” he said at one point. He 
told us how his dog protected 
him, how his son sold the kids 
for his grandson who would go 
to university, and how he 
counted stars at night and 
named them. We were just about 

verdiğini anlattı. Ahşabı 
siyaha dönmüş yayla evlerinin 
ve arkalarındaki zirvenin 
fotoğraflarını çekip tam 
ayrılacaktık ki, yaşlı çoban 
omzundaki kıl keçe heybeyi 
indirip içinden küçük bir sarı 
kavun çıkardı. “Alın,” dedi, 
“aşağıya, dere boyuna 
indiğinizde yersiniz.” 
Bildiğimiz şu ki, bu onun son 
kavunuydu ve başka yiyeceği 
yoktu. Torunu ancak üç dört 
gün sonra gelip yiyecek 
getirecekti ona. İstemedik; 
almamız için ısrar etti. 
Kasabaya indiğimizde, oradan 
kavun alabileceğimizi söyleyip 
teşekkür ettik. Bir dahaki 
bahara kadar kendisinden 
başka kimsenin 
tırmanmayacağı bu kayalığa 
kadar gelen bizleri ev sahibi 
olarak ağırlamak istiyor, bir 
şey ikram etmeden 
uğurlamaya gönlü razı 
olmuyordu. Oysa büyük 
olasılıkla ne o bizi bir daha 

to leave after taking photos of 
the highland houses with their 
blackened wood and the peak 
behind them, when the old 
shepherd put down his felt bag 
and took out a small yellow 
melon. “Take it,” he said, “you’ll 
eat it when you get to the creek.” 
We knew that it was his last 
melon and he did not have 
anything else to eat. His 
grandson would come after 
three or four days to bring him 
food. We refused but he insisted. 
We thanked him and we said we 
can buy melons when we reach 
the town. But he wanted to host 
us as we had come to these rocks 
which nobody but himself would 
climb until next spring - he did 
not want to send us off without 
some treats. Most probably we 
would not see each other ever 
again, and finally we managed 
to convince him. The melon 
stayed with the old shepherd, 
the big heart he lent us stayed 
with us. This was the first time 

2
1
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Yaylada, ekmeğin de böreğin de 
hamuru çayır çimen üzerinde 
hazırlanır.
In the highlands, the dough for 
both bread and pastries is prepared 
outdoors, in the meadow.

Ayder Yaylası’ndan Yukarı 
Kavrun Yaylası’na giden bir 
yürüyüş kolu
A trekking path from Ayder Highland 
to Yukarı Kavrun Highland.

Antalya Kaş’taki Şubaşı Yaylası 
hem sürülerini otlatmak isteyen 
yaylacıları hem de ülkenin 
farklı yerlerinden gelen doğa 
tutkunlarını ağırlıyor.
In the Kaş district of Antalya, 
Şubaşı Highland hosts both 
seasonal migrants who want to 
feed their herds and nature lovers 
coming from all around the country.

görecekti, ne de biz onu... Zar 
zor ikna ettik. Kavun yaşlı 
çobanda, içimize bıraktığı 
gönül yüceliği bizde kaldı. 
Yolcu olmak ile yaylacı olmak 
arasındaki farkı ilk o zaman 
anlamıştım. Yaylanın yalnızca 
“Dağlık, yüksek bölgelerde, 
kışın hayat şartları güç olduğu 
için boş bırakılan, yazın 
havası iyi ve serin olan, 
hayvan otlatma veya 
dinlenme yeri” demek 
olmadığını da… 
O günden sonra çok yaylada 
“yayladım”. Toros yaylalarında 
Hıdırellez’de “yaz körpesi” 
denen oğlakların doğumunu, 
Bolu yaylalarında derede 
çamaşır yıkayan kadınların 
sabunlarını alıp kaçan 
kargaları, Çamlıhemşin 
yaylalarında kadın erkek 
birlikte durulan horonların 
pekiştirdiği kardeşlik 
duygusunu yaşadım. Bartın 
Ulus’taki Uluyayla yolunda 
sapsarı mendil gibi açılmış bir 
sonbahar, Abant Gölü 
yakınlarındaki Pelitözü 
Yaylası’nda dağ sümbülleriyle 
örtülmüş bir bahar gördüm ki, 
unutamam. Isparta 
Yenişarbademli’de, Dedegöl 
Dağı’ndaki Melikler 
Yaylası’nda dağcılarla birlikte 

kamp ateşinin başında 
oturdum. Sabahleyin 
Pınargözü Mağarası’nın 
ağzına eğilip suyumu içtim. 
Ordu’da, Çambaşı Yaylası’nda 
bir yaz gecesinde yıldızlar 
değil, ateş böcekleriydi 
üzerime yağan. Beyşehir ile 
Eğirdir gölleri arasındaki 
Sorgun Yaylası’nda beni 
çiçeklerin yanı sıra şırıl şırıl 
akan bir dere karşıladı. Ben o 
küçük derenin, kanyonların 
arasından “Geliyorum 
Akdeniz!” diye bağıra bağıra 
akan Aksu’nun doğum yeri 
olduğunu çok sonra öğrendim. 
Maçka’daki Lişer Yaylası’nda 
yemek yerken, bir inek 
sofranın sahibiymişçesine 
gelmiş ve kocaman dilini 
çıkararak dilimlenmiş 
karpuzumu birkaç saniyede 
midesine indirivermişti. Say 
say bitmez, hepsi birbirinden 
güzel yayla anıları…  
Yayla insan sıcağıdır. 
İmecedir. İsmet Zeki Eyuboğlu 
şöyle demişti Maçka yaylaları 
için: “Bana annemi, babamı 
sevdiren yayla olmuştur, 
yaylada tatmışım ananın- 
babanın tadını, yaylada 
anlamışım onların ne değerde 
varlıklar olduğunu. Bugün 
yayla denince annemle 

I understood the difference 
between being a passerby and a 
true seasonal migrant. I 
understood that highland does 
not only mean “a high and cool 
ground you go in summer, above 
sea level.” 
After that day, I spent many 
days in highlands. I experienced 
the birth of kids which were 
called “summer tender” in 
Hıdırellez in the Taurus 
highlands; the crows that steal 
the soaps of women washing 
clothes in the river in Bolu 
highlands; the fraternity which 
is strengthened by the horon 
played both by men and women 
in the Çamlıhemşin highlands. I 
saw the fall, open like a yellow 
handkerchief on Uluyayla road 
in Bartın, Ulus, and a spring 
covered with mountain 
hyacinths in Pelitözü Highland 
near Abant Lake; I cannot forget 
these. I sat by the campfire with 
mountaineers in Melikler 
Highland in Dedegöl Mountain, 
Yenişarbademli, Isparta. I drank 
water leaning through the 
mouth of Pınargözü Cave in the 
morning. Once, fireflies rained 
instead of stars on me in a 
summer night in Çambaşı 
Highland, Ordu. A flowing river 
greeted me together with 

flowers in Sorgun Highland 
between Beyşehir and Eğirdir 
Lakes. Much later I learned that 
that small river was the 
birthplace of Aksu, who shouted 
and screamed “I am coming 
Mediterranean!” While eating 
in Lişer Highland, Maçka, a cow 
came as if it were the table’s 
owner, taking its huge tongue 
out and ate my watermelon in 
seconds. I have countless 
memories from beautiful 
highlands…  
A highland is human warmth. It 
is solidarity. İsmet Zeki 
Eyüboğlu described the Maçka 
highlands as follows: “Highlands 
made me love my father, my 
mother, I experienced having a 
mother and father in highlands, 
I understood what they mean, 
how valuable they are. When 
highlands are mentioned today, 
I think of my mother and cream, 
my father and bread…” On 
highlands, there are no chiefs, 
no seigneurs. It does not mean 
anything to be wealthy, it is 
shameful to show off. The 
essence of seasonal migration is 
respect for nature. Those who 
take to the highlands, cover 
themselves with traditional 
highland clothes. Folk songs and 
games are of highlands. I don’t 
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kaymağı, ekmekle babamı 
düşünürüm için için…” 
Yaylada ağalık, beylik olmaz. 
Varlıklı olmanın hükmü 
yoktur, zenginliğini 
göstermeye çalışmak da 
ayıplanır. Doğaya saygı, gerçek 
yaylacının özüdür. Yaylaya 
çıkan, yayla geleneğinin 
kendine özgü giyim kuşamıyla 
örtünür, süslenir. Türküsü 
yaylaya göredir, oyunu da öyle. 
Şenliksiz yayla var mıdır, 
bilmem. Varsa da komşu 
yaylalarla bir olup 
eğlencelerini yaparlar.  
Bolu’nun Seben ilçesinde yaz 
günlerinde yaylalarda soluk 
alınır. “Hacet Bayramı” adı 
verilen buluşmalar, uzakta 
olan Boluluları ve birbirini 
uzun zamandır göremeyen 
insanları bir araya getirip 
sevindirir. Yaylaya çıkma 
günü, köy halkı tarafından 
ortaklaşa belirlenir ve 
yolculuk hep birlikte yapılır. 
Yaz aylarında çoğu köyde 
birkaç kişi dışında kimse 
kalmaz. Seben yayla evlerinin 
en önemli özelliği, hiç çivi 
kullanılmadan, çam 
ağaçlarından kenetleme ve 
birbirine geçme şeklinde inşa 

edilmiş olması. Evlerin yüksek 
merdivenleri ise ağaçtan 
oyularak yapılmış. Özellikle 
Kızık Yaylası’nda kendini 
gösteren bu mimari yeni 
yapılarda ne yazık ki 
kullanılmıyor.  
Hepsine “yayla” desek de 
yaylaların kendilerine özgü, 
diğerlerine benzemeyen 
yanları da var. Çukurova’nın 
yaz sıcağından kaçmak 
isteyenler, Adana Pozantı’daki 
Tekir Yaylası’na giden 
minibüslerin durağında 
kuyruk olurlar. 
Afyonkarahisar’ın Sandıklı 
ilçesindeki Kocayayla’da yılkı 
atları koştururken 
üzerlerinden kartallar geçer. 
Doğubayazıt’taki Eli ve 
Topçatan yaylaları Ağrı Dağı 
tırmanış rotası üzerinde 
olduğu için dağcıları ağırlar. 
Isparta Sütçüler’deki Tota 
Yaylası, Adada Antik Kenti’ne 
komşuluk eder. Antalya 
Kaş’taki Gömbe Yaylası, 
Uçarsu Çağlayanı’nın 
damlacıklarını biriktirir. 
Artvin Ardanuç’taki Bilbilan 
Yaylası yörenin hayvan pazarı 
gibidir. Şavşat’taki Beyazsu 
Yaylası Karçal Dağı’ndadır ve 

know if there are any highlands 
without a festival. If there is 
such a place, it comes together 
with its neighboring highlands 
and organizes one.  
In Seben district of Bolu, people 
come to the highlands in 
summer. Meetings called “Hacet 
Festival” bring together Bolu 
residents and people who have 
not seen each other for a long 
time. The day to take to the 
highlands is determined 
collectively by the village 
residents and the journey is 
undertaken together. In 
summer, there are very few 
people left in the villages. The 
most important characteristic 
of Seben highland houses is that 
they were built without using a 
single nail - they are made of 
pinewood fit together. The 
houses’ high stairs are carved 
out of wood. This architecture 
which is a characteristic of the 
Kızık Highland especially, 
cannot be found in new 
buildings. 
Although we call all of them 
“highlands,” each has its own 
unique features. Those who 
want to escape the summer heat 
of Çukurova, get in queues for 

minibuses going to Tekir 
Highland in Pozantı, Adana. 
Eagles fly over yılkı horses 
running in Kocayayla in 
Sandıklı district of 
Afyonkarahisar. Eli and 
Topçatan Highlands in 
Doğubayazıt host mountaineers 
since they’re on the Mount Ağrı 
climbing route. Tota Highland in 
Sütçüler, Isparta neighbors with 
the ancient city of Adada. 
Gömbe Highland in Kaş, 
Antalya accumulates the water 
drops of Uçarsu Waterfall. 
Bilbilan Highland of Ardanuç, 
Artvin is like a livestock market. 
Beyazsu Highland of Şavşat is 
on Karçal Mountain and the 
starting point of some of the 
most beautiful walking routes in 
the country. 
In addition to attracting the 
interest of trekking lovers, 
before all, seasonal human 
migration is a tradition. Rapid 
urbanization, however, has 
greatly changed this tradition. 
Highland migration in the past 
was different on the 
Mediterranean coasts. Gökben 
villagers of Fethiye went to 
spend their summer in houses 
on the slopes of Mendos 

4

4 Kars’ın Göle ilçesindeki Çamçavuş Yaylası’nda kaz sürüsüyle yarışan çocuğun sevinci
The joy of a child who races with a gaggle on Çamçavuş Highland in Göle district of Kars
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memleketin en güzel yürüyüş 
rotalarının bazılarının 
başlangıç noktasıdır. 
Yürüyüş sevenlerin ilgisi bir 
yana, yaylacılık bir gelenektir 
her şeyden önce. Hızlı 
kentleşme, bu gelenekteki pek 
çok taşı da yerinden oynattı. 
Akdeniz kıyılarının eski yayla 
göçleri bir başkaydı. 
Fethiye’nin Gökben köylüleri 
mart sonunda Mendos 
Dağı’nın yamaçlarındaki 
yurtlarına yazlamaya 
çıkarlardı. Yaylaya çıkma 
zamanında, göç gününden bir 
hafta önce Fethiye’de tellal 
çığırtılır, herkese haber 
salınırdı yola çıkılacak gün. 
Develerin havutları, eşeklerin 
semerleri elden geçirilirdi. 
Tüfeklerin bakımı yapılır, 
atlar nallanır, genç kızlar ve 
gelinler allı güllü giyinirlerdi. 
Yolda göç alayı ile 
karşılaşanlar, “Yaylanız otlu, 
sürünüz bereketli olsun…” 
derlerdi. Hâlâ da öyle der yayla 
yollarını iyi bilenler. Yayla 
demek, içimi güzel su da 
demektir. Sularının tadı 
yayladan yaylaya değişir. Bu 
suyun nefaseti peynire, 
çökeleğe, yoğurda, yağa siner; 

lezzetlerine lezzet katar. 
Sindirimi kolaylaştırır. 
Dağların doruklarından indiği 
için çoğu yazın da buz gibidir. 
Diş sızlatsa da, avuç avuç 
içilir. Soğuk yalnızca yayla 
sularına mahsus değildir. 
Kentler sıcaktan kavrulurken, 
yaylalarda geceleri üstünüze 
örtecek battaniye ararsınız. 
Türkiye’de ne kadar çok yayla 
olduğunu genellikle fark 
etmeyiz. Çorum’un Kargı ve 
Iğdır’ın Tuzluca ilçelerindeki 
yaylaları; Yalova Çınarcık’taki 
Delmece ve Erikli, Düzce 
Gölyaka’daki Pürenli, Sakarya 
Hendek’teki Çiğdem, 
Taraklı’daki Karagöl, Denizli 
Beyağaç’taki Topuklu, Tokat 
Niksar’daki Çamiçi, Sinop 
Boyabat’taki Kılıçlı, Erzurum 
İspir’deki Yedigöl, Giresun 
Dereli’deki Kümbet, 
Gümüşhane Torul’daki Yılanlı 
ve Kürtün’deki Erikbeli, 
Trabzon ve Gümüşhane 
sınırındaki Kadırga 
yaylalarını öncelikle analım. 
Karabük’te Yenice 
ormanlarının içindeki Sorgun; 
Kayseri Melikgazi’de, Erciyes 
Dağı’nın platolarından 
birindeki Tekir; Niğde 

Mountain in March. When the 
time to go to the highlands 
arrived, just one day before 
migration, a crier publicly 
announced the day to migrate. 
The saddles of camels and 
donkeys were checked. Rifles 
were checked, horses were shod, 
young girls and brides wore red 
and pink. Those who stumbled 
upon migrants on the road said 
“Let your highland be green, 
your herd be abundant…” Those 
who know the highland roads 
well still use this greeting. 
Highland means good, tasty 
water. Its taste permeates the 
dry cheese, yogurt, and butter; 
it adds taste to them. It eases 
digestion. The water is cold 
since it comes from the peaks. 
Although it stings one’s teeth, 
one cannot help but drink it. It 
is not only the waters that are 
cold. While the heat takes over 
the cities, one needs a blanket in 
highlands at nights. 
We do not realize how many 
highlands we have in Turkey. 
Let us first mention some: the 
highlands in Kargı, Çorum and 
Tuzluca, Iğdır; Delmece and 
Erikli Highlands in Çınarcık, 

Yalova; Pürenli in Gölyaka, 
Düzce; Çiğdem in Hendek 
district and Karagöl in Taraklı 
district of Sakarya; Topuklu in 
Beyağaç, Denizli; Çamiçi in 
Niksar, Tokat; Kılıçlı in 
Boyabay, Sinop; Yedigöl in İspir, 
Erzurum; Kümbet in Dereli, 
Giresun; Yılanlı in Torul district 
and Erikbeli in Kürtün district 
of Gümüşhane; and Kadırga 
Highland on the border of 
Trabzon and Gümüşhane. We 
can also add Sorgun in the 
Yenice forests of Karabük; Tekir 
on Mount Erciyes in Melikgazi, 
Kayseri; Meydan between the 
glacial lakes in Ulukışla, 
Niğde… The Eastern Black Sea 
region is a home to several 
highlands: Perşembe in Aybastı, 
Ordu; Ayder, Pokut and 
Samistal in Çamlıhemşin, Rize; 
Anzer, Homeze and Gencebay in 
İkizdere, Rize; Demirkapı in 
Çaykara district and Şolma in 
Maçka district of Trabzon and 
many others… 
The Eastern Black Sea highlands 
are completely green, full of 
meadows, illuminated, 
permeated with fresh air. They 
offer coolness in the face of the 

5

6

6

Abant yaylaları yamaç paraşütçülerinin sevdiği yerlerden.
Abant Highlands are the favorite place of paragliders.

Yaz gecelerinde bile serin olan Bolu yaylalarında yakacak odun her 
zaman hazır bulundurulur.
Cool even in summer nights, there is always firewood ready in Bolu Highlands.

5

7 Doğu Karadeniz, serinliği iliklerinize kadar hissedeceğiniz yaylaları ile yazın 
en cazip seçenekleri arasında yer alıyor.
The highlands of the Eastern Black Sea, where you can feel the refreshing 
coolness to the marrow, are among the attractive options.
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Ulukışla’daki buzul gölleri 
arasındaki Meydan 
yaylalarını da onlara 
ekleyerek… Doğu Karadeniz 
bölgesi ise yaylaların yatağı 
gibidir: Ordu Aybastı’daki 
Perşembe, Rize 
Çamlıhemşin’deki Ayder, 
Pokut ve Samistal, Rize 
İkizdere’deki Anzer, 
Homeze ve Gencebay, 
Trabzon Çaykara’daki 
Demirkapı, Maçka’daki 
Şolma ve niceleri… 
Diyeceğim, Doğu Karadeniz 
yaylaları yemyeşildir, çayır 
çimendir, ışıklıdır, soluk 
alınıp verilesidir. Yazın kimi 
zaman boğucu olabilen 
sıcağına karşı duran 
serinliğin evidir. Sisin 
yatağıdır. Burada yaylaya 
günübirlik çıkmak, yemek 
yiyip birkaç saat geçirmek, 
kırlarında dolaşıp eve 
dönmek yaylayı yaşamak 
değildir. Böylesine “yayladan 
yolcu geçmek” deriz biz. İşin 

bir başka yüzü şu ki, 
yayladan ayrılmak da zordur, 
yaylaları anlatan bir yazıyı 
bitirmek de!.. Anlatacak ne 
çok şey var oysa… Son 
cümlelerimi yazmak için 
gidip bir yayla evinin 
kapısının önüne oturmam 
gerek. Öyle de yaptım, Bolu 
Dörtdivan’da. Biraz sonra 
yanıma küçük bir çocuk 
yaklaştı. Yaylada misafir 
olduğu giyim kuşamından 
belliydi. Söyleşmeye başladık. 
Üniversitede öğretim üyesi 
olan babası onu buraya, 
dedesinin yanına bir haftalık 
tatil için yollamıştı. Tam o 
sırada bir kuş öttü. Çocuk 
gözlerini kocaman açarak, 
“Aaaa, kapı çaldı!” dedi. İşte o 
zaman daha iyi anladım 
yaylaları neden var gücümüzle 
korumamız gerektiğini… 
Koruyamazsak, bütün 
çocuklar kuşların ötüşlerini, 
kuş sesi çıkaran kapı zili 
sanmaya başlayacak çünkü!

suffocating heat of summer, 
they are home to fog. Spending a 
day in a highland, having lunch 
for a couple of hours, walking in 
the meadows and returning 
home is not to truly experience a 
highland. This is barely “passing 
through the highland” as we say. 
It is worth mentioning that it is 
as hard to leave highlands as it 
is to end an article on highlands! 
There are so many things to 
tell… I had to go and sit in front 
of a highland house to write my 
last sentences. So I did, in 
Dörtdivan, Bolu. Then, a little 
kid came closer. It was obvious 
that I was a guest due to my 
clothing. We started to talk. 
His father, an academic in a 
university, sent him to his 
grandfather for a one-week 
vacation. While we were talking, a 
bird started to sing. The kid opened 
his eyes wide and said, “Oh, the 
doorbell is ringing!”  Then, I 
understood why we should protect 
the highlands with all our energy: if 
we don’t, all children will take bird 
songs for the sound of doorbells!

8

9

Maçka yaylalarında çocuklar tahta arabalarını imeceyle yaparlar.
In Maçka Highlands, children collectively make their wooden carts. 

Gelesandra Yaylası, Antalya’dan Toroslar’a doğru çıkan göçerlerin toplanma yerlerinden. 
Gelesandra Highland is one of the gathering places for those who migrate from Antalya to the Taurus Mountains

8
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Ölüdeniz’den Kayaköy’e, 
Xanthos’tan Kaputaş’a 

masalsı bir yolculuk.

A fabulous travel from the 
Ölüdeniz to Kayaköy, from 
Xanthos to Kaputaş.

SAİD SARGIN

KAPUTAŞ 
Kaputaş Plajı pek çoklarına göre Fethiye-Antalya sahil yolunun en 
güzel plajıdır. Yolu kullananlar manzarayı gördükten çok kısa bir 
süre sonra kendilerini denizde bulurlar.

For many, Kaputaş Beach is the most beautiful beach on the Fethiye-
Antalya coastal road. Those who take this road, find themselves by the 
sea shortly after they spot it from the road.

PORTFOLYO / PORTFOLIO





BABADAĞ  
1700 metrelik pist Babadağ’ın en çok kullanılan ve en büyük  pistidir. 
Uçuş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pilotlar yaklaşık 40 dakikalık 
uçuşun ardından Ölüdeniz sahiline iniş yaparlar.

The 1700-meter track is the largest and most used track of Babadağ. Pilots 
who complete their pre-flight preparations land on Ölüdeniz beach after a 
flight of 40 minutes.







ÖLÜDENİZ 
Nereye giderseniz gidin en iyi görüntü için tepelere çıkın. 

Ölüdeniz’de de bu gerçek değişmiyor.

Wherever you go, head to the hills for the best view - this also 
applies to Ölüdeniz.



XANTHOS 
Kınık mahallesinde bulunan Xhantos’a özellikle yaz aylarında Fethiye ve 
Kaş’tan turlar düzenlenir. Bu turlara katılanlar Letoon ve Patara antik 
kentlerini de görebilir.

Especially in summer, there are tours to Xanthos, located in Kınık 
neighborhood, from Fethiye and Kaş. Those who join them can also see the 
ancient cities of Letoon and Patara.





KAYAKÖY 
Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri olan Kayaköy, sis 
çöktüğünde adeta bir hayalet şehre dönüşür.

Frequented by many domestic and foreign tourists in summer, Kayaköy becomes a 
ghost town when the fog rolls in.





ECE MARİNA 
Batı Akdeniz’in önemli yat merkezlerinden biridir 
Fethiye. Marinaları dolduran teknelerin su 
üzerindeki akisleri bambaşka bir görsel şölen sunar.

Fethiye is one of the most important yacht centres of 
western mediterranean region. The ref lection on the 
water of boats in marinas offers a splendid visual feast.







VAN’A

GİTMEK İÇİN
REASONS TO VISIT VAN

Geçmişten günümüze miras kalan abidevi eserler, 

iştah açıcı sofralar, suyun getirdiği bereketle 

renklerin çağıldadığı bir coğrafya ise aradığınız, 

şimdi Van’a gitmenin tam zamanı… 

If you are looking for monumental buildings, 

appetizing dishes, a geography where colors 

murmur with the abundance the water brings, 

now it is time to visit Van… 

MUTLU DURSUN
TAYFUN ÇİFTÇİ

NEDEN



Van Gölü  
Van Gölü çevresi şimdilerde 
hummalı bir çalışmaya 
sahne oluyor. Edremit’te 
hayata geçirilmek istenen 
sahil kordonu projesi 
kapsamında yürüyüş ve 
bisiklet yolları, tartan 
pist, kafeteryalar ve plajlar 
yapılıyor. Tüm bunlar 
yapıladursun Van Gölü, 
Edremit ve Gevaş kıyıları 
kahvaltı yapıp güneşin 
batışını izleyebileceğiniz 
tesisleri, keşfedilmeyi 
bekleyen kıyı ve koyları, 
cilde faydaları anlatıla 
anlatıla bitirilemeyen sodalı 
ve tuzlu suyu ile farklı 
bir tatil deneyimi imkânı 
sunuyor.  
Diğer yandan kuşların göç 
yolu üzerindeki Van Gölü 
havzası kuş gözlemcilerine 
ve doğa fotoğrafçılarına 
eşsiz enstantaneler 
sunuyor. Türkiye’deki 
450 kuş türünün 213’ü bu 

Lake Van  
Now there is an endeavor 
around Lake Van. Within the 
scope of sea front project for 
Edremit, walking and cycling 
trails, tartan track, cafeterias 
and beaches are being built. 
While all these constructions 
are going on, Lake Van offers 
a different holiday experience 
with facilities where you can 
have breakfast and watch the 
sun set on the coasts of Edremit 
and Gevaş, bays and coves 
waiting to be explored, alkaline 
and salty waters that are 
beneficial to skin.  
On the other hand, Lake Van 
basin, on the migration route of 
birds, offers unique snapshots 
for birdwatchers and nature 
photographers. 213 bird species 
out of 450 in Turkey are found 

havzada bulunuyor. Her 
yıl nisan ayından kasıma 
kadar burada konaklayan 
f lamingoların sayısı binlerle 
ifade ediliyor. 
 
Akdamar Adası 
Akdamar’da havaların 
ısınmasını badem 
ağaçlarının açması izliyor. 
Ada; özellikle bu mevsimde 
masmavi koyları, Ermeni 
taş ustalarının marifetli 
ellerinde bir hikâye 
anlatıcısına dönüşen 
kilisesi, gölü çevreleyen 
zirveleri karla kaplı dağları 
ile sözle anlatılması 
mümkün olmayan bir 
manzaranın parçası olmaya 
davet ediyor gezginleri. 
Daha bir özel hissettiriyor 
insana kendisini.  
Vanlıların “deniz” 
olarak niteledikleri Van 
Gölü’ndeki dört adadan 
biri Akdamar. Adını 
Vaspurakan kralı I. Gagik 

here on this basin. Each year, 
thousands of flamingoes settle 
here from April to November. 

Akdamar Island 
In Akdamar, first the weather 
gets warm and the almond trees 
blossom. The island, especially 
in this season, invites travelers 
to be part of an indescribable 
scenery with bluest coves, its 
church which was turned into a 
storyteller thanks to able hands 
of Armenian stonemasons and 
surrounding mountains covered 
with snow. It makes you feel 
special. Akdamar is one of the 
four islands on the Lake Van 
which is called as “sea” by Van 
residents. It was named after 
the church ordered to Monk 
Manuel during the reign of 
Gagik I, the Vaspurakan king. 

1

1

2

2

Akdamar Adası’na Gevaş iskelesinden kalkan teknelerle ulaşılabilir. 
You can reach Akdamar Island by boat from Gevaş port.

Su sporları festivali kapsamında her yıl düzenlenen yelken yarışına 
Türkiye’nin farklı illerinden yelkenciler katılıyor.
Sailors from various cities of Turkey attend a sailing race at the 
Watersports Festival organized every year.
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Muradiye Şelalesi adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı padişahı IV. Murat’tan alıyor. 
Muradiye Waterfall was named after Ottoman Sultan Murat IV who stopped here on his campaign to Baghdad. 

Yöreye özgü ürünlerin tadılabileceği Van kahvaltısı şehrin önemli bir zenginliği.  
Van Breakfast, where you can taste products specific to the region, adds an important level of richness to the city.

döneminde Keşiş Manuel ’e 
inşa ettirilen kiliseden 
almış. Cephelerinde İncil 
ve Tevrat’ta yer alan 
kıssaların tasvir edildiği 
kabartmaların bulunduğu 
haç biçimindeki kilise 
yüzlerce yıldır pek çok 
efsaneye de konu olmuş. 

Şelaleler  
Heybetli dağlarının karı 
eridiğinde başka bir hayat 
başlıyor Van’da. Şelaleleri 
daha bir coşkun akıyor, çiçek 
bahçesine dönüyor çevresi. 
Tendürek Dağı’ndan kaynağını 
alan Bendimahi Çayı’nın 
derin bir vadiden dökülüşünü 
izlemek için Muradiye 
Şelalesi’ne gidiyor yöre halkı. 
Doğal bir piknik alanı olan 
çevresinde dolaşıyor, piknik 
yapıyor. Çayırların üstüne 
serecek örtüsü, beraberinde 
getireceği otlu peyniri 
olmayanları da sofrasına 
davet ediyor.  
Asma köprünün hemen 
yanındaki tesis, gürül gürül 
akan şelaleyi izlemek için en 
doğru nokta. Çayın akışının 
tersine yürüdüğünüzde ise 
küçük küçük şelalelerden 
oluşan bir görsel şöleni 
seyre çıkmış oluyorsunuz. 

Ganisipi, Van’ın bir diğer 
seyre değer şelalesi. Van-
Çatak karayolu Beyaztaş 
mevkiinde karların 
erimesiyle bir oyuktan 
adeta patlarcasına çağlayan 
şelale, beyaz köpüklerin 
oluşturduğu süt beyazı 
rengiyle tanınıyor. Yazın 
sonlarına doğru suyu iyice 
azalan şelalenin bulunduğu 
bölge piknik yapmak için 
ideal. Yakınında bulunan 
alabalık tesisinde kırmızı 
benekli alabalıkların tadına 
bakabilirsiniz. 
 
Van Kahvaltısı  
Bahar aylarında dağlardan 
toplanan sirmo, tarhun, 
mendo, helis gibi yöreye 
has çeşitli otlarla bir lezzet 
klasiğine dönüşen otlu 
peynir, kabuklu ceviz reçeli, 
sacda kavrulup değirmende 
dövülmüş unun tereyağı 
ile kavrulmasından elde 
edilen kavut… Bunları 
duyup da iç geçirmiyorsanız 
henüz Van’da kahvaltı 
yapmadınız demektir. 
İster Van merkezde ister 
Edremit’te göle nazır bir 
kahvaltı salonunda olun 
hiç fark etmez; taş fırında 
pişirilen lavaş ekmeği, 

Shaped as cross with reliefs 
depicting parables from Bible 
and Torah on its façade, the 
church has been mentioned in 
many legends for centuries. 
 
Waterfalls 
When the snow on its majestic 
mountains melt, a new kind 
of life starts here in Van. 
Waterfalls flow vibrant, the 
environs become like a flower 
garden. Locals go to Muradiye 

Waterfall in order to watch 
Bendimahi Creek, springing 
out in Tendürek Mountain, 
flow from a deep valley. They 
walk around and picnic in this 
natural picnic site. They invite 
those who have no cover to sit 
on, no herby cheese with them. 
The best spot to watch the 
brawling waterfall is the facility 
adjacent to draw bridge. When 
you walk through the opposite 
of flowing direction, you will be 
seeing a visual show consisting 
of many small waterfalls. 
Ganisipi is another waterfall 
in Van that you shouldn’t miss. 
Located in Beyaztaş on Van – 
Çatak highway and babbling as 
if exploding from a hollow after 
the snow melts, this waterfall is 
famous for its milky white color 
due to water foam. It is ideal to 
have picnic around the waterfall 
which loses much of its capacity 
through the end of summer. You 
can taste red-spotted trout in a 
trout facility nearby.

Van Breakfast  
Herby cheese, a classic with 
unique herbs picked from 
mountains in spring such as 
sirmo, tarhun, mendo and, 
helis; shelled walnut jam; kavut 
that is made by frying butter, 

3
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Uzun dönem araç kiralamada benzersiz avantajlar sizi de Garentalı yapacak!  

Bu fırsatı kaçırmayın, Garenta ile işinizi ileriye taşıyın.

Bireysel kiralamalara özel fiyat ve avantajlar için  
www.garentapro.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın!

* Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

Ş İ R K E T L E R
TAT İ L  YA P M A Z ,
YA Z  F I R S AT L A R I N I
K A Ç I R M A Z !

KIA CERATO 
1.6 136 PS Concept Plus 

Dizel Otomatik

Aylık 349  + KDV*

SKODA SUPERB  
1.6 TDI Greentech Style  

Dizel Otomatik

Aylık 477  + KDV*

FIAT EGEA  
1.3 Multijet Easy 95 HP  

Dizel Manuel 

Aylık 260  + KDV*



Van çöreği ve süzgeçten 
geçirilmemiş çay eşliğinde 
servis edilen kahvaltının 
tadı damağınızda kalacak. 
1940’ların sonunda Van’ın 
köylerinden şehirdeki 
sütçülere gelenlerin 
yanlarında getirdikleri 
azıklarla başlattığı bu 
gelenek Van gezisinin 
olmazsa olmazlarından.  
 
Van Kedisi  
Van dünyaca ünlü 
kedisiyle tanınan bir 
şehir. Melezleşmeyen, cins 
özelliklerini koruyabilmiş 
bu sevimli canlılar; cana 
yakın olmaları, beyaz, 
ipeksi tüyleri, uzun ve 
kabarık kuyrukları, değişik 
göz renkleri ve suya olan 
düşkünlükleri ile diğer 

kedi türlerinden ayrılıyor. 
Sayılarının azlığı nedeniyle 
koruma altına alınan Van 
kedileri çok değil bundan 50 
yıl önce şehrin sokaklarında 
dolaşıyormuş. 2006 yılında 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
bir tebliğ ile millî ırk olarak 
tescillenen Van kedilerini 
sokaklarda değilse bile 
Van Kedisi Araştırma 
Merkezi’nde hâlâ görmeniz 
mümkün. Senede ortalama 
20 bin kişinin ziyaret 
ettiği merkezde, kedileri 
besleyip sevebileceğiniz 
gibi onlarla fotoğraf 
da çektirebiliyorsunuz. 
Ayrılmadan önce merkezin 
dükkânına uğrayıp üzerinde 
kedi motif leri bulunan 
hediyelik objelerden de satın 
alabilirsiniz. 

and f lour which was fried first 
and then ground… If you do 
not sigh upon hearing these, 
it means you have never had 
breakfast in Van before. It 
doesn’t matter whether it is 
in Van center or in Edremit 
on the coast of the lake; you 
will never forget the breakfast 
served with lavash bread 
baked in stone oven, Van 
pastry and unstrained tea. 
This tradition, which villagers 
coming to the dairy stores in 
the city started with food they 
brought together, is a must for 
a trip in Van.  
 
Van Cat 
Van is a city famous for its 
world-renown cats. These 
cute animals, non-hybridized 
pedigrees, are different than 

other cat species because they 
are more friendly, have white, 
silky fur and long and f luffy 
tail, different colors in each 
eye, and love water. Since 
they are small in numbers, 
they are under protection. 
Not much, only 50 years 
ago, Van cats were strolling 
in the streets. Registered as 
national breed in 2006 with 
a communique published in 
the Official Gazette, Van 
cats might not be seen in the 
streets but can still be seen 
in Van Cat Research Center.  
In the center which is visited 
by an average of 20 thousand 
people each year, you can 
fondle, feed and take photos 
with cats. You can visit the 
store before leaving and buy 
objects with cat motifs. 

5

5

Van yöresinde “pişik” olarak adlandırılan Van Kedisi’ne ait ilk izler çok eskilere, Hitit mücevherlerine kadar gidiyor.
The first traces of the Van Cat, known as pişik around Van, date back many centuries to Hittite jewelry.
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Urartu Kaleleri  
Urartular döneminin 
ihtişamlı başkenti Van’ı 
(Tuşpa); Gürpınar, Başkale 
ve Keliş’in üzerinden Urmiye 
bölgesine bağlayan Kral 
Yolu, kalelerle bezeli bir 
açık hava müzesi gibi. Sarp 
bir coğrafyaya sahip olan 
Van çevresinin neredeyse 
tüm stratejik tepelerinde 
Urartu medeniyetinin 
alametifarikası olan kalelerin 
kalıntıları bulunuyor.  
Şehir merkezindeki Van 
Kalesi, MÖ 9’uncu yüzyılda 
Kral Sarduri tarafından 
yaptırılmış. I. Argişti’ye 
ait olan kaya mezarının da 
görülebileceği kale, binlerce 
yıldır şehrin en önemli 
sembolü.  
İran’dan Anadolu’ya 
uzanan İpek ve Baharat 
yolları üzerinde yer alan 
Güzelsu’da (Hoşap) yalçın 
kayaların zirvesinde yer 
alan Hoşap Kalesi ise 
Urartular döneminde 
İran’a giden askerî yolu 
denetlemek için yapılmış. 
Her görende hayranlık 
hisleri uyandıran kale, son 
şeklini Sarı Süleyman Bey 
döneminde almış. Zernek 
Kalesi, Ayanis Kalesi ve 
Çavuştepe Kalesi kaleler 
şehri Van’da gezebileceğiniz 
tarihî kalelerden bazıları.

Urartu Castles 
The King’s Road linking 
magnificent capital of 
Urartians, Van (Tushpa) to 
Urmia via Gürpınar, Başkale 
and Keliş, is like an open-air 
museum embroidered with 
castles. Nearly all strategic 
hills of Van and environs – a 
steep geography – have the 
ruins of the castles which are 
the trademarks of Urartu 
civilization. Van Castle in 
the city center was built by 
King Sarduri in 9th century 
BC. The castle, where the rock 
tomb of Arghisti I can be seen, 
is the most important symbol 
of the city for thousands of 

6
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Dik bir kaya kütlesi üzerine 
kurulan Hoşap Kalesi fotoğrafçılara 
hoş görüntüler sunuyor. 
Founded on a steep rock mass, Hoşap 
Castle offers pleasant views for 
photographers.

Van’da her yıl ekim ayında 
Flamingo Festivali düzenleniyor.
Every October, the Flamingo 
Festival is organized in Van.

years. Located at the top 
of escarpments in Güzelsu 
(Hoşap) on Silk Road and 
Spice Trade from Iran to 
Anatolia, Hoşap Castle was 
built to monitor the military 
road leading up to Iran 
during Urartian era. Evoking 
admiration, the castle took 
its final shape during Sarı 
Süleyman Bey. Zernek Castle, 
Ayanis Castle and Çavuştepe 
Castle are among other castles 
you may visit in the city of 
castles, Van.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Van 
ve İstanbul-Van arasında 
her gün karşılıklı seferler 

düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Van and Istanbul-Van. 

anadolujet.com
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SAKİN BAŞKENT

SEFERİHİSAR 
SLOW CAPITAL

“Sakin Şehir” Seferihisar, denizin tadını çıkarabileceğiniz 
dingin koyları, doğal ürünlerin satıldığı pazarları, lezzetli 

mutfağı ve misafirperver insanıyla ağırlıyor misafirlerini. 

Cittaslow Seferihisar hosts its guests with calm 
coves where you can enjoy the sea, markets 

where natural products are sold, delicious 
cuisine, and hospitable residents.

MUTLU DURSUN HASAN UÇAR



“Sakin Şehir” ailesinin 
Türkiye’deki ilk temsilcisi 
ve başkenti Seferihisar. Bu 
ağa 2009 yılında katılmış. 
Bu unvanı kazanmasında 
yüzyıllardır süregelen yaşam 
kültürünün önemli payı var. 
Deneyimlerle kuşaktan kuşağa 
aktarılan tarım yöntemlerinin, 
yerel üretimin ve doğal 
döngüsü içerisinde insana 
yaraşır ve sürdürülebilir yaşam 
koşullarının desteklendiği 
bir “sakin şehir” burası. 
Merkezinde yer alan ve sakin 
yaşamı simgeleyen salyangoz 
heykeli, bina cephelerinde, 
çatılarda göreceğiniz salyangoz 
figürleri, bu idealin Seferihisar 
sakinleri tarafından nasıl bir 
içtenlikle benimsendiğini 
gösteriyor. Çınar ve dut 
ağaçlarının altlarında 
kurulu meydan kahveleri, 
sarmaşıkların gölgelediği 
dut ağaçlarıyla çevrili Arasta 
Sokağı, çayınızı yudumlarken 
hızın, hareketin, telaşla 

Seferihisar is the first 
representative and capital of the 
Cittaslow family in Turkey. It 
joined this network in 2009. The 
culture of everyday life, which has a 
centuries-long history here, played 
an important role in winning 
this title. This is a Cittaslow 
where agricultural methods are 
passed on from generation to 
generation based on experience, 
local production, and on humane 
and sustainable living conditions 
supported by the Earth’s natural 
cycle. Located in the town center 
and symbolizing peaceful life, 
the snail statue and the snail 
figures you can see on the façades 
and roofs show how this ideal is 
embraced candidly by the residents 
of Seferihisar. While drinking your 
tea, in coffeehouses on the squares 
under plane and mulberry trees, 
or on Arasta Street surrounded by 
mulberry trees under the shadow 
of ivies, you will be reminded that 
the age of accelerated pace and 
movement, the age when running 
after something with haste is 
the coin of the realm must be left 

bir şeylerin peşinde koşma 
isteğinin geçer akçe olduğu bir 
çağın artık geride bırakılması 
gerektiğini, özlü ve keyifli bir 
hayatı sürmenin mümkün 
olduğunu düşündürüyor insana.  
Salı günleri kurulan pazar, bu 
şirin yerleşimi bin yıllardır 
besleyen toprakların bereketli 
ürünleriyle tanıştırıyor sizi. 
Pazara daha ziyade Seferihisar 
sakinleri rağbet ediyor. Hem 
üretici hem de alıcı buranın 
insanları. Uzaklardan gelenler 
ise bu şirin ilçenin dışarı açılan 
kapısı, bir anlamda vitrini kabul 
edilen Sığacık’ta kurulan, namı 
bölge sınırlarını aşmış bir başka 
pazarı tercih ediyor. Seferihisar 
merkezinden yaklaşık 5 
kilometre uzaklıktaki bu şirin 
beldede tarihî Sığacık Kalesi’nin 
dar sokaklarında, 500 yıllık kale 
içi evlerinin önünde kurulan 
tezgâhlarda yok yok desek 
yeridir. Dağlardan toplanmış 
Ege otlarının, kurutulmuş 
mandalinanın, dalından 

behind and that it is possible to live 
a life that is joyous and simple.  
The local market set up on Tuesdays 
introduces you to the abundant 
products of the lands that have 
been feeding this charming 
settlement for millennia. Mostly 
Seferihisar residents visit the 
market. Both sellers and customers 
are from Seferihisar. Tourists 
prefer another local market in 
Sığacık which is the door to the 
outside world and considered a 
local showcase whose fame crosses 
borders. In the market set up in 
front of 500-year-old houses on 
the narrow streets of historical 
Sığacık Castle, approximately 5 
kilometers from the center, you 
can find almost everything. Just 
as you enter the historical gate of 
the castle, you will be fascinated by 
the smell of the dried tangerines – 
sold both with and without skins-, 
various freshly picked fruits, and 
soaps made of olive oil. People 
from nearby villages come here to 
sell their products. Some counters 
are colorful and some are modest 
with lettuce grown in the seller’s 

1

1

2

2

Sığacık pazarı; müzisyenleri, sanat ve tasarım objeleri ile alışılmış 
köy pazarlarının çok ötesinde…  
Sığacık Market is extraordinary with its musicians, art, and 
beautifully handcrafted objects. 
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Akkum Plajı 
Akkum Beach

Teos antik kentindeki kazılarda 
ortaya çıkarılan meclis binası, 
türünün Anadolu’daki en eski 
örnekleri arasında yer alıyor.   
The parliament building 
excavated in the ancient city 
of Teos is among the oldest 
examples of its kind in Anatolia.

Sığacık Limanı 
Sığacık Port

henüz koparılmış çeşit çeşit 
meyvenin ve zeytinyağından 
imal edilmiş sabunların 
havayı saran kokusuna 
kendinizi daha kalenin tarihî 
kapısından girer girmez 
kaptırıyorsunuz. Seferihisar’ın 
civar köylerinden gelenler, 
burada bizzat kendilerinin 
yetiştirdiği ürünleri satıyorlar. 
Kiminin tezgâhı daha 
renkli, kimininki de hemen 
evinin önündeki bahçesinin 
mahsülü marullarla daha 
mütevazı. Hemen oracıkta, 
kendi kapısının önünde 
ördüğü örtüyü satan; açtığı 
gözlemeyi, şerbetini döktüğü 
tatlıyı güler yüzle ve içtenlikle 
ikram eden Anadolu insanı 
içinizi ısıtıyor. Kabak çiçeği 
dolması, zeytinyağlı sarma, 
nohutlu mantı, yuvalaça ve 
samsades gibi yöre lezzetlerini 
tadımlık ikram ediyorlar.  
Siz de buralara benim gibi 
gezmeye gelmişseniz tatmakla 
kalmayıp sevdikleriniz için de 
almak istiyorsunuz. Siz “Daha 
ne olsun!” diye düşünürken 
onların aldığınız ürünü naylon 
poşet yerine fileye ya da kese 
kâğıdına koymaları yüzünüzü 
güldürüyor. Bu nedenle 
egemen piyasa koşullarından 
azade, doğal ürünlerle sağlıklı 
beslenmek isteyenler buraya 
İzmir’in farklı ilçelerinden 
hatta çevre illerden alışverişe 

geliyor. Müzisyenlerin de bir 
anlamda sahne aldıkları bu 
pazarda Ege şivesiyle yapılan 
pazarlığa saksafon ve keman 
sesleri eşlik ediyor. Sanki 
müziğin ritmine eşlik eden bir 
şenlik alayı geçiyor. Cıvıl cıvıl 
bir yer burası. Evliya Çelebi’nin 
“Seyahatname”sinde “ürünleri 
bol, halkı zengindir” diye 
övgüyle bahsettiği Seferihisar’ın 
bu ünlü pazarına yolu mayıs 
ayında düşenlerse Tohum 
Takası Şenliği ile bolluğun 
ve bereketin paylaşıldıkça 
çoğaldığını da görebiliyor.  
Pazardaki bu keyifli gezinizin 
ardından yine kale içinde 
yer alan, tarihî evlerden 
dönüştürülen küçük avlulu 
kafelerde soluklanabilirsiniz. 
Bitişik düzende ve çoğunlukla 
iki katlı olan, cumbaları ve 
tahta panjurlarıyla dikkat 
çeken bu evlerin büyük bölümü 
kerpiçten imal edilmiş. Diğer 
bir alternatif ise film setlerinin 
kurulduğu bu şirin sokakları 
geride bırakıp kalenin denize 
açılan Kuşadası Kapısı’nın 
karşısındaki masalara oturmak. 
Denize nazır bu mekânda 
kahvenizi yudumlarken balıkçı 
teknelerini, yığılı ağları ve 
ağlarını onaran balıkçıları 
izlemek ayrı bir keyif. Limanda 
bulunan Balık Kooperatifi’nde 
her sabah 10.30’da balık 
mezadının düzenlendiğini 

own garden. In front of their doors, 
Anatolian people candidly offer 
dresses they have knit, pancakes 
they have cooked, desserts they 
have sweetened with sherbet, 
and smilingly warm the cockles of 
your heart. They treat you with 
stuffed squash blossoms, stuffed 
vine leaves cooked in olive oil, 
dumplings with chickpeas, and 
local dishes such as yuvalaca and 
samsade. If you are here to look 
around, you cannot just taste – you 
must  buy some for your friends 
and relatives. When you can’t 
possibly expect more, you see that 

the items that you have bought 
are put inside a net shopping bag 
or a paper bag rather than a nylon 
one. People who want to purchase 
natural products for a healthy 
diet, free of market relations, come 
from different districts of Izmir 
and even from neighboring cities. 
Musicians also often take the stage 
here, while saxophone and violin 
sounds accompany bargaining in 
the Aegean accent. The rhythm of 
the music recalls a passing festival 
parade. This is truly a lively place…  
If you come in May to this famous 
market of Seferihisar, which 
Evliya Çelebi mentions in his 
Seyahatname with the words 
“abundant products, rich people,” 
you can see abundance and richness 
increase by the act of sharing in the 
Seed Barter Festival.  
After this pleasant visit to the 
market, you can have a rest in 
the cafés with small courtyards 
housed in historical buildings 
inside the walls. Attached to one 
another, mostly two stories high 
and attracting attention with their 
bay windows and wooden blinds, 
these houses are mostly built of 
mudbricks. Another alternative 
is to sit at the tables across from 
the Kuşadası Gate, which overlook 
the sea, after leaving behind these 
attractive streets that have been 
used as movie sets. While having 

4
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Optimum’a gelin, modanın, keyifli alışverişin, sürprizli kampanyaların, birbirinden renkli konser 

ve etkiniklerin keyfini çıkarın. Yenilenen İzmir Optimum’la hayatın yeni renklerini keşfedin!

ADİDAS
AFYON LOKUM ATÖLYESİ
ALTINBAŞ
ALTINYILDIZ CLASSICS
ARBY'S
ART GÜMÜŞ
ATASAY
ATASUN OPTİK
AVVA
AYAKKABI DÜNYASI
B&G STORE
BAMBİ
BATİK
BAYDÖNER
BAYRAM BAL KUAFÖR
BEKO
BERNARDO
BETA
BEYMEN BUSINESS
BEYMEN CLUB 
BJK KARTAL YUVASI
BLACKSPADE
BLUE DIAMOND
BOLULU HASAN USTA
BURGER KING

BUZ PİSTİ 
CELLA
CERAN SAAT
CHOC'NETTE
COLIN'S
COLUMBIA-MUSTANG
COQUET
CORN IN CUP
D'S DAMAT
D&R
DAGİ
DEFACTO
DEICHMANN
DEMLİK
DERİMOD
DESA
DOCKERS
E-BEBEK
EKMEKİÇİ
EKOL
ELELE CAFE
ELİT OPTİK
ENGLISH HOME
ETS TUR
FABRİKA

FAME CHOCOLATE
FENERİUM
FIX COLOR AND MORE
FLO
FLORMAR
FOREVER NEW
FREEWAY
G-LINGERIE
GETHIT
GIFT & TOBACCO SHOP
GIOVANE GENTILE
GOLDEN ROSE
GRATIS
GREYDER
GUSTO
HACI ŞERİF
HARİBO
HATEMOĞLU
HİSAR
HOSTA
HOTİÇ
HOTPOINT
İKBAL
İNCİ
İPEKYOL / TWIST

İZMİR DRY CENTER
JACK & JONES
JOLLY TUR
JOURNEY
JP BİSTRO
JUMBO
KAHVE AŞKINA
KAHVE DERYASI
KAHVE DİYARI
KAHVE DÜNYASI
KARACA
KASABA SPORTSWEAR
KAYSERİ MUTFAĞI 
KEMAL TANCA
KEYF CASE
KFC
KİĞILI
KİP
KOMAGENE
KONYALI AHMET USTA
KONYALI SAAT
KOTON
KÖFTECİ RAMİZ
KULE CAFE
LC WAİKİKİ

LESCON
LEVI'S
LG
LOFT
LTB
MACARONİ
MADAME COCO
MAGRABİ OPTİK
MANGO
MARKA PARK
MATMAZEL ÇANTA
MAVİ
MC DONALD'S
MODA Dİ CENTONE
MR.KUMPİR
MUDO
MUSTANG 
NETWORK
NIKE
OCCASION
OPMAR OPTİK
ORA LAHMACUN
OXXO
ÖZSÜT
PANÇO

PENTİ
PERFUME POİNT
PIERRE CARDIN
PİZZA PİZZA
PLAYBOWLING
PLAYLAND
POPEYES
RAMSEY
RED WOLF
RUBA
SAAT & SAAT
SAMSONITE
SAMSUNG
SARAR
SAREV
SBARRO
SHOES&MORE
SIEMENS
SPORTHINK
STEP HALI
SUN STOP
SUPER STEP
SUPPLEMENTER.COM
SUWEN
SÜVARİ

SWATCH
TANTİTONİ
TANTUNİZM
TAVUK DÜNYASI
TEFAL
TEKİN ACAR COSMETICS
TEKNOSA
TERGAN
TOBACCO SHOP & ŞANS OYUNLARI
TOMMY HILFIGER
TOYZZ SHOP
TURKCELL
TÜRK TELEKOM
US POLO
VE ALA MANGAL
VEPA 62
VODAFONE
WATSON'S
WOW AKSESUAR
YALI SPOR KIDS
YARGICI
YATAŞ
YOMUMU
YVES ROCHER
ZEN PIRLANTA 

1992
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de yeri gelmişken belirtelim. 
Limandan çarşının içlerine 
doğru ilerledikçe mis gibi bir 
koku geliyor burnunuza. 2011 
yılında Gödence köyünde 
keşfedilen ve ilk hasadı 2016 
Temmuz’unda yapılan Topan 
Karakılçık Buğdayı’ndan 
yapılan ekmeğin kokusu bu. 
Fırının yanında sıralanmış 
dükkânlarda bölgeye özgü 
seramikler renkleriyle 
dikkatinizi çekiyor. Doğanbey 
köyündeki imalathanede 
geleneksel yöntemlerle üretilen 
keçeden yapılan giysilerin 
satıldığı dükkân da çarşıda en 
çok ziyaretçi çeken yerlerden. 
Sığacık’ta yapacağınız bu lezzet 
ve alışveriş turundan sonra 
Sığacık Kalesi’nin yapımında 
kullanılan malzemelerin 
devşirildiği Teos antik kentinde 
bir kültür turuna çıkalım 
isterseniz. 1960’lı yıllarda 
yapılan kazılarda ortaya 
çıkarılan Teos antik kentinde, 
kazı çalışmaları 2010 yılında 

tekrar başlamış. 12 İyonya 
kentinden biri olan ve bahar 
şenlikleriyle tarihe mal olmuş 
Teos, Dionysos adına inşa edilen 
büyük tapınağı ile biliniyor en 
çok. Meclis binası ve tiyatro gibi 
zengin bir mimari kültürün 
örneklerini gördükten sonra 
kentin kısa zamanda nasıl 
önemli bir ticaret ve kültür 
merkezi hâline geldiğini ve 
yapılacak kazılarda daha 
nelerin gün yüzüne çıkacağını 
düşünebiliyor musunuz? 
Çalışmalarda ortaya çıkarılan 
eserlerin bir kısmı millî 
müzelere nakledilmiş. Buradan, 
asırlık zeytin ağaçlarının 
gölgelediği yoldan antik limana 
inmek de mümkün. Antik 
kenti çevreleyen kızılçam 
ormanından ispinoz, çam 
baştankarası, mavi baştankara, 
alaca ağaçkakan gibi kuşların 
cıvıltıları yayılıyor etrafa; bu da 
ortama ayrı bir güzellik katıyor. 
Teos antik kentine kadar 
gelmişken Dionysos kültüne 

a cup of coffee on the seafront, 
it is a great joy to watch fishing 
boats, piled-up fishnets, and 
the fishermen repairing them. 
There is a fish auction every 
morning at 10:30 at the port’s 
Fish Cooperative. While moving 
towards the market from the port, 
you will sense a fragrant smell. 
It is the smell of bread, made of 
Topan Karakılçık Wheat, first 
discovered in Gödence village in 
2011 and harvested for the first 
time in July 2016. In the stores 
next to the bakery, ceramics unique 
to the region attract attention 
with their colors. Among one of the 
most visited places here is the store 
that sells felt dresses made with 
traditional methods in a workshop 
in Doğanbey village. 
After this shopping and gourmet 
tour, you can visit Teos ancient 
city, which provided the materials 
for the construction of Sığacık 
Castle. Excavations in the ancient 
city of Teos, which was brought to 
light in the 1960s, started again 

in 2010. One of the twelve Ionian 
cities of antiquity and known in 
history for its spring festivals, 
Teos is most famous for its huge 
temple built in honor of Dionysus. 
Upon seeing examples of the rich 
architectural culture such as the 
parliament building and theater, 
you will understand how this city 
became an important commercial 
and cultural center in a short 
time, and will wonder what the 
excavations will unearth next! 
Some of the artifacts discovered at 
the site have been sent to national 
museums across Turkey . From 
here, it is possible to go down 
to the ancient port along a road 
where the shadows of age-old olive 
trees fall. The singing of birds 
such as finch, coal tit, blue tit, 
and Syrian woodpecker accords 
with the Calabrian pine forests 
surrounding the ancient city. While 
you are in Teos, you can visit cities 
where artists of the Dionysus cult 
once lived, namely Lebedos, and 
Myonnesos in Doğanbey Cape. 

6

6

Sığacık pazarında sadece Seferihisar’a özgü ürünlerin satışı yapılıyor.    
In Sığacık market one finds only products unique to Seferihisar.
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bağlı sanatçıların yaşadığı 
Lebedos ile Doğanbey 
Burnu’ndaki Myonnesos 
kentlerini de ziyaret 
edebilirsiniz. 
Merkezde ve Sığacık’ta kurulan 
pazarları Seferihisar’ın vitrini 
yapan ürünlerin geldiği 
bereketli topraklarda sıra… 
Seferihisar’ın köyleri doğayla iç 
içe vakit geçirmek isteyenlere 
birbirinden cazip seçenekler 
sunacak zenginlikte. Gödence 
ve Beyler köyleri doğa yürüyüşü 
için son derece uygun. Beyler 
köyünün çevresindeki yürüyüş 
parkurlarında, zeytinliklerin 
ve üzüm bağlarının arasında 
yürürken Ege Denizi’nin iyot 
kokusunu taşıyan rüzgâr size 
eşlik ediyor. Köyden yaklaşık 
beş kilometrelik parkurun 
takip edilmesiyle ulaşılabilecek 
Sivritepe ise Sığacık ve 
Akarca kıyılarının panoramik 
manzarasıyla sizi bekliyor. 
Gödence köyü ise zeytinyağıyla, 
ceviziyle, bademiyle, sabunuyla, 
kuru üzümüyle, tarhanasıyla 
pazarın kileri adeta. Bölgede 
doğanın kendi döngüsü içinde 
tarım yapmanın inceliklerini 
keşfedebileceğiniz bir okul var 

desek cevabınız ne olur? Yeni 
Orhanlı’da, restore edilmiş 
bir yapıda hizmet veren Doğa 
Okulu’nda zamanı takvim 
ve saatlere değil, doğaya 
bakarak anlamanın yolları 
öğretiliyor. Burada “Doğa 
Zamanı”, “Yavaş Tarım” gibi 
“Sakin Şehir” felsefesine 
uygun kurslar düzenleniyor.  
Eğer niyetiniz sakin bir deniz 
tatili yapmak ise yine doğru 
yerdesiniz… 40 kilometrelik 
bir sahil şeridine sahip 
Seferihisar, mavi bayraklı 
plajları ile deniz tatilcilerinin 
de göz bebeği. Ekmeksiz 
ve Akkum plajlarının 
yanı sıra rüzgâr sörfünü 
öğrenebileceğiniz eğitim 
merkezinin de bulunduğu, 
serin ve çok tuzlu sularıyla 
Akarca son derece popüler.  
Seyrine doyulmaz bir gün 
batımı manzarası sunan 
Sığacık Limanı’nda bir balık 
lokantasına uğramadan 
Seferihisar’dan ayrılmayın. 
Balığın da, Seferihisar’ın 
bereketli topraklarında 
yetişen otlarla yapılan 
zeytinyağlıların da tadı bir 
başka oluyor. 

Now it’s time to visit the abundant 
soils where the products that make 
the local markets in the town 
center and in Sığacık the showcase 
of Seferihisar come from… The 
villages of Seferihisar, which you 
can reach by roads that offer a 
different visual feast each season, 
are so rich that they provide many 
alternatives to those who want 
to spend time in nature. Gödence 
and Beyler villages are best for 
hiking. While walking on the tracks 
around Beyler village among the 
olive groves and vineyards, winds 
carrying the iodized smell of the 
Aegean Sea accompany you. In 
Sivritepe, which can be reached by 
following a five-kilometer route 
from the village, a panoramic view 
of the Sığacık and Akarca coasts 
awaits you. Gödence village is like 
a cellar for everything found in the 
market with products such as olive 
oil, walnuts, almonds, soap, dried 
grapes and tarhana soup. What 
would you say if we tell you there is 
a school where you can explore the 
methods of farming in accordance 
with the cycle of nature? In the 
Nature School that operates in a 
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Sığacık’taki balık lokantalarında barbun, mercan, çipura ve karagöz gibi 
balıkların yanı sıra zeytinyağlı mezelerin de tadına bakabilirsiniz.  
In the fish restaurants of Sığacık, you can have fish such as red sea bream, red 
mullet, bream and sargo, as well as olive oil appetizers. 

Kaleiçinde yaşayan kadınlar ev yapımı börek, baklava ve zeytinyağlı 
yemekleriyle pazardaki yerlerini alıyorlar.  
The women living in Kaleiçi take their places in the market with their 
homemade pastry, baklava and olive oil dishes.

Çoğu kerpiçten yapılan Sığacık evleri günümüzde pansiyon ve kafe 
olarak hizmet veriyor. 
Built mostly with mud bricks, Sığacık houses now serves as guesthouses and cafés.

restored building in Yeni Orhanlı, 
there is a course that will teach 
you how to understand time 
not by looking at calendars and 
watches but by observing nature. 
Here, many courses have been 
prepared reflecting the Cittaslow 
philosophy such as “Nature Time” 
and “Slow Agriculture.” 
If you would like to have a sea 
vacation, you have come to the 
right place… With a coastline of 
40 kilometers, Seferihisar with its 
Blue Flag beaches is the apple of 
vacationers’ eyes. Akarca Beach 
with its cool and salty waters, 
where a windsurf education center 
is located, is very popular - as are 
Ekmeksiz and Akkum Beaches. 
Before leaving Seferihisar, it is a 
must to drop by a fish restaurant 
in Sığacık Port where you can 
enjoy your meal and watch the 
sunset. You can never have 
enough fish and olive oil dishes 
made with herbs grown in the 
abundant soil of Seferihisar.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-İzmir 
ve İstanbul-İzmir arasında 
her gün karşılıklı seferler 

düzenliyor. 
 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Izmir and Istanbul-Izmir. 

anadolujet.com 
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5 SEAFRONT CASTLES OF ANATOLIA

Sahil kaleleri üç tarafı denizlerle çevrili 
Anadolu’nun gerdanında elmas taşlarla bezeli 
bir kolye gibi parıldıyor.

Seafront castles shine like diamonds 
on a necklace on the neck of Anatolia, 
surrounded on three sides by the sea. 

ALİ DURUSU

ANADOLU’NUN DENİZE 
NAZIR 5 KALESİ





Hattilerden Osmanlılara 
sayısız medeniyete ev 
sahipliği yaptı Anadolu. 
Düşman ufukta görününce 
halkın sığınabileceği bir 
sığınak olarak kaleler inşa 
edildi sonra. Savunma 
amacının yanı sıra çevreyi 
denetim altında tutmak 
isteyen yöneticiler de doğal 
limanlar gibi stratejik 
öneme sahip yerlere 
sağlam kaleler yaptırdılar. 
Kahramanlıklar kadar 
büyük fedakârlıklara ve 
trajik öykülere de sahne 
olan, tarihî mirasımızın 
önemli birer unsuru 
niteliğindeki bu kalelerden 
beşiyle tanışmaya hazır 
mısınız?

AMASRA KALESİ  
Roma döneminden kalma 
Kemere Köprüsü’nün 
birbirine bağladığı iki adayı 
çevreleyen surları ile bir 
kale-kent gibi görünüyor 

From Hattis to Ottomans, 
Anatolia has housed countless 
civilizations. Castles were 
built as shelters where people 
could take refuge when the 
enemy was spotted on the 
horizon. In addition to their 
defensive purposes, rulers who 
wanted to control a region 
built castles at strategically 
important locations such as 
natural harbors. Are you ready 
to meet five such castles, all 
important elements of our 
historical heritage, that have 
witnessed heroic deeds, great 
sacrifices and tragedies?

AMASRA CASTLE  
From far away, Amasra looks 
like a castle-city with walls 
surrounding two islands 
connected by the Roman 

Amasra uzaktan. Kale, Roma 
döneminde inşa edilmekle 
beraber günümüze kalan 
surlar Bizans dönemine ait. 
Osmanlıların yönetimine 
geçmesinden önceki 
sakinleri olan ve 1261–1460 
yılları arasında Samastro 
adıyla andıkları Amasra’yı 
yöneten Cenovalılar ise 
savunmayı güçlendirmek 
için surları onardıkları 
gibi günümüzde kullanılan 
kapı ve geçitleri de inşa 
ettirmişler.  Kapı ve geçitler 
üzerinde üç figürden oluşan 
arma setleri dikkat çekiyor. 
Arma setinin ortasında 
Cenova şehrini sembolize 
eden bir haç bulunuyor. 
Bunun sağında Cenova’yı 
yöneten doc’un (dük) aile 
amblemi, sol tarafında 
ise Amasra’da Cenova 
yönetiminin temsilcisi olan 
konsolosun (yöneticinin) 
aile arması yer alıyor. 
Bunlar arasında bir dönem 

Kemere Bridge. The castle 
was built in the Roman 
period but the walls, which 
are still standing, date 
back to the Byzantine era. 
The Genoese, who lived in 
Amasra - which they named 
Samastro – between 1261 and 
1460, before the Ottoman 
conquest, built the gates and 
passages still being used today 
and repaired the walls to 
strengthen the defense. The 
coats of arms consisting of 
three figures on the gates and 
passages attract attention. In 
their center there are crosses 
that symbolize Genoa. On 
the right, there is the family 
emblem of the doge, ruler of 
Genoa and on the left, there 
is the family emblem of the 
consul who was in charge of 

1

1

2

2

Kemere Köprüsü, Sormagir Kalesi ile Zindan Kalesi’ni birbirine bağlıyor. 
Kemere Bridge connects Sormagir and Zindan Castles. 

Amasra Kalesi’nin geçitlerinde Cenova yönetiminde bulunan Adorno, 
Fregoso, Poggio Doc hanedanlıklarının armaları yer alıyor. 
On the passages of Amasra Castle, there are the coats of arms of the 
Adorno, Fregoso and Poggio Doc family dynasties which participated in 
the Genoese administration. 

3

3

Amasra Kalesi Anadolu’daki önemli Orta Çağ kalelerinden.
Amasra Castle is among the most important medieval castles in Anatolia.
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Bozcaada Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın hemen çıkışında olması ve ana karaya yakınlığı sebebiyle yüzyıllar boyunca istilalara maruz kalmış. 
Bozcaada Castle had always been exposed to invasion due to its proximity to the mainland and its position at the exit of the Dardanelles.

Cenova’yı işgal eden Milano 
dukası Visconti’nin yılanlı 
armasının yanı sıra ünlü 
D’auria ailesinin kartallı 
arması gibi İtalya’nın köklü 
aristokrat ailelerinin de 
armaları var. Tarihin apaçık 
tanığı bu kapılardan geçince 
surlarla yer yer bütünleşmiş 
ve inşasında antik yapı 
unsurlarının uygulandığı; 
bahçesinde çaydanlık 
ve çizme gibi nesneler 
içerisinde çiçeklerin açtığı 
şirin mi şirin Kaleiçi evleri 
görünüyor. Bu hâliyle 
Amasra Kalesi sığınılacak 
değil de yaşanılacak, hayat 
dolu bir yer diyebiliriz 
rahatlıkla. 
 
BOZCAADA KALESİ 
Boğazların girişinin 
denetimi açısından son 
derece stratejik bir konumda 
yer alan Bozcaada; sürekli 
esen rüzgârı, serin suları, 
taş evleri kadar Fatih 
Sultan Mehmet’in eski 
kalıntılar üzerine inşa 
ettirdiği ve feribotla adaya 
yanaşırken ziyaretçilerini 
tüm ihtişamıyla karşılayan 
kalesiyle de biliniyor. 

Çanakkale Müzesi’nde 
sergilenen ithal keramikler 
adanın antik dönemden 
itibaren yoğun bir deniz 
ticaretine sahne olduğunu, 
yapılan çalışmalar da bu 
büyük kalenin Fenikeliler 
zamanında yapıldığını 
gösteriyor. Akdeniz’in iki 
süper gücü Osmanlılar 
ile Venedikliler arasında 
gerçekleşen savaşlar 
sırasında bir zaman 
Venediklilerin denetiminde 
kalan kale, Köprülü 
Mehmet Paşa döneminde 
geri alınıyor. II. Mahmut 
zamanında yapılan 
kapsamlı bir onarımla 
bugünkü görünümüne 
kavuşuyor. Dünya tarihinin 
destanları arasında yer alan 
Çanakkale Savaşı’nda işgal 
ordularının merkezi olan 
yapı, günümüzde kültür-
sanat etkinliklerine ev 
sahipliği yapıyor. Adanın 
zengin geçmişini yansıtan 
amforaların yanı sıra 
adadan çıkarılan eski mezar 
taşlarının da sergilendiği 
kale her gün 10.00-20.00 
saatleri arasında ziyaret 
edilebiliyor.  
 

Amasra. Among them, there 
are also the coats of arms of 
established Italian families 
such as the coat of arms with 
a snake that belongs to the 
Milanese Doge Visconti who 
invaded Genoa for a period of 
time and the famous D’Auria 
family emblem with an eagle. 
When passing through these 
gates, which stand witnesses 
to history, you can see the 
picturesque Kaleiçi houses 
which are integrated into 
the walls and were built 
using ancient construction 
materials. In their gardens 
f lowers blossom inside 
objects such as teapots or 
boots. As it is, Amasra Castle 
is not a shelter but a lively, 
vibrant neighborhood.

BOZCAADA CASTLE 
Located at a strategic 
position for the control of the 
entrance to the Dardanelles, 
Bozcaada is famous for its 
castle, greeting you with 
all its grandeur while you 
approach the island in a 
ferry, its never-ceasing 
wind, cold waters and stone 
houses. The castle was 

built on ruins by Sultan 
Mehmed the Conqueror. 
The imported ceramics 
exhibited in Çanakkale 
Museum show that there was 
intense maritime commerce 
on the island dating back 
to antiquity. Studies 
have shown that a sizable 
castle was built during 
the Phoenician period. 
During the wars between 
the two superpowers of 
the Mediterranean, the 
Ottomans and Venetians, the 
castle was under Venetian 
rule. It was taken back by 
Köprülü Mehmet Pasha. It 
takes its current shape with 
the extensive repair done 
during Mahmud II’s period. 
During the Gallipoli War, 
taking its place among the 
giants of world history, the 
castle was the headquarters 
of the occupation forces. 
Now, it houses cultural and 
art events. Exhibiting the 
old gravestones excavated 
on the island in addition 
to amphora ref lecting the 
island’s rich past, the castle 
can be visited between 10 
a.m. and 8 p.m. every day.

ANADOLUJET • TEMMUZ • JULY 2017  81  



BODRUM KALESİ 
Her biri doğal bir liman 
olan ve bir hilali andıran 
art arda sıralanmış koyların 
ortasında tüm heybetiyle 
yüzyıllara meydan okuyor 
Bodrum Kalesi. Antik 
dönemin harikalarından 
Mausoleum’un taşları ile 
inşa edilmiş bir şaheser tam 
anlamıyla. Haçlı seferlerinin 
ardından Kudüs’e giden 
deniz yollarını kendi 
egemenlikleri altında 
tutmak isteyen St. Jean 
Şövalyeleri tarafından 
yapılmış. Askerî-dinî bir 
oluşum olan bu birlik sadece 
merkezleri olan Rodos’ta 
değil, Anadolu kıyılarında 
da büyük kalelere sahipmiş 
o zamanlar. Ege’deki 
merkezleri olan İzmir’in 
1402 yılında Timurlenk 
tarafından alınmasından 
sonra güneye, bugün 

Bodrum olarak bilinen 
bölgeye çekilmek zorunda 
kalmışlar. St. Piyer’e 
adadıkları ve bu nedenle 
Petronium adını verdikleri 
bu görkemli kale, sur içinde 
kalan Yılanlı Kule’nin 
yanı sıra İtalyan, Alman, 
Fransız, İngiliz kuleleriyle 
Orta Çağ Avrupa 
mimarisini yansıtan bir 
açık hava müzesi adeta. 
Osmanlı döneminde sur 
içi kilise cami hâline 
getirilmiş, hapishane 
olarak kullanıldığı yıllarda 
bir de hamam inşa edilmiş. 
Günümüzde, dünyadaki 
benzerleri arasında özel 
bir yere sahip olan Sualtı 
Arkeoloji Müzesi’ni de 
bünyesinde barındıran 
yapı, Anadolu’nun en 
iyi korunmuş Orta Çağ 
kalelerinden biri hiç 
kuşkusuz. 

BODRUM CASTLE 
Bodrum Castle challenges the 
centuries with all its grandeur 
amidst the coves, each a 
natural harbor, lined up one 
after another, resembling a 
crescent. It is a masterpiece 
built with the stones of a 
mausoleum, which was one 
of the Seven Wonders of the 
Ancient World. It was built 
by the Order of Knights of 
the Hospital of Saint John 
of Jerusalem who wanted 
to control the sea routes 
going to Jerusalem, after the 
Crusades. A military-religious 
establishment, this union had 
large castles on the Anatolian 
coasts, apart from the one in 
Rhodes, their capital. After 
their Aegean center Izmir was 
invaded by Tamerlane in 1402, 
they were obliged to retreat to 
the south, in the area known 
today as Bodrum. Dedicated 
to St. Peter and called 
Petronium, this magnificent 
castle is like an open-air 
museum ref lecting medieval 
European architecture with 
Italian, German, French and 
English towers in addition 

5

6 Bodrum Kalesi dünyanın en önemli müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor.   
Bodrum Castle houses one of the most important museums in the world.

İngiliz Kulesi
English Tower
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ALANYA KALESİ 
Selçuklu Devleti gücünün 
doruğuna Sinop ve Alanya 
şehirlerini ele geçirerek 
ulaşır. Alanya’nın fethinden 
sonra, Helenistik dönemden 
beri aynı yerde bulunan 
kalenin kalıntıları 
üzerine inşa edilen 
Alanya Kalesi de bunun 
en önemli yansımasıdır. 
Helenistik dönemden 
kalma malzemenin de 
devşirilerek tekrar işlevsel 
hâle getirildiği kale surları 
üzerinde ateş mazgalları, 
gözetleme pencereleri; 
zift ve kaynar su dökmeye 
yarayan delikler gibi 
savunma unsurları hâlâ 
görülebiliyor. Bununla 
birlikte, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne 
girmeye aday olan kaleye 
mimari karakterini ve 
ihtişamını Selçuklular 
kazandırmış. Kale; 
uzunluğu 6,5 kilometreyi 

bulan surları, 140 burcu, 
taşları büyük bir titizlikle 
işlenmiş kuleleri ve 
kapıları ile Selçuklu 
mimarisinin en dikkat 
çeken örneklerinden biri. 
Kalenin bir parçası olarak 
inşa edilen ve Sinop’tan 
sonra Selçukluların ikinci 
deniz üssü olan tersane 
ise Türklerin açık denizle 
buluşması açısından 
özel bir öneme sahip. 
Giriş bölümünde yer alan 
kitabede Selçuklu sultanı 
Alaeddin Keykubat için 
kullanıldığı görülen 
Sultan’ül-Bahreyn yani 
“İki Denizin Sultanı” 
ibaresi de buraya verilen 
değerin bir göstergesi. 
Yapıya aynı hükümdar 
döneminde eklenen ve 
Selçuklu sanatının en 
önemli eserlerinden biri 
kabul edilen sekizgen planlı 
Kızıl Kule de Alanya’nın en 
önemli simgesi durumunda. 

to the Snake Tower inside. 
During the Ottoman period, 
the church inside the walls was 
converted to a mosque. When 
the castle served as a prison, 
a bath was also built. Today, 
holding a special place among 
its kind, the Underwater 
Archaeology Museum is also 
located inside. The castle 
is without a doubt, one of 
the best preserved medieval 
castles of Anatolia.

ALANYA CASTLE 
The Seljuk Empire reached the 
summit of its power when it 
conquered Sinop and Alanya. 
Alanya Castle, which was built 
on the ruins of a castle from 
the Hellenistic period after 
the conquest of Alanya, is 
the most important remnant 
of the Seljuk’s presence. 
Materials from the Hellenistic 
age were used when building 
the castle walls which have 
preserved their fire crenels, 
viewing windows, and holes 
from where boiling water 

and tar were poured. Having 
a place on the tentative list 
of UNESCO World Cultural 
Heritage List, the castle got its 
architectural character and its 
grandeur in the Seljuk period. 
It is one of the most attention-
grabbing examples of Seljuk 
architecture with walls of 6.5 
kilometers, 140 bastions, and 
towers and gates of meticulous 
masonry. Built as a part of 
the castle and second naval 
base of the Seljuks after Sinop, 
the shipyard carries a special 
importance as it brought Turks 
in direct contact with the open 
sea. The inscription Sultan’ül-
Bahreyn, “The Sultan of Two 
Seas” which was used for 
Alaeddin Keykubat on the 
plaque located at the entrance 
stands witness to the value of 
the castle. Added during the 
era of the same sultan and 
considered as one of the most 
important works of Seljuk art, 
the octagonal Crimson Tower 
is Alanya’s most important 
symbol.

7 Kızılkule’den başlayan Alanya Kalesi’nin surları, Ehmedek, İçkale, 
Adam Atacağı, Cilvarda Burnu üstü, Arap Evliyası Burcu, Esat 
Burcu, Tophane ve Tersane’yi geçip yine Kızılkule’de son buluyor. 
Starting from Kızılkule, the walls of Alanya Castle pass through 
Ehmedek, İçkale, Adam Atacağı, over the Cilvarda Cape, Arap Evliyası 
Bastion, Esat Bastion, Tophane and Tersane, and end again in Kızılkule.
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KIZ KALESİ 
Kız Kalesi, Mersin’in en 
önemli sembollerinden. 
Kale, Herodot’un 
aktardığına göre Korykos 
adında Kıbrıslı bir 
prensin kendi adıyla 
kurduğu, Strabon’un 
meşhur “Geographika” 
adlı kitabında ise Roma 
döneminde korsanların 
barınak olarak kullandığı 
kaydedilen yerleşim 
alanında, günümüzün 
Erdemli ilçesinde yer alıyor. 
Küçük bir ada üzerinde ak 
taşlarla inşa edilmiş kalenin 
kıyıya uzaklığı sadece 
birkaç yüz metre ve Erdemli 
kıyılarından motorlarla 
kaleye ulaşılabiliyor. 
Adından, ak taşlarından 

ve kulelerinin oluşturduğu 
olağanüstü görünümünden 
olsa gerek pek çok efsaneye 
konu olmuş. Denizden gelen 
saldırılardan korunmak 
amacıyla inşa edilen kale, 
surların üzerinde yer alan 
kitabeye göre 1199 yılında 
I. Leon tarafından 
yaptırılmış. 1361 yılında 
ise Kıbrıs Krallığı’nın 
denetimine geçmiş. 
Karamanoğlu İbrahim Bey 
döneminde yapılan kapsamlı 
onarımla bugünkü hâlini 
almış. Rodos Şövalyeleri’nin 
gönderdiği gemiyle Cem 
Sultan’ın Roma’daki Castel 
Angelo’ya gitmeden önce 
burada konaklaması da kaleyi 
Osmanlı tarihinin önemli 
unsurlarından biri kılmış. 

MAIDEN’S CASTLE 
The Maiden’s Castle is one of 
the most important symbols 
of Mersin. The castle is 
located in Erdemli district, 
a settlement area which was 
used as a hiding place by 
pirates in the Roman period 
as mentioned in Strabon’s 
famous book Geographika. 
According to Herodotus, the 
castle was founded by a Cypriot 
prince called Korykos. Built 
with white stones on a small 
island, the castle is only a few 
hundred meters from the coast 
and can be reached by boat 
from Erdemli coast. Probably 
because of its name, white 
stones and magnificent view, 
it has become the subject of 
many legends. According to the 
epigraph on the walls, the castle 
was built by Leon I in 1199 in 
order to defend the mainland 
from attacks from the sea. 
In 1361, it was conquered by 
the Kingdom of Cyprus. The 
castle took its current shape 
after the extensive repairs by 
Karamanoğlu İbrahim Bey. The 
castle also holds an important 
place in Ottoman history as Cem 
Sultan stayed here before boarding 
a ship sent by the Knights 
Hospitalier and seeking shelter at 
Castel Sant’Angelo in Rome.

MURAT ART

9 10 Mersin’in simge yapılarından Kız Kalesi 1199 yılında inşa edilmiş. 
The Maiden’s Castle, one of Mersin’s symbolic buildings, was built in 1199.

9

10

86  ANADOLUJET • TEMMUZ • JULY 2017





Yaz sofralarının hepimizin 
belleğinde ayrı bir yeri vardır. 
Bu sofraların olmazsa olmazı 
zeytinyağlılardır. Mis gibi taze 
fasulye, körpecik taze kabakla 
yapılan mücver; biberiyle, 
yaprağıyla yalancı dolma... 
Yaz sofralarında bunlar yoksa 
bile bir tabak salata mutlaka 
bulunur. Üzerine gezdirilmiş 
sızma zeytinyağıyla görenin 
iştahını kabartır. 
Yaz geldi mi kızartmalar da 
sofraları süsler. Kabak, biber, 
patates üçlüsünden oluşan 
karışık kızartma tabağı, 
üzerinde sarımsaklı yoğurdu 
ya da bahçe domateslerinden 
oluşan sosuyla… Bu arada, 
sizler de mutlaka bilirsiniz: 
Geçmişte İstanbulumuzun 
başına dert olan yangınların pek 
çoğunun sebebiydi kızartma… 
O dönemde İstanbullu 

Summer meals have a special 
place in our memory. The 
essentials of these meals are 
olive oil dishes. Sweet green 
beans, mücver made of fresh 
zucchini, stuffed vegetables 
with rosemary and vine leaves… 
Even if you cannot find these on 
your table, you will definitely 
have a salad. The extra virgin 
olive oil poured over it whets the 
appetite. 
When it is summer, it is time 
for fried vegetables. A mixed 
fried vegetable dish consisting 
of zucchinis, peppers and 
potatoes with garlic yogurt or 
tomato sauce on top… By the 
way, it is not widely known that 
the cause of many fires that 
afflicted our beloved Istanbul 
in the past was frying… Back in 
the day, the women of Istanbul 
fried vegetables in stoves called 

kadınlar kızartmaları bahçeye 
koydukları, “maltız” adı verilen 
ocaklarda yapardı. Kullandıkları 
zeytinyağının yanma derecesini 
bilemedikleri için tavadaki 
yağ aniden alev alırdı. Paniğe 
kapılan kadınlar da bu tavaları 
oracıkta bırakıp kaçar, meşhur 
İstanbul yangınlarının 
kıvılcımını da elbette istemeden, 
böylece atmış olurlardı. Bu 
yangınların dönemi ve hatta bir 
adı bile vardı: Patlıcan yangını. 
Malum, yaz sebzelerinin 
“yıldızı” patlıcandır. Evet, bu 
bilgiyi de kısaca paylaştıktan 
sonra gelelim zeytinyağı ile 
yapılan yemeklere, kurulan 
sofralara… 
Türk mutfağında bu yemeklerin 
yapımında kullanılan yağ sızma 
tabir edilen zeytinyağıdır. 
İstanbul’da kullanılan sızma 
yağ Gemlik, Mudanya gibi 

maltız in their garden. As they 
did not know the temperature 
of the oil they were using, 
sometimes the oil would 
suddenly catch fire. Panicked, 
women abandoned the pans 
there and involuntarily caused 
the notorious Istanbul fires. 
These fires occurred during a 
specific period and even had 
a name: eggplant fires named 
after the “star” of vegetables. 
Let us now look at olive oil 
dishes and the dining table…  
These Turkish dishes are all 
prepared with extra virgin 
olive oil. In the past, extra 
virgin olive oil used in Istanbul 
came from nearby towns like 
Gemlik and Mudanya. After 
transportation and production 
opportunities improved, Aegean 
and Mediterranean oils found a 
place in the city’s kitchens. 

Bir başkadır yaz ayları. Özellikle zeytinyağlıların 
başrolde olduğu yaz sofraları…

ESSENTIAL FOR SUMMER TABLES OLIVE OIL DISHES

Summer has a different atmosphere. Especially summer 
meals where olive oil dishes take the leading role…

ÇETİN DEMİRHAN MESUDE BÜLBÜL

YAZ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

ZEYTİNYAĞLILAR
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kente yakın yerlerden gelirmiş 
bir dönem. Ulaşım ve üretim 
olanakları geliştikçe Ege ve 
Akdeniz yöresinden gelen yağlar 
da mutfaklarda yer bulmuş.  
Türk mutfağında zeytinyağının 
kullanımı Anadolu’nun fethiyle 
başlıyor. İstanbul’un fethiyle 
birlikte ise mutfağımız bir 
dönüşüm, değişim geçiriyor ve o 
zamana kadar yabancısı olduğu 
ürünleri de bünyesine katıyor. 
Ege, Akdeniz ve Marmara 
bölgelerinde zeytinin binlerce 
yıldır yetiştiriliyor olması 
da bu değişimde önemli rol 
oynuyor. Tarihçesi bu kadar 
eskiye dayanan zeytinyağının 
da her çeşidine rastlanıyor 
ülkemizde. Sızma ve natürel 
olanları en tanınmışları.  
Zeytinyağı sağlıklı yaşam 
reçetelerinin ve diyet listelerinin 
de vazgeçilmezi. Bu listelerde 
kullanılan yağ, “soğuk sıkma” 
tabir edilen ve en tabii koşullarda 
üretilmiş olan zeytinyağı. 
Peki, bir zeytinyağlı yemeği 
hazırlamanın usulü nedir? 
Bir kere yağ mutlaka sızma 
ya da mümkünse, natürel 
denilen cinsten olacak. Asit 
oranının düşük, ısıya dayanma 
derecesinin yüksek olması 
gerekiyor. Mümkün olduğu 
kadar yağ çiğden konulacak, 
tavada yanmayacak. Bu 
yemeklerin yapımında 
kullanılan baharatlar da önemli. 

Tarçın ve karabiber başta 
geliyor. Bazen karanfil de 
şenlendiriyor tencereleri… 
Gelelim bir zeytinyağlı yemeğin 
en önemli sırrına… Yemek pişip 
ocaktan alınırken mutlaka bir 
kesme şeker konulacak ve bir 
gece dinlendirilecek. Kadınlar bu 
dinlendirme işini tel dolaplarda 
yaparmış eskiden. Şimdilerde 
bu görevi buzdolabı üstleniyor. 
Dinlenmiş, helmelenmiş olan 
zeytinyağlı yemek, sofrada yerini 
ertesi gün alacak. Kadınların 
tabiriyle “kayık” tabaklarda 
yapılacak servis. 
Zeytinyağlı çeşitleri dendiğinde 
tavalar başta gelir. Kabak, 
patlıcan tava, biber-yaprak 
ikilisinin ürünü “yalancı” dolma, 
muska böreği, mücver de bu 
listede yer alır. Ege otlarından 
yapılan yemekler, baharın 
temsilcisi enginar da var 
aralarında. Barbunya pilaki, 
midye pilaki gibi yemekleri 
de unutmamalı… 
Olur da bu yemekleri yapma 
fırsatını bulamazsanız bir tabağa 
sızma zeytinyağı dökün. Üzerine 
biraz pul biber ve taze kekik 
koyup tazecik ekmeğinizi bana 
bana yiyebilirsiniz. Bu derece 
alçak gönüllüdür zeytinyağı. 
Türkü her ne kadar 
“Zeytinyağlı yiyemem aman…” 
dese de siz sofranızdan bu 
nimeti eksik etmeyin. 
Sağlıkla, afiyetle…

The use of olive oil in Turkish 
cuisine started with the 
conquest of Anatolia. After the 
conquest of Istanbul, our cuisine 
underwent a transformation 
and incorporated many products 
that were before foreign to its 
dishes. Of course, the fact that 
olive trees had been cultivated 
in the Aegean, Mediterranean 
and Marmara regions had an 
important effect on Ottoman 
cuisine. Dating back to ancient 
times, olive oil can be found in 
every variety in our country. 
Extra virgin and virgin olive oils 
are the most famous varieties.  
Olive oil is an indispensable 
element in healthy lifestyle 
recipes and in diet regimes. 
The oil used in these diets is 
the most naturally produced 
olive oil that is also known as 
“cold-pressed.” 
So, how do you prepare an olive 
oil dish? First, if possible, use 
extra virgin and natural olive 
oil. Its acidity must be low and 
it must be highly resistant to 
heat. Oil must be put at the 
start and must not be burned. 
Spices used in these dishes 
are important, too. Cinnamon 
and black pepper are the most 
popular ones. Sometimes, cloves 
can be added also.  
It is time to reveal the most 
important secret of an olive oil 
dish: when the dish is cooked, 

and just before you take it off 
the heat, add a single cube of 
sugar and let it rest overnight. 
Women kept dishes overnight 
in metal cupboards in the past. 
Now, the same function has 
been assumed by refrigerators. 
Rested and with its flavor 
enhanced, the olive oil dish 
takes its place on the table 
the next day. It is served on 
platters or as women called 
them “ boats.” 
The most important olive oil 
dishes are the ones made in 
pans. “Fake” (without meat) 
stuffed vegetables such as 
pepper and vine leaves, fried 
zucchini and eggplant, muska 
pastry and mücver take their 
place on the summer tables 
alongside meals made with 
Aegean herbs and the harbinger 
of spring, the artichoke. We 
must also mention the cranberry 
bean and mussel pilaki…  
If you don’t have the opportunity 
to cook these dishes, pour extra 
virgin olive oil on a plate. Add 
red pepper and fresh thyme, 
dip your bread and enjoy the 
unsurpassable flavor. This is 
how modest olive oil is.  
Although we have a folk song 
going “I cannot eat an olive 
oil dish…”, always have this 
blessing on your table. 
May you enjoy with good health 
and pleasure…
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AYRAN AŞI SOUP 

1 cup of cracked wheat / 1 cup of chickpeas / 4 cups of yogurt / Salt / Water / Fresh mint leaves 

Boil the cracked wheat and chickpeas you have soaked overnight in a pot. Add salt to the 
yogurt and a scoop of the water from the pot with the wheat and chickpeas. In order to 
prevent curdling, add the yogurt to the pot slowly and mix continuously. You can enjoy this 
soup both hot and cold; you can also sprinkle with fresh mint leaves.

AYRAN AŞI ÇORBASI 
 
1 su bardağı yarma buğday / 1 su bardağı nohut / 4 su bardağı yoğurt / Tuz / Su / Nane yaprakları 

Akşamdan ıslattığınız buğdayı ve nohudu haşlayın. Yoğurda tuz ilave edip, tencerede 
kaynamakta olan bakliyatın suyundan bir kepçe koyun. Kesilmemesi için yoğurdu 
tencereye yavaşça ekleyip karıştırın. Bu çorbayı ister sıcak ister soğuk içebilir, üzerini taze 
nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
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BLACK-EYED PEAS WITH OLIVE OIL 

500 g fresh black-eyed peas /1 onion / 2 cloves of garlic / 2 tomatoes (peeled, chopped) / 1 cube 
of sugar / ½ glass of water / Olive oil / Salt / Black pepper 

Add the olive oil to a pot and fry the onions until they have softened. Add the black-eyed 
peas, the salt and black pepper. Add the tomatoes, garlic and water, and mix. Pour one 
tbsp. olive oil and cover with the lid. Before removing from heat, add a cube of sugar.

ZEYTİNYAĞLI BÖRÜLCE  
 
500 gr. taze börülce / 1 adet soğan / 2 diş sarımsak /2 adet domates (soyulmuş, doğranmış) / 
1 küp şeker / ½ su bardağı su / Zeytinyağı / Tuz / Karabiber 
 
Tencereye zeytinyağını koyup soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Börülceleri, tuz 
ve karabiberi ilave edip çevirin. Domatesleri, sarımsakları ve suyu ilave edip karıştırın. 
Üzerine 1 kaşık zeytinyağı gezdirip, kapağını kapatın. Yemeği ocaktan almadan içine 
1 küp şeker atın.
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OLIVE SALAD 

100 g crushed green olives / 20 g fresh thyme, zahter / 1 green pepper / 1 clove of garlic / 1 pinch fresh 
nettle / Wild radish / Fresh fennel / Pomegranate syrup / Extra virgin olive oil / Salt

Finely chop all the ingredients and place on a plate. Pour pomegranate syrup and 
extra virgin olive oil over them. Don’t forget to add salt.

ZEYTİN SALATASI 
 
100 gram taş kırması yeşil zeytin / 20 gram taze kekik, zahter / 1 adet sivri biber /1 diş sarımsak 
/1 tutam taze ısırgan /Turp otu / Taze rezene / Nar ekşisi / Sızma zeytinyağı / Tuz

Tüm malzemeyi ince ince kıyıp tabağa alın. Üzerine nar ekşisi, sızma zeytinyağı 
ekleyin. Tuz dökmeyi unutmayın.
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Deniz korkusunu yenmiş çocuklarla yaz 
tatiliniz daha keyifli bir hâle gelebilir.

Children who could overcome their fear of the sea 
might make your summer vacation more enjoyable. 

ÇOCUĞUNUZ DENİZDEN 
KORKMASIN
FEAR OF THE SEA IN CHILDREN

DR. RAMAZAN ŞİMŞEK



Korku, gerçek ya da hayalî 
tehlike karşısında hissedilen 
ve canlının kendisini 
korumasına yarayan en 
temel duygulardan biridir. 
Kelimenin kökünde de 
“korumak” fiili vardır. 
Gerçekçi, diğer bir ifadeyle 
işlevsel korku hayatta 
kalmamızı sağlar. Havlayan 
bir köpekten uzaklaşmak 
ya da derinliği bilinmeyen 
sulardan sakınmak bu türden 
korunmalara örnektir. Gerçekçi 
olmayan, üretilmiş korkuya 
ise vampir, canavar, hayalet 
korkusu iyi birer örnektir.  
Çocukların korku duygusunu 
en yoğun yaşadıkları dönem 
3-11 yaş aralığıdır. Çünkü 
bu dönemde çocuklar hayal 
ile gerçek arasındaki farkı 
tam olarak bilemezler. Üç 
yaş civarında genellikle 
doğa olaylarından, kişi ve 
nesnelerden korkan çocuk, 
5 yaşından itibaren daha 
ziyade karanlıktan ve 
hayvanlardan korkmaya 
başlar. İlerleyen yıllarda 
korkulara hayalî varlıklar; 
oyun, çizgi film ya da 
filmlerin korkutucu 
karakterleri eklenir. 11 yaş 
tamamlandıktan sonra 
korkular yetişkinlerinkine 
benzemeye başlar.   
Çocuklarda sıkça görülen 
korkulardan biri de deniz 
korkusudur. Çocuklar 
suya doğuştan alışıktır 
ve çoğu bebek suyla 
oynamaktan zevk alır. 

Yıkanırken gözün yanması; 
ağza, burna su kaçması; 
nefessiz kalma korkusu, 
annenin ya da babanın 
yıkanma konusundaki aşırı 
baskısı gibi nedenler deniz 
korkusunun da habercisidir. 
Sudan çekinen çocuğa deniz 
çok büyük ve ürkütücü 
gelebilir. 

Denizden Korkan Çocuğa 
Nasıl Yaklaşılmalı? 
• Çocuğunuzu suya veya 
denize sokarken aceleci 
davranmayın, sakin ve 
sabırlı olun.  Aceleci 
tutumunuz veya hatalı bir 
adımınız işinizi daha da 
zorlaştıracaktır. Bırakın; 
çocuk ortama ayak uydurana 
kadar deniz kenarında, 
kumda oynasın. Ona 
bir mesaj vermeden siz 
kendinizi suya bırakıp keyfini 
çıkarın. Hatta bu durumda 
çocuğunuzla ilgilenmeyin, 
o zaten radarlarını açarak 
sizi ve sizin tepkilerinizi 
izleyecektir. Davranışlarınız, 
sözlerinizden daha etkilidir.

• Korktuğunda çocuğa sert 
tepki göstermeyin. Ailelerin 
“Neden korkuyorsun? 
Artık büyüdün” gibi sözleri 
korkuyu azaltmaz, aksine, 
besler. Korkularından dolayı 
çocuğu ayıplamamak, 
utandırmamak, onunla alay 
etmemek gerekir. 

Fear is a fundamental emotion 
which is felt in the face of a 
real or imaginary threat and 
ensures that living beings 
protect themselves. The 
stem of the word “ korku” 
(fear) in Turkish has the verb 
“ korumak” (to protect). 
Realistic, or in other words, 
functional fear helps us 
survive. Avoiding a barking 
dog or waters whose depth 
is not known are examples 
of this kind of protection. 
Examples for unrealistic, 
generated fears are fear of 
vampires, monsters, or ghosts. 
The period in which children 
experience intense fear is 
between the ages of 3 and 11. 
This is due to the fact that 
children cannot truly tell the 
difference between dreams 
and reality. Around the age of 
three, children fear natural 
events, people and objects. 
Starting from the age of 5, 
they start to fear the dark 
and animals. In the following 
years, they fear imaginary 
things, scary characters from 
games, cartoons or movies. 
After 11, their fears start to 
resemble adult fears.  
One common fear seen in 
children is thalassophobia, 
namely fear of the sea. 
Children are used to the water 
congenitally and most babies 
like to play with water. The 

signs of fear of the sea are 
fear of eye burn, fear of water 
getting in one’s mouth and 
nose while bathing, the fear 
of asphyxiation, and excessive 
pressure from parents to be in 
the water and/or sea. Children 
keeping clear of water may 
consider the sea huge and 
scary.

How to Approach a Child 
With Fear of the Sea 
• Be calm and patient, do 
not be hasty when you take 
your child to the water or to 
the sea. A hurried attitude 
or a misstep might make 
your job harder. Let them be; 
they can play on the beach 
or along the coast until they 
feel comfortable. Don’t try 
to give your child a message, 
just enjoy the sea. Don’t 
concentrate on your children, 
they will keep their eyes 
peeled and watch you and your 
reactions. Your behavior is more 
effective than your words.

• Don’t lash out when your 
child is scared. When parents 
say “Why are you afraid? You 
are a grown-up now,” it does 
not decrease the fear but has 
the opposite effect. You should 
not condemn, embarrass, or 
tease your child because of 
his/her fears. 

 Sudan çekinen çocuğa 
deniz çok büyük ve 
ürkütücü gelebilir.  

Children keeping clear 
of water may consider 

the sea huge and scary.
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• Aşırı koruyucu bir tutum 
sergilemeyin. Aşırı korunan 
çocuk “demek ki etrafta 
tehlike var” diye düşünür. 

• Korkunun üzerine 
gitme fikri çocuklar için 
geçerli değildir. Çocuk, 
korktuğu şeye yavaş yavaş 
alıştırılmalıdır. Denizden 
korkan bir çocuğun, denizi ve 
etrafında oynayan çocukları 
izlemesine izin vermek 
gerekir.  Çocuğun önce deniz 
kenarında oynaması, sonra 
ayaklarını ıslatması ve 
denize yavaş yavaş girmesi 
sağlanmalıdır. 

• Korkuları çocuklar 
üzerinde bir disiplin 
aracı olarak asla 
kullanılmamalıdır. Anne- 
babanın gözdağı vermek 
amacıyla “Böyle yapmaya 
devam edersen ben de seni 
denize atarım” demesi 
zaten var olan korkuyu 
daha da büyütür.

• Çocuklar 3-11 yaş 
aralığında gerçek ile hayali 
ayırt edemezler. Size 
gerçekçi gelmeyebilir ama 
çocuğunuzun denizden 
korkması için mutlaka bir 
sebebi vardır. “Öyle bir şey 
yok!” demeniz etkili bir 
yöntem değildir. 

• Spor yapmalarını sağlayın. 
Çocuklar kendilerini bedensel 
olarak güçlü hissettiklerinde 
psikolojik olarak da güçlü 
hissederler. 

• Yaşadığı her soruna 
müdahale etmeyin, onun 
neler yapabileceğini 
gözleyin; biraz bekleyin, 
problem çözme becerilerinin 
ortaya çıkmasına fırsat verin 
ki özgüveni artsın. 

Deniz korkusu çocuğunuzun 
genel yapısı hakkında 
önemli ipuçları verir. 
Bu durum çocuğunuzun 
başka korkular karşısında 
da duyarlı olacağının bir 
göstergesidir. Çocuklarının 
sağlıklı bir ruhsal gelişim 
göstermesini arzu eden 
ebeveynlerin onların 
korkularını da çok iyi 
tanıması gerekir. Bu 
yaşlarda çocuklar korkularla 
nasıl baş edileceğini 
bilmez. Zira kreşe ve 
okula başlayamama, kendi 
odasında kalamama, 
kekeleme, alt ıslatma, 
öfke, takıntılar, tikler, 
tırnak yeme gibi birçok 
sorunun temelinde korkular 
vardır. Yoğun ve sürekli 
duyulduğunda korku, kişilik 
gelişimine ciddi zararlar 
verebilir.

• Don’t be overprotective. 
Children who are 
overprotected may think that 
there is real danger around.

• Facing fear head-on does 
not apply for children. A child 
needs to get accustomed to 
the object of his/her fear 
gradually. A child who fears 
the sea should be allowed to 
watch the sea and children 
playing around. He or she 
should first play near the 
sea, then put his/her feet in 
the sea and go into the sea 
slowly. 

• Fears should not be used 
as apparatuses of discipline 
with children. If parents say 
“If you keep on doing this, I 
will throw you into the sea,” 
the existing fear might grow.

• Children between the ages 
of 3 and 11 cannot tell reality 
from dreams. It might not 
sound realistic to you but 
your child certainly has some 
reason to fear the sea. It is 
not an effective method to 
say “There is no such thing!” 

• Encourage your child 
to participate in sports. 
When they feel strong 
physically, they feel strong 
psychologically, too. 

• Don’t intervene in every 
problem they experience, 
observe what they can do, 
wait a little and let their 
problem-solving skills develop 
so that their self-reliance can 
increase. 

Fear of the sea gives clues 
about your child ’s general 
characteristics. It is a sign 
that your child can be sensitive 
to other fears as well. Parents 
who want their children 
to experience a healthy 
psychological development 
should know their fears well. 
At these ages, children do not 
know how to cope with fear. 
Thus, at the core of many 
problems such as not being 
able to start kindergarten 
or school, not being able to 
stay alone in their room, 
stuttering, bedwetting, anger, 
obsessions, tics, and nail-
biting,  are fears. When felt 
intensely and continuously, 
fear can profoundly damage 
personality development.
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AnadoluJet’in 13-25 yaş 
arası gençlere yönelik 

platformu Jetgenç’e üye 
olmak ve fırsatlardan 

yararlanmak için 
jetgenc.net 

adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES 
THE YOUNG 

Visit jetgenc.net to become 
a member of Jetgenç, 
AnadoluJet’s platform 

for young between 13-25, 
and benefit from various 

promotions.

Yaz mevsimi sadece tatil anlamına mı gelir? 
Dilini de öğrenmek istediğiniz yabancı bir 
ülkede gönüllü çalışıp kendinizi geliştirebilir, 
yepyeni tecrübeler edinebilirsiniz. 

Does summer only mean vacations? You can 
improve yourself by working in a foreign country 
whose language you want to learn and gain 
entirely new experiences.

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
For those who want to have a different summer
EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE YELİZ AKERSOY SARI

FARKLI BİR YAZ GEÇİRMEK İSTEYENLER İÇİN
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Sosyal içerikli bir projede gönüllü olarak çalışma eğilimi, 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de günden güne 
yaygınlaşıyor. Gönüllü hizmet; özellikle yaz döneminde 
yeni deneyimler kazanmak, kendini geliştirmek, kâr amacı 
gütmeyen projelere katkıda bulunmak ve zamanını topluma 
fayda sağlayarak değerlendirmek isteyen gençler için 
harika bir fırsat. Gönüllülük projelerine katılanların iletişim 
becerilerini geliştirip, farklı kültürlerden insanlarla birlikte 
yaşamayı ve iş yapmayı öğrenebildiğini söylemek mümkün. 
Yabancı dil kurslarından ücretsiz faydalanma imkânı 
bulmaları da cabası. 

Bir “gönüllü hizmet” deneyimi yaşamak isteyenler için AGH 
(Avrupa Gönüllü Hizmeti) cazip bir seçenek. Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından yürütülen AGH'ye akredite olmuş onlarca 
kurum var.  AGH’ye, 17-30 yaş arasındaki gençler katılabiliyor. 
Gençler program sayesinde diledikleri bir ülkede gönüllü 
faaliyetlerde bulunarak yabancı dillerini geliştirebiliyor ya 
da yepyeni bir dil öğrenebiliyorlar. Kültürler arası iletişim 
becerilerini güçlendirerek yeni insanlarla da tanışabiliyorlar. 
Üstelik bütün bunlar için hiçbir ücret ödemiyorlar. 
Gönüllülerin yeme, içme, konaklama, sigorta ve vize 
masrafları program tarafından karşılanıyor, hatta kendilerine 
aylık belli bir miktar cep harçlığı bile veriliyor. Gönüllü 
hizmetler genellikle yaz aylarına denk geliyor. 2 ay ila bir yıl 
arasında bir süre boyunca bir ülkede kalmanız da mümkün. 
Bu imkândan sadece bir kez yararlanabiliyorsunuz. 

Katılmak İçin Ne Yapmalı?
17-30 yaş arasında olmanız dışında hiçbir şart aranmıyor. 
Herhangi bir diploma ya da dil yeterliliğine de sahip olmanız 
gerekmiyor. Yalnızca biraz girişken olmanız gerektiğini 
söyleyebiliriz. Çünkü AGH’ye katılmak isteyen kişinin bazı 
işleri kendisinin halletmesi gerekiyor. Öncelikle gönüllünün, 
yurtdışında bir kuruma ya da organizasyona gidebilmesine 
aracılık edecek akredite kurumu kendisinin bulması gerek. 
Peki akredite kurum ne demek? Akredite kurum, Türkiye’de 
programa katılma ve uygulama konusunda yetki almış 
kurum demek. Yetki almış kurumların isimlerini European 
Youth Portal’ın web sayfasında bulabilirsiniz. Sayfayı ziyaret 
ettiğinizde göreceksiniz ki Türkiye’de akredite olmuş onlarca 
kamu kuruluşu, özel kuruluş ve STK var. İlgi alanınıza uygun 

The tendency to work for a social project as a volunteer is 
becoming more and more prevalent in Turkey following the 
worldwide trend. Voluntary work is a great opportunity for 
young people who want to spend their time contributing to 
society and non-profit projects, improve themselves and 
gain new experiences, especially in summer. Those who 
participate in volunteer work improve their communication 
skills, and learn to live and work with people of different 
cultures. Also, they get to benefit from foreign language 
courses for free.

For those who want to experience voluntary work, the EVS 
(European Voluntary Service) is an appealing option. There 
are many institutions accredited to the EVS and operated 
by the Turkey National Agency. Young people of ages 
between 17 and 30 can participate in the program. Thanks 
to the EVS, young people can volunteer to work in any 
country of their choice and improve their foreign language 
skills or learn a new language. In this way, they can meet 
new people and strengthen communication between 
cultures. Furthermore, they do not pay anything. The fees 
for eating, drinking, accommodation, insurance and visa 
are all covered by the program, while participants also 
receive a certain amount of money as allowance. Voluntary 
work is generally in summer. You can stay in a country 
from two months to a year, and participation in the EVS is a 
once-in-a-lifetime opportunity. 

Conditions for Participation
The only condition to participate it be aged between 17 
and 30. You don’t have to have any diploma or language 
proficiency. You only need to be a little bit sociable. 
Because, those who take part in the EVS need to be able 
to carry out some work with others by themselves. First, 
a volunteer should find the accredited institutions which 
will act as mediatory organizations for sending him/her to 
an organization or an institution abroad.  So, what does an 
accredited institution mean? An accredited institution is 

Gençler program sayesinde 
diledikleri bir ülkede gönüllü 

faaliyetlerde bulunarak yabancı 
dillerini geliştirebiliyor ya da 

yepyeni bir dil öğrenebiliyorlar. 
Thanks to the EVS, young people 

can volunteer to work in any 
country of their choice and 

improve their foreign language 
skills or learn a new language. 



bir kurumdan randevu alıp sizi gönüllü listesine eklemesini 
sağlamanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda ilk aşamayı 
tamamlamış oluyorsunuz. 

İkinci aşama, ilgi alanlarınıza uygun gönüllü hizmeti 
gerçekleştireceğiniz bir ülke ve faaliyet bulmak. Sizi 
gönderecek kurum bu konuda yardımcı olabilir ve 
beklentilerinize uygun bir ev sahibi kurum ve faaliyet alanı 
bulabilir. İsterseniz az önce bahsettiğimiz veri tabanından 
yararlanarak bu işi kendiniz de yapabilirsiniz. Avrupa Gönüllü 
Hizmeti, adından da anlaşılacağı gibi, daha ziyade Avrupa 
ülkelerini kapsıyor ancak Afrika’dan, Latin Amerika’dan, 
Asya’dan programa katılan ülkeler ve kuruluşlar da var. 
Örneğin listede, Hindistan’ı, Kolombiya’yı, Uruguay’ı, Fas’ı, 
Ürdün’ü görmeniz mümkün. Veri tabanında bulduğunuz 
ülke, kurum ve faaliyetleri inceleyerek gönüllülerden 
neler beklendiğini ve faaliyetin içeriğini öğrenebilir, buna 
göre karar verebilirsiniz. Diyelim ki kendinize uygun 
bir ülke, kurum ve faaliyet buldunuz. Şimdi sıra karşı 
kurumla iletişime geçmekte ve kendinizi kabul ettirmekte. 
Bunun için bir motivasyon mektubu yazıp göndermeniz 
gerekiyor. Motivasyon mektubu sizi tanıtan ve başvuru 
amacınızı açıklayan mektuptur. Mektupta özgeçmişinizden, 
eğitiminizden, kişisel özelliklerinizden ve gönüllü hizmete 
neden katılmak istediğinizden bahsederken hangi tarih 
aralığının sizin için uygun olduğundan da mutlaka 
bahsetmelisiniz. Ayrıca o kurumun faaliyetini seçmenizdeki 
temel nedenleri de belirtmeniz gerekir. Eğer varsa özel 
yeteneklerinizden ve ilgi alanlarınızdan da bahsedebilirsiniz 
ki sizi daha iyi tanısınlar. Motivasyon mektubunu kaleme 
alırken şöyle düşünmenizde fayda var: Bir iş var ve o işe 
kabul edilmek istiyorsunuz; karşıdakini de o işe uygun 
olduğunuza ikna etmeniz gerekiyor. Bunu aklınızdan 
çıkarmadan kısa ve çarpıcı ifadelerle yazdığınız mektup 
işinizi kolaylaştıracaktır. 

authorized to participate in the program in Turkey. You can 
find accredited institutions on the website of the European 
Youth Portal. When you visit the webpage, you will see 
that there are tens of public and private organizations and 
NGOs accredited in Turkey. You can make an appointment 
with an institution according to your interests and you will 
be added to their volunteer list. After this, you will have 
completed the first stage.

The second stage is to find a country and a voluntary 
work that suits your interests. The institution that will send 
you can help you with this and find a host institution or 
a working area that fits your expectations. You can also 
find the most appropriate institution on your own by using 
the database mentioned above. The European Voluntary 
Service, as is implied by its name, is not limited to 
European countries, but includes countries and institutions 
from Africa, Latin America and Asia as well. For example, 
you will find India, Colombia, Uruguay, Morocco and Jordan 
on the list. On the database, you can see what they expect 
from volunteers by examining the countries, institutions 
and works and decide accordingly. Let’s say that you find 
a country, an institution and a work that fits you. Now, it’s 
time to get in contact with the institution. To do so, you 
need to write and send a motivation letter. A motivation 
letter is a letter that introduces you and explains your 
reasons for applying. In your letter, you need to write about 
your life, education and why you want to participate in 
voluntary work, as well as your schedule availability. Also, 
you need to specify why you chose to apply to work at the 
specific institution. You should mention your special skills 
and interests you might have so that they can know you 
better. You want to be accepted so you need to convince 
the other party! Keep in mind that your letter should be 
concise and convincing. 





Hem Çalışıp Hem Dil Öğrenmek Mümkün
Mektubu gönderdikten sonra yapmanız gereken, size ev 
sahipliği yapacak kurumdan yanıt beklemek. Olumlu cevap 
aldıktan sonra da sizi gönderecek kurumla yapacağınız 
hazırlık (vize, sigorta vb.) ve yolculuk süreci başlayacak. 
Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var: bu program bir tatil 
programı değil, çalışma programı. Katıldığınız faaliyete ve 
ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte, gittiğiniz yerde 
haftada 35-40 saat çalışmanız gerekecek. 4-5 saatlik dil 
eğitimi de bu sürenin içinde sayılacak, yani haftada 30 saat 
kadar çalışacaksınız. Tatil yapmak yani gezmek ve dinlenmek 
için ise iki gününüz olacak.  Eğer uzun dönemli bir projeye 
katılmışsanız fazladan tatil günleriniz de olabiliyor.

Gönüllü hizmete katılmak için istediğiniz zaman başvuru 
yapabilirsiniz, başvurunun herhangi bir “son tarih”i yok. 
Kendinize bir ev sahibi kurum bulun, bavulunuzu hazırlayın. 
Yeni insanlarla tanışmaya, farklı kültürleri öğrenmeye, yeni 
deneyimler edinmeye ve belki de yeni bir dil öğrenmeye 
hazır olun... Gönüllü ve faydalı olmanın, bambaşka bir 
kültürden insanlarla tanışıp çalışmanın, kendinizi böylece 
biraz daha geliştirmenin tadını çıkarın. 

It is Possible to Work and Learn a New Language 
at the Same Time
After you send the letter, the only thing you need to do is to 
wait for an answer from the host institution. After receiving 
a positive answer, you can start the process of preparation 
(visa, insurance, etc.) with the help of the host institution 
and the journey process. Please remember: this is not a 
vacation program, but a working one. Depending on the 
work you undertake and the country you go, you need 
to work 35-40 hours a week. Language education of 4-5 
hours a week is also included, so you will need to work for 
30 hours a week. You will have two days a week to tour and 
sightsee, and to rest – in other words, to vacation. If you 
participate in a long-term project, you might have extra 
holidays.

You can apply anytime for voluntary work, there are no 
deadlines. Just find a host institution and prepare your 
luggage. Get ready to meet new people, learn new cultures, 
gain new experiences and maybe, learn a new language… 
Enjoy being a volunteer and contributing to society, 
meeting and working with people from different cultures 
and improving yourself.

Avrupa Gönüllü Hizmeti
Avrupa Gönüllü Hizmeti/European Voluntary 
Service (EVS) 1996 yılında Avrupa Komisyonu 
bünyesinde pilot bir uygulama olarak başladı. 

Program oldukça başarılı olup ilgi görünce, 1998-
1999’da faaliyet programına alındı. 2000 yılından 
beri de Avrupa Birliği Gençlik Programları çatısı 

altında faaliyet gösteriyor.  
 

European Voluntary Service (EVS) 
The European Voluntary Service (EVS) started as a 

pilot program in the European Commission in 1996. 
When the program succeeded and drew attention, 

it was included in the EU’s activity program of 
1998-1999. Since 2000, it operates under the 

umbrella of the European Union Youth Programs.



2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da SGK tarafından
en çok çalışan istihdam eden kuruluş olarak seçilmenin gururunu yaşıyoruz.

“Türkiye’nin en çok personeli olan şirketi” sıfatımızı geliştirmenin
en büyük hedefimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyor,

ailemizin 36 bin üyesine değerli emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2015-2016

EN ÇOK
iSTiHDAM

EN ÇOK
iSTiHDAM

2015-2016

EN ÇOK
ENGELLi

iSTiHDAMI

EN ÇOK
ENGELLi

iSTiHDAMI

2015-2016

EN ÇOK
KADIN

iSTiHDAMI

EN ÇOK
KADIN

iSTiHDAMI



MERHABA! BEN İNSAN DEĞİLİM…

İnternetten sosyal medyayı çıkarırsanız, geriye ne 
kalır? Bilgi edinmek için girdiğimiz siteler, değil mi? 
Peki, tüm bu bilgiyi bir WhatsApp yazışmasına 
sığdırabilseydik interneti nasıl kullanırdık? Chatbot’lar 
işte bu soruya yanıt oluyor. 

Hello! I Am Not Human…

What would be left if you removed social media from the 
Internet? The websites we visit to get information, right? 
But, how would we use the Internet if we could squeeze 
all this information into a WhatsApp chat? Chatbots are 
the answer to this question. 

ERHAN KAHRAMAN

Online olarak yemek 
siparişi verilen bir sitede 
müşteri ilişkileri yetkilisi 
olduğunuzu düşünün:  
“Hemen kontrol ediyorum.” 
“Siparişiniz yola çıktı 
efendim!” 
“Restoranla görüşüp size 
dönüş yapacağım.” 
Acaba bu cümleleri 
günde kaç kere kurmaları 
gerekiyor? Standart bir 
iş akışını kalıplaşmış 
cümlelerle takip eden 
bir insanın yerine robot 
konulsaydı, siz bunu fark 
edebilir miydiniz? Daha 
da önemlisi, böyle bir 

değişiklik servis kalitesini 
nasıl etkilerdi? 
Şöyle hayal edin; 
telefonunuza yeni bir 
uygulama indirmek yerine 
yemek siparişini doğrudan 
WhatsApp üzerinden 
verebilseniz, bir SMS ile 
taksiniz kapınıza gelse ya 
da bankacılık işlemlerini 
Facebook Messenger’da 
yazışarak yapabilseniz süper 
olmaz mıydı? Teknoloji 
dünyası da bu şekilde 
düşünüyor ve adına “chatbot” 
dedikleri yazılımlarla bir 
servis kanalı oluşturmaya 
çalışıyor.

Think about being a customer 
relations specialist on a 
website where you can order 
food online: 
“I am checking.” 
“It’s on its way, sir!” 
“I’ ll check with the restaurant 
and return to you.” 
How many times would you 
use these sentences in a single 
day? Would you be able to 
understand if there was a 
robot instead of a human 
being following a standardized 
work f low with stereotyped 
sentences? More importantly, 
how would it affect the quality 
of service? 

Think about it: wouldn’t it be 
great if you could order food 
directly from WhatsApp, call 
a cab with a single SMS or 
make banking transactions 
via Facebook Messenger 
instead of downloading a new 
application to your phone? 
The technology world is 
thinking exactly like this and 
they are trying to establish a 
service channel with software 
they call “chatbot.” 
 
Do Robots Make 
Spelling Errors? 
Chatbots, which can be 
translated into Turkish 
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Robotlar İmla Hatası 
Yapar mı? 
Güzel Türkçemize 
“sohbet robotları” olarak 
çevirebileceğimiz chatbot’lar, 
akla ilk gelenin aksine klavye 
başında oturan dökme demirden 
insan görünümlü ürünler 
değil. Chatbot’lar tamamen 
dijital olarak varlık gösteriyor. 
Şimdilik, online hizmet 
sunan şirketler tarafından 
kullanılıyorlar ve kullanıcılara 
bilgi ve eğlence servisi sunmak 
için çalışıyorlar.  
Sohbet botlarının bu kadar 
popüler olmasının sebebi, 
kullanıcıların ayrı bir program 
indirmek yerine doğrudan 
cihazlarında yer alan program 
üzerinden iletişim kurmalarını 
sağlaması. Diğer bir deyişle, 
büyük markalar son 10 yılı 
kendi uygulamalarını akıllı 
telefonlarımıza indirelim diye 
harcadılar ama chatbot’lar 
beklenen sonucu verirse taksi 
çağırmak, yemek sipariş etmek 
ya da otel rezervasyonu için ayrı 
ayrı uygulamalar kullanmak 

zorunda kalmayacağız. 
Tüm bu servislerin anlık 
sohbet uygulamaları içinde 
bir bağlantısı olacak. Kişiler 
listemiz yakın gelecekte 
chatbot’lar tarafından ele 
geçirilecek ve bu dijital oluşum, 
çoğu zaman bir asistan gibi 
çalışacak.

Chatbot’lar Hayatımızın 
Neresinde? 
Sohbet robotlarıyla tanışalı 
çok kısa bir zaman olmasına 
rağmen, pek çok kullanım 
alanı ortaya çıkmış bulunuyor. 
Akıllı yardımcılarımız sizin 
için toplantı tarihleri belirleyip 
tüm katılımcılara bildirim 
gönderebiliyor, beklediğiniz 
kargonun ne durumda olduğu 
konusunda size gerçek zamanlı 
bilgi verebiliyor. Uçağınızda 
bir gecikme yaşanması 
durumunda detaylar anında 
cebinize geliyor. Yani bugüne 
kadar bilgi alabilmek için 
kullandığımız web siteleri ve 
mobil uygulamaların tamamı, 
çok daha kolay, kullanışlı ve 

as “sohbet robotları” 
(conversation robots), are 
-  as opposed to the first 
thing to come to mind - not 
anthropomorphic iron 
creatures sitting in front 
of a computer. Chatbots 
are completely digital. For 
now, they are being used by 
companies offering online 
services and work, and 
provide information and 
entertainment to users.

Conversation robots are so 
popular because they allow 
users to communicate through 
programs that are already 
in their devices, instead of 
downloading new programs. 
In other words, big labels 
have spent the last ten years 
getting us to download 
their own applications 
but if chatbots catch on as 
expected, we will not have to 
use different applications to 
call a cab, order food or make 
hotel reservations. All these 
services will have a link within 
instant chat applications. Our 
contact list will be dominated 

by chatbots in the near future 
and this digital phenomenon 
will primarily work as an 
assistant. 
 
Where Exactly Do 
Chatbots Stand in Our 
Lives? 
Although very little time has 
passed since the introduction of 
conversation robots, there are 
many areas of application. Our 
smart assistants can determine 
a meeting date and send 
notifications to all participants 
or give real time information 
about your cargo. When there is a 
delay in your f light, details are in 
your smartphone in no time. This 
means that all the websites and 
mobile applications that we’ve 
used to get information to this 
day, will now take place in chat 
applications in an easier, more 
practical and accessible way. 
 
Access to Information is 
Easier 
Twenty years ago, the easiest 
way to find the exact location 
of Maasai Mara was to get 
a 20 volume encyclopedia 
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erişilebilir biçimde sohbet 
uygulamalarında yerini alıyor.

Bilgiye Erişim 
Kolaylaşıyor 
Masai Mara’nın dünya 
üzerindeki yerini bulmak 
için bundan yirmi yıl önce 
yapmamız gereken şey oldukça 
basitti (!): Gazetelerden çıkan 
kuponları biriktirip 20 ciltlik bir 
ansiklopedi alır ve M harfinin 
bulunduğu ciltte Masai Mara’nın 
olması için dua ederdik. 
İnternetin, daha doğrusu 
arama motorlarının hayatımıza 
girmesiyle birlikte bilgiye 
erişim yöntemlerimiz bir hayli 
değişti. Bir adım sonrasında 
akıllı telefonlar geldi; artık her 
türlü bilgi ve servis için ayrı bir 
uygulama, ayrı bir web sitesi var.  
Bugünün internet kullanıcıları 
istediği bilgiye erişmek için 
doğru uygulamayı ya da web 
sitesini açıp, gerekli sorgulamayı 
yapmaya “programlanmış” 
durumda. Başta Microsoft, 
Facebook ve Google gibi 
teknoloji devleri olmak üzere, 
yapay zekâ ve chatbot alanında 
çalışmaları bulunan tüm 
kanaat önderlerinin görüşü; 
chatbot’ların internet kullanım 
alışkanlıklarımızı en temel 
seviyede etkileyeceği yönünde. 
Gelecekte hava durumunu 
öğrenmek için herhangi bir 
uygulamaya ya da arama 

servisine ihtiyacımız olmayacak. 
En çok kullandığımız sohbet 
uygulaması hangisiyse 
ona girip, chatbot’a “Acaba 
bugün yağmur yağar mı?” 
diye sorduğumuzda, sanal 
asistanımız bulunduğumuz 
konuma göre hava tahminlerini 
söyleyip, doğal bir konuşma 
diliyle “Bugün yağmur yağabilir, 
şemsiye almayı unutma.” diye 
uyarıda bulunacak.

Özellikler Tanıdık, 
İçerikler Yepyeni! 
Esasen bu gibi temel seviye 
hizmetler hâlihazırda akıllı 
telefonlardaki dijital asistanlar 
tarafından sunuluyor. Örneğin, 
telefonunuzun sesli asistanına 
hava durumunu sorduğunuzda 
isabetli ve detaylı bir şekilde 
yanıt veriyor. Ancak, chatbot 
devrimi sadece “havadan 
sudan” konuşmaları değil; 
otel rezervasyonundan 
taksi çağırmaya, yemek 
siparişlerinden öğrenci işlerine, 
kargo bilgilerinden finansal 
önerilere kadar neredeyse 
sınırsız bir ölçekte iletişimin 
kapılarını aralıyor. Bu yüzden 
de finanstan ticarete, eğitimden 
sağlığa kadar tüm sektörler, 
chatbot’ları müşteriler için 
yeni bir iletişim kanalına 
dönüştürme noktasında adeta 
birbirleriyle yarışıyor. Kazananı 
zaman gösterecek. 

by collecting coupons from 
newspapers and pray for 
Maasai Mara to be found in 
the volume containing the 
letter “M.” After the Internet, 
or rather, when search engines 
entered our lives, our methods 
to access information totally 
changed. The next step was 
smartphones: now for every 
piece of information and 
service, there is an application 
and a website.  
Today’s Internet users are 
“programmed” to make the 
necessary query by opening 
the suitable application or 
website and accessing the 
information they want. 
Technology giants such as 
Microsoft, Facebook and 
Google, and all opinion 
leaders who work on artificial 
intelligence and chatbots are 
of the same opinion: chatbots 
will fundamentally affect the 
way we use the Internet. In 
the future, we won’t need an 
application or search service 
to learn about the weather 
conditions. We will simply 
open the chat application we 
use most, ask chatbot “Will it 
rain today?” and our virtual 
assistant will tell us about 
the weather conditions at 
our location and warn us in 
natural, colloquial language: 
“Today it may rain, don’t 
forget to grab an umbrella.”

Features are Familiar, 
Content is Brand New! 
Actually, such basic services 
are already offered via 
digital assistants in our 
smartphones. For example, 
when you ask the weather 
to your voice assistant in 
your phone, it can answer 
you in detail and incisively. 
However, chatbot revolution 
includes not only “chit chat” 
but infinite communications 
such as calling a cab, ordering 
food, student affairs, cargo 
info, financial suggestions 
etc… That’s why all sectors 
from finance to commerce, 
education to health care are 
competing with one other 
to transform conversation 
bots into a new channel of 
communication for their 
customers. Time will tell who 
will win.
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Gelecekte hava durumunu 
öğrenmek için herhangi bir 

uygulamaya ya da arama 
servisine ihtiyacımız 

olmayacak. 
In the future, we won’t need 

an application or search 
service to learn about the 

weather conditions.





SİİRTLİ ÇOCUKLAR 
GÖKYÜZÜNDE ÇİFTE 
BAYRAM YAŞADI 
Siirt Kâzım Karabekir 
Ortaokulu’nda 6, 7 ve 8. 
sınıfı başarıyla tamamlayan 
20 öğrenci AnadoluJet 
ile çifte bayram yaşadı. 
AnadoluJet, Siirt ve İzmir 
valilikleri ile Kaya İzmir 
Thermal & Convention’ın 
destekleriyle gerçekleşen 
organizasyonla öğrenciler 
hayatlarının en güzel 
karne hediyelerinden birini 
aldılar. İlk kez uçağa binen, 
ilk kez büyük bir şehri gezen 
öğrenciler İzmir’in tarihî ve 

doğal güzelliklerini görme 
şansı elde ettiler.   
Organizasyonun temellerini 
atan öğretmenlerin ve 
AnadoluJet yetkililerinin 
eşliğinde İzmir Engelliler 
Parkı, Saat Kulesi, İzmir 
Doğal Yaşam Parkı’nı 
gezen, ilk kez denizi gören, 
teleferiğe binen öğrencilerin 
mutlulukları görülmeye 
değerdi. Programın son günü 
AnadoluJet ve öğrencileri 
misafir eden Kaya İzmir 
Thermal Hotel yetkililerince 
çeşitli hediyelerin verildiği 
öğrenciler, gönüllerince vakit 
geçirerek şehirden ayrıldılar. 

CHILDREN FROM SIIRT 
ENJOYED A DOUBLE 
FESTIVAL IN THE SKY 
Twenty students who 
completed the 6th, 7th, and 
8th grades in Siirt Kâzım 
Karabekir Secondary School 
enjoyed a double festival with 
AnadoluJet. The organization 
was supported by AnadoluJet, 
Siirt and Izmir governorates, 
and Kaya Izmir Thermal 
& Convention and offered 
students one of the best report 
card gifts of their lives: getting 
on a plane and seeing a big 
city for the first time, the 
twenty lucky students got the 

opportunity to see the historical 
and natural beauties of Izmir. 
In the company of AnadoluJet 
officials and the teachers who 
laid the foundations for this 
organization, the joy of the 
students who visited Izmir 
Disabled Park, the Clock Tower, 
Izmir Natural Life Park, saw 
the sea for the first time and 
got on cable car, was worth 
seeing. On the last day of the 
organization, the students 
received various gifts from 
officials of AnadoluJet and 
their host Kaya Izmir Thermal 
Hotel and left the city having 
had the time of their lives.
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2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

2nd INTERNATIONAL PHOTO CONTEST

CHILDREN

CITY
AND

ÇOCUK

ŞEHİR 
VE

No matter where they 
are in the world, children 

are our future, and their 
cities are the places that 

shape it. Each happy 
memory in a child’s life is 

a step towards a brighter 
future. This contest aims 

to capture the happy and 
hopeful moments in the 

relationship between the 
children and the city that 

illuminate the future.

AWARDS
FIAP Gold Medal + 
Flight Ticket worth of US$ 15,000 

FIAP Silver Medal + 
Flight Ticket worth of US$ 5,000 

FIAP Bronze Medal + 
Flight Ticket worth of US$ 2,000

FIAP Honorable Mention (10) + 
Flight Ticket worth of US$ 1,000

ÖDÜLLER 
FIAP Altın Madalya + 
15.000 dolar karşılığı uçak bileti 

FIAP Gümüş Madalya + 
5.000 dolar karşılığı uçak bileti 

FIAP Bronz Madalya + 
2.000 dolar karşılığı uçak bileti

FIAP Mansiyon (10 adet) + 
1.000 dolar karşılığı uçak bileti

YARIŞMA TAKVİMİ 

Katılım Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2017 

Son Katılma Tarihi: 1 Kasım 2017

CONTEST SCHEDULE: 

First Date of Submittal: June 1, 2017 

Submittal Deadline: November 1, 2017

Dünyanın neresinde olursa 
olsun çocuklar geleceğimiz, 

yaşadıkları şehirler ise 
geleceğimizi şekillendiren 

alanlarıdır. Çocukların 
yaşamlarındaki her mutlu 

an, daha iyi bir gelecek için 
umutları arttıran küçük 

birer adımdır. Bu yarışmanın 
konusu da çocuk-şehir 

ilişkisindeki mutlu, umutlu ve 
geleceği aydınlatan anları 

yakalamaktır.

Daha fazla bilgi için
For more information

skylife.com



l 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.
l 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.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 
l If passengers who have purchased round-trip 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 as a result of the first 
no-show flight. 
l 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.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty 
(60) minutes prior to departure.

l 444 2 538 numaralı çağrı merkezini arayarak veya 
www.anadolujet.com web sitesi üzerinden Müşteri 
İletişim Merkezi sayfasındaki formu doldurarak sizlere 
daha iyi hizmet verebilmemiz için dilek ve önerilerinizi 
iletebilirsiniz. Fikirleriniz bizim için değerlidir. 
l Contact our call center at 444 2 538 or fill the form 
on the Customer Communications Center page on www.
anadolujet.com website to send your wishes and suggestions 
to us, so that we may serve you better. Your ideas are 
valuable to us.

l Özel sağlık hizmeti (sedye, tekerlekli sandalye) 
AnadoluJet’in uçtuğu tüm illerde, teknik imkânlar ve 
uçak müsaitliği çerçevesinde verilmektedir.
l Sedye, refakat ve tekerlekli sandalye rezervasyonu 
konusunda detaylı bilgi 444 2 538 numaralı çağrı 
merkezinden ya da satış ofislerinden edinilebilir. 
l Special medical service (stretcher, wheelchair) is 
provided in all cities that AnadoluJet flies to within the 
parameters of technical possibilities and plane availability. 
l Detailed information on stretchers, accompanying 
persons, and wheelchair reservations can be obtained from 
the call center at 444 2 538 or from sales offices.  

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

l 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. 
l 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.

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l İç hat uçuşlarında yolcularımıza tanınan serbest bagaj 
hakkı 15 kg.’dır. Ankara - Lefkoşa karşılıklı uçuşlarında 
ve bağlantılı Lefkoşa 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. 
l The free baggage allowance offered to passengers on 
domestic flights is 15 kg. The free baggage limit for Ankara-
Nicosia reciprocal flights and connecting Nicosia 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, please contact AnadoluJet sales offices, or 
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.

BAGAJ  / BAGGAGE 

l Promosyon ücret sınıfı 
biletlerde, uçuş öncesi ve 
sonrasında iptal ve iade 
ile rezervasyon ve parkur 
değişikliği yapılmamakta, 
uçuşun gerçekleşmemesi 
hâlinde sadece alan vergisi 
iadesi yapılmaktadır.
l Tickets with promotional 
fares cannot be cancelled 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.

l AnadoluJet seferleri 
ile seyahat eden 
yolcularımız; uçuş öncesi 
bekleme süresini özel 
ve konforlu hale getiren 
THY CIP salonundan 
ücret karşılığı 
yararlanabilirler.
l On payment of fee, 
AnadoluJet passengers 
may access Turkish 
Airlines CIP Lounge 
to have a pleasant and 
comfortable start to their 
journey.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Spor 
ekipmanı taşıma 
ücretlerini uçuşunuzu 
gerçekleştireceğiniz 
havalimanında 
ödeyebilirsiniz.  
l Charges apply for the 
carriage of sports equipment. 
You can pay the fare for 
carrying sports equipment at 
the airport from which your 
flight departs.

SPOR EKİPMANLARI 
SPORTS EQUIPMENT

l Yolcularımız, ücretli koltuk seçimi uygulamamız 
kapsamında acil çıkış, pencere kenarı, koridor ve 
standart koltuklardan istediğini seçebilmektedir.  
l Koltuk seçimi web sitesi, çağrı merkezi, satış ofisleri 
ve acente kanalları üzerinden, uçuştan 100 gün önceden 
başlayarak uçuşa 24 saat kalana kadar yapılabilir. 
l Our passengers, within our service of paid seat selection, 
can select any seat they like from the emergency exit, 
window, corridor and standard seats.  
l Seat selection can be made through website, call center, 
sales offices and agencies, starting from 100 days before the 
flight to 24 hours before the scheduled flight departure time. 

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

l Havalimanı 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, uçuştan en az 48 saat 
önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 
l Sick passengers are required to supply a report from 
the airport doctor or from their medical doctor declaring 
that there are no medical objections to them traveling 
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. A reservation should be made 
at least 48 hours before the flight at the call center at 
444 2 538 or at sales offices.

HASTA-ENGELLİ YOLCU 
SICK/HANDICAPPED PASSENGERS
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l Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en 
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü 
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait 
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında 
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 45x35x23 cm. 
ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır ve 8 kg.’ı geçmemesi 
gerekir. Görme ve işitme engelli yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon yaptırılarak ücretsiz olarak kabin içine 
kafessiz kabul edilirler.
l Charges apply for the carriage of pets. At least 6 hours before the 
departure time, a reservation must be made at the call center at 444 2 
538 or at sales offices. Only cats, dogs and small singing birds can be 
carried in the cabin or in the cargo compartment. The fare is calculated 
during baggage delivery by weighing the pet in the carrier. Health 
documents, certificate of vaccination and other documents for pets 
must be kept in hand during the acceptance process. 
l If the pets are to be carried in the cabin, they are accepted in special 
pet carriers sized 45x35x23 cm that should not exceed 8 kg 
including the pet. With prior reservation, dogs assisting blind 
and deaf passengers can be carried free of charge in the cabin 
without any pet carrier.

EVCİL HAYVAN / PETS

l 2-7 günlük bebekler, “Uçakla seyahatinde herhangi bir 
sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile 
uçuşa kabul edilirler. 
l 2-7 yaş arası çocuk yolcularımız  ebeveynlerinden 
biri veya en az 18 yaşında olan bir refakatçi ile beraber 
seyahat edebilirler. 
l Refakat hostesiyle seyahat edecek çocuk 
yolcularımızın rezervasyonlarının ve refakate ilişkin 
talebin uçağın tarifeli kalkış saatinden en az 48 saat önce 
yapılmış olması gerekmektedir. 
l Ücrete tabi olmak kaydıyla, 7-12 yaş arası çocuk yolcular 
uçuş esnasında kabin görevlilerinin gözetimi altında 
seyahat edebilirler. 
l Babies between 2 and 7 days old are admitted to the flight with a 
doctor’s report declaring that there are no medical objections to them 
traveling on an aircraft.  
l Children passengers between 2 and 7 years old can travel with a 
parent or with an accompanying person who is at least 18 years old.  
l Reservations and requests for the accompaniment of children 
passengers by an steward/stewardess to be provided by the airline 
should be made at least 48 hours before the scheduled flight 
departure time. 
l On AnadoluJet flights, children aged 7 to 12 may travel 
unaccompanied on payment of an additional service charge under the 
cabin attendants’ watch.

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

l 28 haftayı (7 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 bulunmalıdır.
l Expectant passengers under 28 weeks (7 months) 
of pregnancy do not need to submit a 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 the 31st week 
for those expecting a multiple birth. After the 36th week 
of pregnancy (32nd week for those who are expecting a 
multiple birth) expectant passengers are no longer allowed 
to fly even with medical clearance. The issuing doctor’s 
name, surname, diploma number and signature must be 
shown clearly on the report, which should be dated at least 
7 days prior to flight.

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazlar 
uçuş moduna alınmalı ve kapatılmalıdır. 
l İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz 
ışıkları yanarken; her türlü taşınabilir radyo, elektronik 
oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik 
cihazlar kullanılamaz. 
l Cell phones and devices with cell phone features should 
be in flight mode or turned off.  
l 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 
SAFETY DURING FLIGHT
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Voyager Ballons ile

Kapadokya’nın keyfini

Mil kazanarak çıkarın.
Kapadokya Voyager Balloons’ta
Miles&Smiles’a özel avantajlı fiyatlar ve Mil
kazanma fırsatı sizi bekliyor.

Enjoy the Cappadocia and

earn Miles with Voyager

Ballons.

Fly with Cappadocia Voyager Balloons with

the advantage of Miles&Smiles and earn Miles.

Coral Travel ile tatil 

yaparken de 

Bonus Mil kazanın.
Miles&Smiles üyeleri turizm sektöründe öncü
bir firma olan Coral Travel ile tatilin keyfini Mil
kazanarak çıkarmaya devam ediyor.

Win Bonus Miles on holiday

with Coral Travel.
Miles&Smiles members continue to enjoy

their holidays through a pioneering 

tourism company.







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: 38
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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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