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BOZBURUN 
YARIMADASI 
Bir düş yarımadası arıyorsanız, 
Bozburun’u görmelisiniz. 
Yol üzerinde, denize bakan 
tepelerden gördüğünüz 
manzaraları seyretmeye 
doyamayacağınız için 
gideceğiniz yerlere hep geç 
varacağınızdan eminim. 
 
BOZBURUN 
PENINSULA
If a dreamland is what you seek, 
you should go to Bozburun. I’m 
sure that you will be running 
late for all the places you want 
to visit since you can’t take your 
eyes off the sceneries you see 
from the hilltops looking the sea 
on your way there.

DOĞANIN BAŞKENTİ 
Başkent, siyasi anlamda 
olduğu kadar coğrafi konumu 
itibarıyla da Türkiye’nin 
tam kalbinde yer alıyor. 
Ankara’nın zengin flora ve 
faunasıyla doğanın da başkenti 
sayılabileceğini söylemek 
yanlış olmaz.    
 
CAPITAL OF NATURE
The capital is not only in the 
heartland of Turkey politically 
but also geographically. One 
wouldn’t be mistaken to say 
that Ankara is also the capital 
of nature with its rich flora 
and fauna.   

GEORGE BASS 
Tarihin ilk bilimsel su altı kazısı 
ve peşi sıra gelen önemli su 
altı keşifleri aynı coğrafyada, 
Anadolu kıyılarında gerçekleşti. 
Arkeoloji tarihine geçen bu 
büyük başarıların ardındaki 
isim de aynıydı.    
 
GEORGE BASS
The first scientific underwater 
excavation of history and the 
most important underwater 
discoveries were made off the 
shores of Anatolia, in the same 
geography. The name behind 
these success stories which went 
down in the history of archeology 
was the same as well.. 

6 NEDEN 
Herodot’un yurdunda tarihin 
az bilinen dönemlerine ışık 
tutan koleksiyonuyla Bodrum 
Su Altı Arkeoloji Müzesi 
enlerin ve ilklerin meraklılarını 
unutamayacakları bir 
deneyime davet ediyor. 
 
6 REASONS
In the land of Herodotus, 
the Bodrum Underwater 
Archeology Museum’s 
collection sheds light on the 
least known ages of history 
and extends an invitation 
for an experience never to be 
forgotten to enthusiasts of 
‘the most’ and ‘the first.’
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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.



HALFETİ
Gezginlere benzerine az 
rastlanır güzellikler sunan 
Halfeti “Sakin Şehir” 
unvanını fazlasıyla hak 
ediyor. 
 
HALFETI 
Halfeti is a borough that 
certainly deserves the title 
“Citta Slow” and presents rare 
beauties to wanderers.

YÜNE ADANMIŞ EMEK
Doğal, sağlıklı, çevreci… 
Binlerce yıllık Anadolu 
kültüründe önemli bir yeri olan 
keçe, günümüzde gittikçe artan 
bir ilgiyle yeniden gündemde. 
 
LABOR DEVOTED  
TO WOOL
Natural, healthy, 
environmental… Having 
an important place in the 
thousands-year-old Anatolian 
culture, felt is on our agenda 
again with a scaling up interest.
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Değerli Yolcularımız,  

Uçağımıza hoş geldiniz. Bir yolculuğunuzda daha 
AnadoluJet’i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Sıcakların yerini mevsim rüzgârlarına bırakmasıyla birlikte 
eylül ayı, kendine has güzellikleriyle sonbaharın gelişini 
hissettiriyor bizlere. Edebiyatımıza ve şairlere ilham 
kaynağı olan eylül, aynı zamanda keyifli bir mola için 
yılın son tatilini planlayanlara da bir fırsat sunuyor. Her 
mevsim ayrı güzel Anadolu şehirlerini gezerken, bir yandan 
da bu topraklar üzerinde izler bırakmış medeniyetleri 
ve kültürleri keşfedebilirsiniz. Sonbaharın sunduğu tüm 
güzellikleri görme fırsatını kaçırmamanız için sizlere 
çok uygun fiyatlarla seyahat etme imkânı sunuyoruz. 
Uçuşlarınızı anadolujet.com’dan ya da AnadoluJet mobil 
uygulaması üzerinden planlayarak, seyahatinizi en avantajlı 
fiyatlarla gerçekleştirebilir, kampanyalarımız ve güncel uçuş 
bilgilerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sevdiklerinize kavuşabilmeniz, ekonomik ve konforlu bir 
yolculuk yapabilmeniz için seferlerimizi artırmaya devam 
ediyoruz. Bu amaçla eylül ayı boyunca daha çok uçuyor ve 
yolcularımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek 
için ilave seferler gerçekleştiriyoruz. İstanbul Sabiha 
Gökçen’den arttırdığımız karşılıklı uçuşlarımızla; doğal 
güzellikleriyle meşhur Antalya’yı ve Bodrum’u, Dadaşlar 
diyarı Erzurum’u, Ege’nin incisi İzmir’i ziyaret edebilirsiniz. 
AnadoluJet ayrıcalığıyla 42 noktaya dilediğiniz zaman, en 
uygun fiyatlarla uçma fırsatını kaçırmayın.

Yaz mevsiminin sona ermesi ile eylül ayı, önce Kurban 
Bayramı’nın coşkusunu, ardından yeni eğitim-öğretim 
yılının tatlı telaşını bizlere yaşatacak. Tüm öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar 
dileriz. Ayrıca, tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı kutlar, 
mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.  

Bir sonraki seyahatinizde yeniden buluşmak üzere keyif li 
uçuşlar dileriz.
 
Saygılarımızla

Dear Guests,
 

Welcome on board. We would like to thank you for preferring yet 
another AnadoluJet flight.

With the scorching heat of summer giving its place to the winds of 
the following season, the month of September makes the coming of 
autumn felt with its distinctive enticements. A source of inspiration 
for our literature and poetry, September also presents an opportunity 
for an enjoyable break for those planning on the last vacation of the 
year. While you are strolling around the Anatolian towns that, in every 
season, are one more beautiful than the other, you can explore the 
civilizations and cultures that have left their mark on these lands. Not 
to have you miss out on the enticements autumn presents, we offer 
you the most affordable of prices for traveling. You can carry out your 
travel plans in the most economical manner with advantageous fares by 
planning your flight online at anadolujet.com or with the AnadoluJet 
mobile application by accessing detailed information on our campaigns 
and current flight schedule.

We continue to increase the number of our flights to have you come together 
with your loved ones by offering you economic and comfortable means of 
travel. With this aim, all throughout September we will be flying more and 
supplementing additional flights to meet the requirements of our passengers 
in the best way possible. Departing from Istanbul Sabiha Gökçen Airport, our 
round-trip flights, the frequencies of which are increased for your convenience, 
take you to Antalya and Bodrum, renowned for their natural beauties; 
Erzurum, the land of Dadaş (Brothern); and Izmir, the pearl of the Aegean. 
Don’t miss out on the opportunity to fly to 42 destinations at your discretion 
with the most advantageous fares and privileges offered by AnadoluJet.

With the summer season coming to an end, September will have us first 
experience the exuberance of the Sacrifice Feast (Eid al-Adha), followed 
by the excitement to be stirred by the commencement of the new academic 
year. We wish all the success to our teachers and students in the upcoming 
academic year. We would also like to celebrate the Sacrifice Feast of our 
people and wish you a Happy and Peaceful Bairam.  

We look forward to meeting and greeting you on your next journey, 
and wish you a pleasant flight.
 
Kind regards
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BODRUM JAZZ FESTIVAL

Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği’nin destekleri ile bu 
yıl ilki düzenlenen Turkcell Bodrum Caz Festivali 1-17 
Eylül tarihleri arasında Bodrum yarımadasının çeşitli 
mekânlarında gerçekleştiriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri 
Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, Sibel Köse, Ayhan 
Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu, Jülide Özçelik gibi 
önemli müzisyenlerin ve toplulukların katılacağı festivalin 
küratörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu üstleniyor.  

With the support of the Bodrum Municipality and Jazz 
Association, the first Turkcell Bodrum Jazz Festival will be 
held this year in various venues around the Bodrum Peninsula 
between September 1 and 17, 2017. The festival has been 
curated by Özlem Oktar Varoğlu and will be held with the 
participation of important musicians and ensembles such as 
the Turkish Marine Forces Starfish Jazz Orchestra, Sibel Köse, 
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu, and Jülide Özçelik.  

BODRUM CAZ FESTİVALİ

"ISTANBUL IS BREATHING"

6. Uluslararası Klarnet Festivali (UKF), 8-17 Eylül tarihleri 
arasında düzenleniyor. “İstanbul nefes alıyor” sloganıyla 
gerçekleştirilen festivalin sanat yönetmenliğini Serkan 
Çağrı yapıyor. Goran Bregoviç, New York Gipsy All Stars, 
Suad Massi, Ara Dinkjian, Brenna MacCrimmon, Rubato, 
Serkan Çağrı ve Velvele Band’ın sahne alacağı etkinliklerin 
"Ustaya Saygı" gecesinde ise İskender Paydaş yönetimindeki 
dev orkestra eşliğinde Türkiye’nin önde gelen ses ve saz 
sanatçıları Müslüm Gürses'i şarkılarıyla anacak. Renkli 
sokak etkinliklerinin de düzenleneceği festival kapsamında 
sanatçılar meydanlarda, iskelelerde, tramvaylarda, 
parklarda da performans sergileyecek. 

With the slogan “Istanbul is Breathing” 6th International 
Clarinet Festival (UKF) will be held on September 8-17, 2017. 
The festival’s art director is Serkan Çağrı and during the festival 
Goran Bregoviç, New York Gipsy All Stars, Suad Massi, Ara 
Dinkjian, Brenna MacCrimmon, Rubato, Serkan Çağrı and 
Velvele Band will be taking the stage. The event "Respecting the 
Master" will commemorate the work of Müslüm Gürses with 
prominent singers and saz players singing his songs with the 
accompaniment of a grand orchestra to be conducted by İskender 
Paydaş. Within the scope of the festival, stirring street activities 
will be held with performers taking the stage at squares, ferry 
terminals, parks, and in streetcars.

"İSTANBUL NEFES ALIYOR"
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3. Uluslararası Çeşme Klasik Müzik Festivali, 
dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarını Çeşme’de 
buluşturuyor. Çeşme Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle, 5-15 Eylül tarihleri 
arasında organize edilen festivalde Türkiye’den ve 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen müzik öğrencileri 
de yer alıyor. Öğrenciler dünyaca ünlü müzisyenler ile 
10 gün boyunca çalışma fırsatının yanı sıra, festival 
kapsamında düzenlenecek konserlerde kendilerini 
gösterme şansını da elde ediyor. Aya Haralambos 
Kilisesi’nde yapılacak konserler halka açık ve ücretsiz. 

Çizgi roman, grafiti, animasyon ve görsel sanatları bir 
araya getiren İstanbul Comics & Art Festival, 8-10 Eylül 
tarihleri arasında Saint Josephliler Derneği Sosyal 
Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi’nde 
düzenleniyor. Bu yıl 2’ncisi organize edilen festival, 
atölye çalışmalarıyla meraklılarının çizim ve tasarım 
yapabileceği bir etkinlik olmayı amaçlıyor.

Akbank Sanat, yeni sanat sezonunu ses ile sessizlik 
arasındaki karmaşık ilişkiyle ilgilenen bir güncel 
sanat projesi olan "Siyah Gürültü" (Black Noise) ile 
açıyor. Küratörlüğünü Ekmel Ertan ve Işın Önol’un 
üstlendiği; Burak Arıkan, Servet Cihangiroğlu, Didem 
Erk, Richard Jochum, Mirko Lazović, Cengiz Tekin ve 
Anna Vasof ’un eserlerinin sergileneceği Siyah Gürültü 
9 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında Akbank Sanat’ta 
sanatseverlerle buluşacak. 

The 3rd International Çesme Classical Music Festival 
gathers world-renowned classical musicians at Çeşme. 
The festival will be held between September 5 and 15, 
2017 with the collaboration of Çeşme Municipality and 
Mimar Sinan Fine Art University and music students 
from Turkey and around the world will take the stage. 
The students will have the chance to work with world-
renowned musicians for 10 days as well as enjoy the 
opportunity to make an appearance with the concerts to 
be held as part of the festival. The concerts to be held at 
Aya Haralambos Church are open to the public and free of 
charge. 

Bringing together graphic novels, graffiti, animation and 
visual arts, Istanbul Comics & Art Festival will be held 
on September 8-10, 2017 at venues such as Saint Joseph 
Alumni Association Social Facility Club Quartier and Moda 
All Saints Church. The festival, held for the second time this 
year, aims to be a forum where enthusiasts can draw and 
design at the workshops offered to the public.

Akbank Sanat opens the new art season with Black Noise, a 
modern art project that deals with the complex relationship 
between sounds and noise. Curated by Ekmel Ertan and Işın 
Önol, the exhibition presents the works of Burak Arıkan, 
Servet Cihangiroğlu, Didem Erk, Richard Jochum, Mirko 
Lazović, Cengiz Tekin, and Anna Vasof, and will be open to 
the public between September 9 and November 18, 2017 at 
Akbank Sanat. 

ÇEŞME’DE KLASİK MÜZİK 

ÇİZGİYE DAİR HER ŞEY

SİYAH GÜRÜLTÜ

CLASSICAL MUSIC IN ÇEŞME 

EVERYTHING ABOUT DOODLING

BLACK NOISE
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Ai Weiwei’in 
Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. 12 Eylül'den 
itibaren gezilebilecek sergide sanatçının önceki 
çalışmalarından geniş bir seçkiyle birlikte yeni işleri 
de sunuluyor. Heykel, büyük ölçekli yerleştirmeler, 
sinema ve mimarlık dâhil olmak üzere çok geniş bir 
yelpazede eser veren Weiwei’in porselen çalışmalarına 
odaklanan serginin anlatısı sanatçının hayat 
hikâyesinin yanı sıra el sanatları geleneğine ve sanat 
tarihine yaklaşımının izlerini de taşıyor.

İlkbahar - Yaz 2018 koleksiyonlarının sergileneceği 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-15 Eylül 
2017 tarihleri arasında, Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde (PSM). Türkiye'de tasarımın ve hazır 
giyimin küresel ölçekteki başarısına katkı sağlanması 
amacıyla düzenlenen etkinlik sektör profesyonellerini de 
İstanbul’da buluşturmayı hedefliyor.

İstanbulluları şehrin kalbinde kahve keyfi yaşamaya 
davet eden İstanbul Coffee Festival, 21-24 Eylül 
tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta düzenleniyor. 
Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveseverleri 
buluşturan festival kapsamında atölyeler ve 
seminerler de düzenleniyor.

Sabanci University, Sakip Sabanci Museum will be hosting the 
first exhibition of Ai Weiwei in Turkey. The exhibition, which can 
be visited as of September 12, 2017, will feature the artist’s most 
recent work along with an extensive selection of his earlier pieces. 
Focusing on the porcelain artworks of Weiwei who produces work 
on a broad spectrum of media ranging from sculpture, large scale 
installations, cinema and architecture, the exhibition narrates 
the artist’s life story, alongside carrying traces of his approach to 
traditional handcrafts and art history.

Spring/Summer 2018 collections will be displayed at 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul on September 
12-15 2017 at Zorlu Performance Arts Center (PSM-
Performans Sanatları Merkezi). The event aims to not 
only contribute to the worldwide success of Turkish 
designers and garment industry, but also meet with the 
sector’s professionals in Istanbul.

Inviting Istanbulites to enjoy coffee at the heart of the 
city, Istanbul Coffee Festival, will be held on September 
21-24, 2017 at Küçükçiftlik Park. Within the scope of the 
festival that gathers coffee lovers coming from different 
parts of the world, workshops and seminars will be held 
on the history of coffee and its place in our lives. 

AI WEIWEI SABANCI’DA 

FASHION WEEK ISTANBUL 

KAHVENİN YOLCULUĞU 

AI WEIWEI AT SABANCI 

FASHION WEEK ISTANBUL 

THE JOURNEY OF COFFEE 
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Rize Valiliği himayesinde, Rize Belediyesi’nin 
katkılarıyla Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) 
tarafından organize edilen 10’uncu Rize Tanıtım 
Günleri 20-24 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul’da, 
Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek. Sloganı 
“Çayın ve Muhabbetin Demlendiği Şehir Rize” olan 
tanıtım günlerinde Rize’ye özgü değerler ve kültürel 
zenginlikler sergilenecek.  
Rize Tanıtım Günleri tatlı bir sürprizle başlayacak. 
Açılış töreninin ardından ziyaretçilere üzüm 
pekmezi ikram edilecek, Rize’ye özgü tahta arabalar 
birbirleriyle yarışacak.
Bu yıl çok zengin bir programla halkla buluşacak olan 
Rize Tanıtım Günleri’nde etkinlik alanının ortasına 
yerleştirilecek 3 boyutlu maketlerle Rize’nin iktisadi 
ve turistik değerleri ön plana çıkarılacak. Rize şehir 
markasına değer katacak büyük yatırımlar da 3 boyutlu 
bir şekilde ziyaretçilere anlatılacak. Önünde hatıra 
fotoğrafları çektirilebilecek şelale, tarihî kemer köprü ve 
çay bahçesinden oluşacak Rize konsepti de alanı ziyaret 
eden misafirlerin beğenisine sunulacak. 
10’uncu yılda 10 program düşüncesi ile hazırlanan sahne 
programlarının finali “Bırakalım sigarayı içelim Rize 
çayı” sloganıyla yapılacak. 10 bin paket özel Rize çayı 
ziyaretçilere hediye edilecek.

Under the auspices of Rize Governorship, organized by Rize 
Dernekler Federasyonu (RIDEF- Rize Federation of Voluntary 
Organizations) with the contribution of the Rize Municipality, 
the 10th Rize Promotion Days will be held in Istanbul between 
September 20 and 24, 2017, at Maltepe Etkinlik Alanı (Maltepe 
Activity Area). During the promotion days, organized under the 
slogan “The City Where Tea and Prater Are Brewed,” the features 
and cultural riches particular to Rize will be exhibited.  
Rize Promotion Days will start with a pleasant surprise: 
Following the opening ceremony, visitors will be treated to grape 
molasses and afterwards the wooden cars particular to Rize will 
compete against each other. 
Presenting a rich program to the public, Rize Promotion Days 
will bring to the fore Rize’s economic and touristic features 
with 3D models to be placed in the middle of the activity 
area. The sizeable investments that will be contributing 
to the brand of Rize as a city will be presented to visitors. 
Rize’s cultural attractions will be displayed for the visitors’ 
appreciation with the replicas of a waterfall in front of which 
they will be able to have their photographs taken, a historical 
arch bridge, and a tea garden. 
The final entertainment program, based on the idea of ten 
programs for the 10th year anniversary,  comes with the slogan 
“Let’s quit smoking and drink the tea of Rize.” Ten thousand 
packages of special Rize tea will be distributed to visitors.

ÇAYIN VE MUHABBETİN DEMLENDİĞİ ŞEHİR: RİZE

RIZE: A CITY WHERE THE TEA BREWS WITH CONVERSATION

10'uncu Rize Tanıtım Günleri'nde Rize'nin 
zenginlikleri İstanbul'a taşınıyor.

The 10th Rize Promotion Days bring the riches of Rize 
to Istanbul  
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İskandinav sanatçılar 
Michael Elmgreen ve Ingar 
Dragset’in küratörlüğünde 16 
Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri 
arasında düzenlenecek 
bienalde 32 ülkeden 55 
sanatçının ev, mahalle 
ve aidiyet kavramlarını 
tartışmaya açan işleri 
sergilenecek. 
Küratörler Elmgreen ve 
Dragset’in anlatımıyla; 
15'inci İstanbul Bienali’ndeki 

Curated by Scandinavian 
artists, Michael Elmgreen 
and Ingar Dragset, with the 
theme of “A Good Neighbor,” 
the artworks of 55 artists from 
32 countries engaging with the 
concepts of home,neighborhood 
and belonging will be exhibited 
in the 15th Istanbul Biennial 
between September 16 to 
November 12, 2017.  
According to the curators 
Elmgreen and Dragset, some 

işlerden bazıları ev 
yaşamımızdaki hâl ve 
koşulların nasıl değiştiğini 
ve mahallelerimizin uğradığı 
değişimi incelerken bazıları 
da günümüzün jeopolitik 
sorunlarının üstesinden nasıl 
geldiğimizi mikro ölçekte ele 
alıyor. Bienal, sergiye davet 
edilen sanatçıların kişisel 
veya analitik ifadeleriyle 
biçimlenerek umutlarla 
hayallerin, hüzünle öfkenin, 

of the artwork that will be on 
display at the 15th Istanbul 
Biennial address the changes 
in the living conditions and 
circumstances in regards to 
our homes, examining the 
changes our neighborhoods 
have undergone, while others 
tackle how we have overcome 
the geopolitical problems of 
our day on a micro scale. The 
biennial opens up areas where 
hopes blend with dreams, 

HOME, NEIGHBORHOOD AND BELONGING

EV, MAHALLE, AİDİYET

“İyi bir komşu” temalı 15'inci İstanbul Bienali 
sanatseverlerle buluşuyor. 

15th Istanbul Biennial meets art lovers with the 
theme of “A Good Neighbor.” 
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geçmişle bugünün birbirine 
karıştığı alanlar açıyor. 
Dünyanın önde gelen 
dergilerinden Newsweek 
tarafından "2017’de uğruna 
seyahate çıkmaya değecek 
beş sergiden biri" olarak 
gösterilen 15'inci İstanbul 
Bienali, daha önce de İstanbul 
bienallerine ev sahipliği 
yapan İstanbul Modern, 
Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu, Pera Müzesi ve Küçük 
Mustafa Paşa Hamamı'nın 
yanı sıra Cihangir’deki ARK 
Kültür ile Asmalımescit’teki 
Yoğunluk Sanatçı Atölyesi 
gibi konut özelliği taşıyan 

mekânlara yayılıyor.  
Koç Holding’in desteğiyle 
iki ay boyunca ücretsiz 
olarak gezilebilecek bienal 
kapsamında, birbirine 
komşu mekânlarda yer 
alacak sergilerin yanı sıra 
farklı alanlardan isimlerin 
katılımıyla gerçekleştirilecek 
ücretsiz etkinliklerle “iyi bir 
komşu” teması tartışılmaya 
devam edecek.

blues blend with anger, the past 
blends with the present shaped 
by the personal and analytical 
expressions of the artists invited 
to the exhibition. Hailed to be 
“one of the five exhibitions that 
is worth traveling for in 2017” by 
one of the world’s most prominent 
magazines, Newsweek, the 15th 
Istanbul Biennial will be held at 
venues that have hosted the event 
before like Istanbul Modern, Galata 
Private Rumi Primary School, Pera 
Museum, and Küçük Mustafa Paşa 
Bathhouse. This year, there will 
also be exhibitions in the residential 
buildings that house ARK Kültür 
and Yoğunluk Artists’ Workshop.  

Within the scope of the biennial 
which can be visited free of 
charge for two months under 
the sponsorship of Koç Holding, 
along with the exhibitions 
held at neighboring venues, 
the “A Good Neighbor” theme 
will continue to be discussed 
through complimentary 
activities that will be held with 
the participation of important 
figures from various walks of life.
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Her yıl İstanbul ’u 
uluslararası sanat 
merkezlerinden biri hâline 
getiren Contemporary 
Istanbul (CI) çağdaş sanat 
fuarı kapılarını açıyor. 
Ulaşım sponsorluğunu 
Türk Hava Yolları’nın 
üstlendiği CI, 14-17 Eylül 
2017 tarihleri arasında 
İstanbul Kongre Merkezi ve 
Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirilecek. 

Turning Istanbul into an 
international art center each 
year Contemporary Istanbul 
(CI) opens its doors to the 
modern art fair. The CI modern 
art fair, the transportation 
sponsorship of which is 
undertaken by Turkish Airlines, 
will be held at the Istanbul 
Congress Center and Istanbul 
Lütfi Kırdar International 
Congress and Exhibition Hall 
between September 14 and 17, 
2017.  

Contemporary Istanbul 
ilk olarak 12 yıl önce 
İstanbul ’da çok sayıda sanat 
galerisinin birbiri ardınca 
açılmaya başlandığı, şehrin 
finans ve yatırım merkezi 
olarak anılmaya başlandığı 
dönemde doğdu. Her yıl 
artan sayıda sanatseveri 
İstanbul ’a çekmeyi başardı.  
Fuar, geçmişte olduğu 
gibi bu yıl da Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen 
galerilerinin, sanatçılarının, 

Contemporary Istanbul first 
came into being 12 years ago, 
when many art galleries started 
to be opened one after the 
other in Istanbul, as the city 
was coming to be referred to 
as a financial and investment 
center. It managed to attract 
art lovers, whose numbers in 
Istanbul increased by the year.  
The exhibition will bring 
together the most prominent 
art galleries, artists, art 
institutions and organizations 

CONTEMPORARY ISTANBUL 
Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye… From Turkey to the world, from the world to Turkey…
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kurum ve kuruluşlarının 
yanı sıra koleksiyonerleri ve 
sanatseverleri İstanbul ’da 
buluşturuyor.  
Türkiye’de üretilen sanatı 
dünyaya açan, dünyada 
üretilen sanatı Türkiye’ye 
taşıyan fuarın Plug-in 
bölümünde Yeni Medya 
Sanatı yer alırken, CI 
Dialogues kapsamında 
sanat profesyonelleri, 
sanatçılar ve koleksiyonerler 
çağdaş sanatın durumunun 

yanı sıra ekonomisinin 
ve piyasasının güncel 
niteliklerini değerlendirmek 
üzere bir araya gelecek. CI 
kapsamında bu yıl ilk defa, 
Şişli Belediyesi’yle birlikte 
Demokrasi Parkı’nda 
evrensel sanatçıların 
yapıtlarından oluşan 
“Beşinci Element” isimli bir 
sergi de düzenleniyor. 

of the world and Turkey with 
collectors and art lovers from 
around the world in Istanbul, as 
it has done in the past.  
Presenting the art produced 
in Turkey to the world, and 
bringing the art produced in 
the world to Turkey, the Plug-
in part of the exhibition will 
be giving place to New Media 
Art. Within the concept of “CI 
Dialogues” art professionals, 
artists and collectors will be 
coming together to evaluate the 

current status quo of modern 
art along with its contemporary 
economy and market traits. For 
the first time, an exhibition 
curated under the scope of 
CI will be displaying the 
artworks of international 
artists under the title “Fifth 
Element” in Democracy Park 
with the cooperation of Şişli 
Municipality. 



THE PRETTY BALCONY OF THE MEDITERRANEAN
BOZBURUN PENINSULA 

AKGÜN AKOVA   

Bir düş yarımadası arıyorsanız, Bozburun’u 
görmelisiniz. Yol üzerinde, denize bakan 
tepelerden gördüğünüz manzaraları seyretmeye 
doyamayacağınız için gideceğiniz yerlere hep geç 
varacağınızdan eminim. 

If a dreamland is what you seek, you should go to 
Bozburun. I’m sure that you will be running late 
for all the places you want to visit since you can’t 
take your eyes off the sceneries you see from the 
hilltops looking the sea on your way there. 

AKDENİZ’İN GÜZEL BALKONU

BOZBURUN YARIMADASI 





1

Açıp bir Türkiye haritası, 
bakın! Can Yücel, Datça’nın 
da üzerinde bulunduğu 
Reşadiye Yarımadası 
için “Anadolu’nun uzak 
zürafası” der ya, komşusu 
Bozburun Yarımadası’nın 
harita üzerindeki şekli de, 
denize uzanan ağzı açık 
bir ejderha başına benzer. 
Hatta bir korsan gemisinin 
önüne yerleştirilmiş 
ahşap bir ejderha başına… 
Neden olmasın! Bozburun 
Yarımadası’na varanın hayal 
gücüne deniz mi dayanır? 
Benzetme bir yana, hepimiz 
biliyoruz ki, bir zamanlar 
bu yarımadayı “in”leri 
yapan korsanlar tarih 
kitaplarının sayfalarında 
kaldı çoktan. Sünger avcıları 
bile torunlarının anılarında 
yaşıyor. Eylül ayının bu 
sakin günlerinde ise, 
Bozburun’un suları denizin 
keyfini çıkaran turistleri; 
dümeninde onun değerini 
bilen denizcilerin olduğu 
yelkenlileri ağırlıyor. 
Bozburun’da akşam olurken 
Kırkkuyular’da kovasını 

Open up a map of Turkey and 
look at it! Just like Can Yücel 
resembled Reşadiye Peninsula, 
where Datça is, was the “ far off 
giraffe of Anatolia” the shape of 
Bozburun Peninsula, its 
neighbor, on the map resembles 
that of a dragon’s head with an 
open mouth. Actually a dragon’s 
head that looks like the 
figurehead of a pirate ship… 
Why not? Would the sea put up 
with the imagination of those 
who reach Bozburun Peninsula? 
Let’s leave the analogy aside, as 
all of us know that the pirates 
who once made this peninsula 
their hideout remain in the dusty 
pages of history books, whereas 
sponge fishermen live in the 
memories of their grandchildren. 
In the calm days of September, 
the waters of Bozburun host 
tourists enjoying the sea and 
sailboats with captains who 
know the worth of the boats 
behind their steering wheel. 
As night falls at Bozburun, a 
woman from the village dangles 
her bucket in the well at 
Kırkkuyular, loads her donkey 
with her buckets and heads back 

kuyuya sallandıran köylü 
kadın, eşeğine yükleyip 
güğümleri, evine dönüyor. 
Tekne yapan ustalar 
çekiçlerini, bıçkılarını bir 
kenara bırakıp iskeleye 
yorgunluk kahvesi içmeye 
gidiyor. Sonra ay, adaların 
üzerinden mırıldanır gibi 
doğuyor. Böyle başlıyor gece. 
Ruhunuza huzurla iniyor 
gecenin serinliği. Bir esinti 
var hep, insanı sevindiren. 
Son yelkenli kuytu bir 
sığınak bulmak üzere 
koylardan birine girerken 
tepelerdeki kekikler uykuya 
dalıyor ama kokuları 
karanlığı sarıyor.  
Bozburun Yarımadası, 
kardeşi Reşadiye Yarımadası 
ile birlikte Akdeniz’in 
en güzel iki balkonu… 
Yarımada, birbirinden 
güzel köy ve kasabaların 
coğrafyası: Hisarönü, 
Orhaniye, Turgut, Selimiye, 
Bayırköy, Bozburun, Söğüt 
ve Taşlıca. Serçe Limanı ve 
Bozukkale’yi de eklediniz 
mi, tam bir güneş şenliği. Bu 
yüzden de kavurucu sıcaklar 

to her house. Setting aside their 
mallets and whittling knifes, the 
shipbuilders go over to the jetty 
for their coffee break. Then the 
moon rises over the islands as if 
murmuring. That’s how the night 
starts. The cool of the evening 
sets over your soul in all serenity. 
There is always a breeze that 
makes one happy. While the last 
sailboat enters one of the coves 
in order to find a secluded 
shelter, the thymes fall asleep 
but their scent starts to 
surrender the darkness. 
Bozburun Peninsula and its 
brother Reşadiye Peninsula are 
the prettiest balconies of the 
Mediterranean… The peninsula 
is the land of villages and towns, 
one more beautiful than the 
other: Hisarönü, Orhaniye, 
Turgut, Selimiye, Bayırköy, 
Bozburun, Söğüt and Taşlıca… If 
you add Serçe Limanı and 
Bozukkale, it certainly becomes a 
sun fest. That is why the retreat 
of the scorching heat over the 
blue makes the traveler who 
wants to wander around the 
peninsula more than happy… It 
is so pleasing to have a breather 
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maviliğin üzerinden 
çekilirken yarımadayı 
dolaşmak bir gezgin 
için ayrı bir mutluluk… 
Virajlardan tırmanıp 
teneke kutulardan saksılara 
ekilmiş sardunyalarla çevrili 
restoranlardan birinde 
soluklanmak ne güzel… 
O zaman tutup eylülün 
elinden, Bozburun’a doğru 
yola çıkmalı… 
İster Dalaman 
Havalimanı’na uçun, ister 
Bodrum Havalimanı’na 
fark etmez, Bozburun 
Yarımadası’na giderken 
yolunuz Marmaris’ten 
geçecek. Marmaris’ten sonra 
iki seçeneğiniz var; ya Datça 
yönüne gidip Hisarönü-
Orhaniye-Selimiye 
hattından Bozburun’a 
doğru ilerleyeceksiniz ya 
da İçmeler’den Bayırköy’e, 
oradan ister Söğüt’e, ister 
başka bir köye varacaksınız. 
Nereden giderseniz gidin, 
Marmaris’e dönüyorsunuz. 
Ben ilk yolu seçiyor, 
Hisarönü’ndeki Martı 
Marina’ya varıyorum. 

İskelelere bağlanmış 
yüzlerce tekne ve maviliğin 
içinde kaybolur gibi 
marinadan denize açılan 
yelkenliler yarımadada 
nelerle karşılaşacağımın 
ipuçlarını veriyor. Orhaniye 
köyünde ise korunması 
gereken ilginç bir plaj beni 
bekliyor. Kızkumu denen 
yerde, kumların hareketleri 
sonucunda koyun içinde 
600 metrelik, kızıla çalan 
bir yol oluşmuş. Kıyıdan 
bakınca, insanlar denizin 
üzerinde yürüyorlarmış 
gibi görünüyor gözünüze. 
Bunu şifa için yapanların 
sayısı da az değil. Rehberleri 
bir yandan yürürken, bir 
yandan hikâyeyi anlatıyor 
onlara: “Bir zamanlar bu 
kıyılarda yaşayanlar korsan 
saldırılarından bezmişler. 
Köyün en güzel kızının 
peşine düşmeleri bardağı 
taşıran damla olmuş. 
Kız eteğine kızıl kumlar 
doldurup kaçmaya başlamış. 
Döktüğü kumların üzerine 
basa basa denizin içinde 
koşuyormuş ki, birden 

in one of the restaurants that is 
surrounded by geraniums in tin 
pots after climbing round the 
bends. Then one should take 
September by the hand and head 
over to Bozburun… 
You can fly to Dalaman or 
Bodrum Airports - it doesn’t make 
any difference as you will be 
passing by Marmaris on your way 
to Bozburun Peninsula. After 
Marmaris you have two choices: 
either to head over to Datça, and 
proceed to Bozburun through the 
route of Hisarönü-Orhaniye-
Selimiye, or from İçmeler to 
Bayırköy and from there you can 
either head to Söğüt or another 
village. Whichever route you take, 
you’ ll still get to Marmaris. I take 
the first, and arrive at Martı 
Marina at Hisarönü. There are 
hundreds of boats moored at the 
jetty; the sailboats setting sail 
look as if they blend in with the 
blue, giving me a clue as to what 
the peninsula holds. At Orhaniye 
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Turgut köyü ve çevresinde piramidi andıran, lahit olarak da kullanılmış 
eski taş yapılar bulunuyor.
In Turgut village and its environs, there are ancient stone structures 
resembling pyramids and utilized as sarcophaguses. 

Yarımadanın dalgalardan korunan koylarında demir atan teknelerin 
yolcuları kendilerini hemen sulara bırakıyor. 
The passengers of the boats anchored in coves sheltered from the waves of 
the peninsula jump straight into the waters. 

Selimiye’de el yapımı rengârenk ürünlerin satıldığı çok sayıda dükkân var.
In Selimiye, shops sell colorful handcrafted products.

3

2
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kumlar bitmiş. Kız da 
suların içinde kaybolmuş 
gitmiş.” Bu sözler 
yürüyenleri biraz tedirgin 
etse de, bunun yalnızca 
hikâye olduğunu bilmek 
yüreklerine su serpiyor. Bazı 
günler Kızkumu’nda iğne 
atsanız yere düşmüyor.  
Turgut köyü ise, çağlayanı 
ile turistlerin gözdesi. Cip 
safariye çıkan turistler 
molalarından birini bu 
çağlayanın serinliğinde, sık 
ağaçların altında veriyor. 
Çağlayanın “cadı kazanı”, 
doğal havuza dönüşmüş. 
Sulara kendini atan atana.  
Köyden çağlayana giden yol 
üzerinde, biçimi piramidi 
andıran ilginç bir yapı var. 
Yol üzerinde demek yanlış 
aslında, yola yakın yüksek 
bir kayanın üzerinde… Taş 
yapı üç bölümden oluşuyor. 
Büyük bir kısmı toprak 
altında kalan birinci bölüm 

MÖ II. yüzyıla tarihleniyor. 
Mezar ya da gözetleme 
kulesi olduğu düşünülen 
bu bölümün üzerine bir 
taş oda yapılmış. Kapının 
üzerinde bir lahit var. 
Üçüncü bölüm ise, bir külah 
gibi duran sivri kubbe… 
Bayırköy’e vardığımda, köy 
meydanındaki 2 bin yıla 
ömür dayamış anıt çınar 
ağacının altında bir kahve 
içiyorum. Meydandaki 
tezgâhlarda bal, kekik, 
keçiboynuzu ve bitki 
sabunları, sedir ağacı 
yağı satılıyor. Selimiye, 
yarımadanın en popüler 
noktalarından biri… Hem 
ünlü restoranları hem 
rüzgârlara kapalı sakin 
kıyısı hem de sempatik 
çarşısı ile herkesin gözdesi. 
Özellikle akşamları 
iskelelerdeki masalarda 
yemek yiyenler arasında 
medyadan tanıdığınız 

village an interesting beach that 
needs to be preserved awaits 
me. In a place called Kızkumu, a 
600-meter red path is formed 
by the movement of the sand 
within the cove. When you look 
at it from the shore, it looks as 
though people are walking over 
water. The number of those who 
do this for healing is countless. 
While they are walking, their 
guide tells them the story: 
“Once upon a time, those 
inhabiting these shores had had 
enough of the pirates’ raids. The 
straw that broke the camel’s 
back was when they started 
chasing the village’s most 
beautiful girl. The girl filled her 
skirts with red sand and started 
running. While she was running 
in the sea by pouring the red 
sand out of her rolled up skirt, 
the sand depleted. And the girl 
was lost at sea.” Even though 
these words make the walkers 
uneasy, just knowing that this 
is a story puts one at ease. On 
some days, Kızkumu is bursting 
at the seams.  
Turgut village is favored by 
tourists for its waterfall. 

Tourists who go on a Jeep safari 
take a breather by its coolness 
or underneath the thicket of 
trees. The waterfall is named 
“witch cauldron” and has turned 
into a natural pool. People dive 
into the water one after the 
other.  
On the road that leads from the 
village to the waterfall, there is 
an interesting structure that 
resembles a pyramid in shape. 
Actually, it is not true to say 
that it is on the road, as it is 
over the top of a high rock 
formation. This stone structure 
is made up of three sections. 
Most of the first section 
remains underground and is 
said to date back to 2 BC. A 
chamber made out of stone was 
built over this structure that 
was considered to be a sepulcher 
or observation post. There is a 
sarcophagus on top of over the 
gate. The third section is a 
pointed dome that looks like a 
cone. When I get to Bayırköy, I 
have a coffee underneath the 
monumental two thousand-
year-old sycamore tree located 
at the center of the village 
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Yılkı atları yarımadada özgürce dolaşıyor.
Brumbies run wild on the peninsula.

Saranda Koyu’na bakan Manzara Restaurant, Söğüt köyünde.
Looking over to Saranda Cove, Manzara Restaurant is situated in Söğüt village.

6 Bozburunlu kadınlar kayık boyamaktan ağ toplamaya kadar
denizle ilgili tüm işleri yapıyor.
The women of Bozburun perform all kinds of marine activities from 
painting boats to collecting fishnets.
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7. Madencilik, 
Doğal Kaynaklar ve 
Teknolojileri Fuarı

7Th Mining, Natural Resources And 
Tecnologies Fair



kişilerle karşılaşabilirsiniz.  
Selimiye’den sonra vardığım 
Bozburun’un küçük yat 
limanında, yatlardan çok 
gezi tekneleri var. Hepsi 
de buradaki tersane ve 
atölyelerde yapılmış. 
Bozburunlular denize 
neredeyse bir donanma 
indirmiş! Yarımadanın 
kadınları iş konusunda 
erkeklerden aşağı 
kalır değil. Turistlerin 
yemeklerini yapıyor, ağ 
onarıyor, demir atıyor, 
gerekirse tekneleri de 
boyuyorlar. Yarımadada 
70’lere kadar süngercilik 
ve balıkçılık geçim 
kaynağıydı. Köye gelenler 
kucaklarında kendilerine 
armağan edilen süngerlerle 
dönerlerdi geldikleri 
yere. Şimdilerde ise salaş 
lokantalar ve giderek 
güzelleşen pansiyonlar var. 
Bozburun’da “Ada Boğazı” 

denilen yer, köyün açık 
denize varan ağzı. Deniz, 
içindeki antik kalıntıları 
öyle bir mavi kucaklıyor ki, 
insan bir an önce kendini 
sulara atmak ve aralarında 
yüzmek istiyor. Sudaki 
taş duvarların içleri birer 
havuza dönüşmüş. Deniz, 
rüzgârla birlikte yanıma 
sokuluyor. Sonra omzumdan 
aşıp sardunyaları 
selamlamak için Avlana 
mahallesine gidiyor! 
Bozburun ile Söğüt köyü 
arasındaki 8 km’lik yol ise 
insanı durdurup aşağılara 
baktırıyor. İnsanın kalem 
kâğıda sarılıp şiir yazası 
geliyor. Ufukla birleşen 
denizin mavisi, zamanı 
boyayıp içime akıyor. 
Saranda Koyu’na inmeden 
önce tepeden Simi Adası’na 
bakıyorum. Ardında 
beyaz köpükten çizgiler 
bırakarak ufuk çizgisine 

square. Honey, thyme, locust 
bean, botanical soaps and cedar 
wood oil is sold in the market 
stalls on the square. Selimiye is 
one of the most popular spots of 
the peninsula… With its famous 
restaurants, its shore that 
doesn’t get much wind, and its 
sympathetic marketplace it is 
the apple of everyone’s eye. 
Specifically at nights, you can 
see people that you’d recognize 
from the media dining at the 
tables placed on the jetty.  
There are more tourist boats 
than yachts anchored at the 
small yacht marina at Bozburun 
that I get to after Selimiye. All 
of them have been built in the 
shipyards and ateliers on site. 
Bozburun has almost launched 
a fleet into the sea! The women 
of the peninsula do not fall 
short of the men when it comes 
to running businesses. They 
cook food for the tourists, mend 
fishnets, cast anchors and paint 

the boats if the need arises. 
Fishing and sponge fishing were 
the livelihoods of the peninsula 
up to the 70s. The arms of those 
who dropped by the village 
would be filled with sponges 
when they were departing. 
Nowadays, it is full of spit-and-
sawdust restaurants and 
lodging houses that are getting 
more beautiful by the day. At 
Bozburun the place called “Ada 
Boğazı” is the mouth of the 
village that runs to the open 
sea. The sea that embraces the 
remains of antiquity is so blue 
that one cannot resist the urge 
to jump into the water and 
swim among the ruins. The 
insides of the stone walls under 
the water have become pools. 
The sea snuggles up to me along 
with the wind. Then it passes 
over my shoulder and heads to 
the Avlana quarter to salute the 
geraniums! 
The 8 km path between 

7

7 Selimiye’ye varmadan önce, yol kenarında durup koyun güzelliğini seyretmeli insan.
Before getting to Selimiye, one should take a moment to stand by the road and enjoy the view.
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doğru ilerleyen yelkenlileri 
seyrederek dalıp gidiyorum. 
Buralardan Mavi Yolculuk 
tekneleriyle geçen Bedri 
Rahmi’yi, Halikarnas 
Balıkçısı’nı düşünüp 
gülümsüyorum. Sonra, 
Manzara Restaurant’ın 
en az kahvaltısı kadar 
dillere destan yemeklerine 
çatal bıçak indiriyorum! 
Restoranda yedi çeşit 
peynirli börek, tereyağ, 
kaymak ve sarımsaklı köz 
patlıcan, deniz ürünlü 
fettucini, kaburga ile 
balıktan ahtapota tüm 
deniz ürünleri dünya 
mutfaklarının en üst 
standardında servis 
ediliyor. Yemekten sonra 
rezervasyon yaptırdığım 
Denizkızı Pansiyon’da kalıp 
sabah kiraladığım tekneyle 
açılıp ıssız kumsallarda 
yüzmeyi düşlüyorum. Belki 
Bodrum Su Altı Arkeoloji 

Müzesi’nde gördüğüm 
bir XI. yüzyıl kadırgası 
olan ünlü Serçe Batığı’na 
adını veren limana da 
gider, eski süngercilerin 
birinden deniz 
maceralarını dinlerim 
saatlerce. Ben bunları 
düşünürken, restoranın 
hoparlörlerinden bir 
şarkı yükseliyor. Bülent 
Ortaçgil, “Bozburun”u 
söylüyor: “Kokuların 
şarkısı başlar / Ne çocuk 
sesi ne kent uğultusu gelir 
/ Mişli geçmişte sorunlar 
saklanır / Aya dokunmanın 
tam zamanıdır / İçim 
kıpır kıpır deniz kıpırtısız 
/ İçim kıpır kıpır 
deniz kıpırtısız…” Şefe 
sesleniyorum: “Müziğin 
sesini biraz daha açar 
mısınız? Şarkı, dalgaların 
sesine, kekiklerin, karabaş 
otlarının kokusuna 
karışsın!”

Bozburun and Söğüt village has 
you stop in your tracks and look 
down below. It invokes the urge 
to put pen to paper and write a 
poem. The blue of the sea that 
meets the horizon infers the 
time and flows into me. Before 
climbing down to Saranda Cove, 
I look over to Simi Island from 
the top of the hill. I immerse 
myself in thought while 
watching the sailboats heading 
over the horizon leaving white 
traces of foam in their wake. I 
think of Bedri Rahmi and the 
Fisherman of Halicarnassus 
that have passed from these 
places on blue voyage boats and 
smile. And then I dig into the 
dishes of the Manzara 
Restaurant which become a 
byword as does their breakfast! 
The restaurant offers börek 
with a filling of seven types of 
cheese, butter, clotted cream of 
milk and coal-roasted eggplant 
with garlic, seafood fettuccini, 
ribs and seafood ranging from 
fish to octopus served at the 
highest world cuisine standards. 
I stay at the Denizkızı Boarding 
House, after making a 
reservation in advance, 
dreaming of swimming in 
secluded beaches that I will set 
sail to with the boat that I have 
rented. I might head to the 
harbor that has given its name 
to Serce Batığı (the sunken 
galley that dates back to 11th 
century referred to as the 
“Sparrow”) the replica of which 
I have seen in the Bodrum 

Underwater Archeology 
Museum, and listen to the sea 
adventures of the old sponge 
fishermen for hours on end. 
Just as I’m thinking about all 
this, a song pours out of the 
loudspeakers of the restaurant. 
Bülent Ortaçgil sings Bozburun: 
“Aromas start singing / Neither 
the sound of the children 
bawling nor the city howling is 
heard / Problems are now a 
thing of the past / It is the time 
to touch the moon / Though I’m 
restive, the sea is as calm as a 
millpond / Though I’m restive, 
the sea is as calm as a 
millpond…” I call out to the cook: 
“Can you turn the volume up a 
bit? Let the song blend in with 
the sound of the waves and the 
scent of thyme and lavender!” 

 BİLGİ 
AnadoluJet, her gün  

Ankara-Dalaman arasında 
direkt, İstanbul-Dalaman 

arasında aktarmalı 
seferler düzenliyor.

INFO
AnadoluJet has daily direct 
round-trip flights between 

Ankara-Dalaman and 
layover round-trip flights 

between Istanbul-Dalaman. 

anadolujet.com 

8

9
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Manzara Restaurant’ın deniz ürünlü fettucinisi.
Manzara Restaurant’s seafood fettucine.

Jeolojik bir oluşum olan Kızkumu, denizin içinde üzerinde yürüyenler 
nedeniyle turistik bir yola dönüşmüş.
Kızkumu, a geological formation, has become a path frequently trodden in the sea.

Bozburun’daki tersane ve küçük imalathanelerden her yıl çok sayıda 
tekne denize indiriliyor.
Many boats are launched into the sea from the dockyard and the small 
manufactories at Bozburun.

8

9

BÜLENT DEMİR
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CAPITAL OF NATURE

BARIŞ KOCA

Başkent, siyasi anlamda olduğu kadar coğrafi 
konumu itibarıyla da Türkiye’nin tam kalbinde 
yer alıyor. Ankara’nın zengin flora ve faunasıyla 
doğanın da başkenti sayılabileceğini söylemek 
yanlış olmaz.    

The capital is not only in the heartland of Turkey 
politically but also geographically. One wouldn’t be 
mistaken to say that Ankara is also the capital of 
nature with its rich flora and fauna.    

DOĞANIN BAŞKENTİ

ANKARA





1

On yılı aşkın bir süredir 
başkentin doğasıyla 
ilgilenen biri olarak, 
Ankara’nın güzelliklerini 
yerinde görme imkânım 
olduğu için kendimi şanslı 
hissediyorum. Kuşların 
en rahat gözlenebildiği 
yerler olan Mogan ve Eymir 
gölleri sıkça gittiğim 
yerlerin başında geliyor. 
Gölbaşı ilçesindeki bu 
iki göl Elmadağ’dan 
başlayıp Karadeniz’e 
kadar uzanan önemli 
bir tatlı su sisteminin 
parçası olmalarının 
yanında, kuş göç yolları 
üzerinde yer alan sulak 
alanlar. Göçlerin yaşandığı 
ilkbahar ve sonbahar 
aylarında çok sayıda kuş 
türü bölgede bir arada 
görülebilir. Nesli dünya 
çapında tehlike altında 
olan dikkuyruk ördekleri 
ve alacabalıkçıl gibi 
kuşların burada üremeyi 
tercih etmesi de alanın 
önemini bir kat daha 
arttırıyor.

As someone who has been 
interested in the nature of the 
capital for over a decade, I feel 
lucky to have the chance to see 
the beautiful sights of Ankara. 
Lake Mogan and Lake Eymir are 
at the top among the places that 
I frequently go to since birds can 
be observed easily there. These 
two lakes in the town’s Gölbaşı 
borough are not only a part of 
the substantial fresh water 
system that starts from Elmadağ 
leading to the Black Sea, but 
are also wetlands on the road 
of migratory birds. As a result, 
various flocks of birds can be 
observed in this region during 
spring and fall months when they 
are migrating. The fact that the 
white-headed ducks and squacco 
heron (Ardeola ralloides), which 
are under risk of extinction, 
prefer this location as a breeding 
ground increases its importance 
up a notch. 
 
A Different Lakeshore 
Each Weekend 
Ankara does not merely have 
Mogan and Eymir when it comes 

Her Hafta Sonu Bir 
Başka Göl 
Ankara’nın gölleri Mogan ve 
Eymir ile sınırlı değil elbette. 
Öyle ki, doğasever bir aile 
yaz mevsimi boyunca hemen 
her hafta sonunu başka bir 
gölün kenarında geçirebilir. 
Sıcaktan ziyade serinliği seven 
ve yaz döneminde ormanlarda 
veya yaylalarda olmayı tercih 
eden biri olarak, Güdül’de 
Sorgun Gölü çevresindeki 
tabiat parkının benim gibi 
düşünenlere hitap ettiğini 
söyleyebilirim. Doğaya kulak 
kabartıp kuş cıvıltılarını 
dinleyince, aynı zamanda bir 
kamp alanı da olan parkın 
Ankaralı doğaseverler 
için neden vazgeçilmez 
olduğunu daha iyi 
anlıyorsunuz. Buradakine 
benzer bir başka göl 
kenarı da Beypazarı’nın 
kuzeyindeki Eğriova’da. 
Her dem yeşil, büyük bir 
kısmı ibreli ağaçlarla kaplı 
alan, görece yüksek bir 
konumda olması sebebiyle 
daha serin bir ortam sunarken, 

to lakes. Actually, a nature 
loving family can almost camp 
beside a different lakeshore 
each weekend throughout the 
summer. As someone who loves 
the shade rather than the sun 
and prefers to be in the woods or 
the highlands during summer, 
I can say that the natural park 
at Güdül, around Lake Sorgun 
appeals to me and those who 
think alike. When you listen 
to the birds’ chirping, you 
understand why this park, which 
is also a camping site, is essential 
for Ankara’s nature lovers. 
Another similar lakeshore can 
be found at Eğirova which is to 
the north of Beypazarı. Always 
green and, in general, covered 
by coniferous trees the area is 
generally cool due to being on 
a relatively high altitude. The 
surrounding of the lake is not 
very different than the highlands 
of the Black Sea region.

Another place that intrigued 
me was Turkey’s second biggest 
lake, Lake Tuz which can also 
be considered the lake of the 

1 Güdül’deki Sorgun Tabiat Parkı 
Sorgun National Park at Güdül 
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gölün çevresi de Karadeniz 
yaylalarını aratmıyor. 
Beni cezbeden bir diğer 
yer ise Türkiye’nin ikinci 
büyük gölü olan ve bir 
bölümünün Şereflikoçhisar 
ilçesinde olması nedeniyle 
başkentin sınırları 
içerisinde de yer alan Tuz 
Gölü. Bu ağaçsız geniş 
düzlükte sıcaktan korunma 
imkânı olmadığından 
havanın henüz ısınmadığı 
sabahın erken saatlerinde 
gezmeyi tercih ederim. Ne 
de olsa, tuzla kaplı geniş 
düzlüklerde yürümek her 
yerde yaşayabileceğiniz 
bir deneyim değildir. Göl, 
tahminlere göre 3 milyon 
yıl önce başlayan ve yüz 
binlerce yıl boyunca süren 
depremler sonucunda 
oluşmuş. Her tuz gölü gibi 
burası da kapalı havza 
özelliği gösteriyor. Yani 
yer altı sularıyla besleniyor 
ancak su çıkışı yok. Suyun 
buharlaşarak yok olurken 
geride bıraktığı tuz 
bugün Anadolu’nun sofra 

tuzu ihtiyacının büyük 
bir kısmını sağlıyor. 
Toprakları bu kadar tuzlu 
olunca bölgede yetişebilen 
tuzcul bitkiler de Tuz 
Gölü’nü ayrıca önemli 
kılıyor. Bu özelliğiyle 
Türkiye’nin tek doğal 
bozkır alanı.

2

3

Karagöl sonbaharda farklı renklerde solan bitki örtüsü ile fotoğraf 
meraklılarını kendine çekiyor.
The fauna of Karagöl that withers in a motley of colors in the fall attracts 
the attention of photographers.

Gölbaşı’nda Eymir ve Mogan göllerindeki yoğun insan varlığına rağmen, 
kızıl tilkiler çevrede görülebiliyor. 
Red foxes can still be observed at Gölbaşı around Lakes Eymir and Mogan 
even though human traffic is high. 

3

2 capital of Turkey since one part 
of it remains within the limits 
of the city’s Şereflikoçhisar 
borough. For the reason that 
it is not possible to fend off 
the heat in this vast treeless 
plateau, I opted for going on 
excursions in the early hours of 
the morning when the day was 
not yet so hot. Walking over a 
vast plateau covered in salt is 
not an experience that you can 
get in a lot of places. According 
to scientists, it was formed 
as a result of the earthquakes 
that started 3 million years 
ago and lasted for hundreds of 
thousands of years. Like each 
salt lake, this one also displays 
the characteristics of a closed 
basin. That is to say, it is fed 
by underground waters and 
has no outlets. While the water 
evaporates, the residue of salt it 
leaves behind meets Anatolia’s 
current table salt needs to a great 
extent. Since the land is this salty, 
the vegetation that grows in the 

region, namely halophytes, makes 
Lake Tuz all the more significant. 
This feature makes it the only 
natural steppe of Turkey.

Anthropogenic Steppe 
In Anatolia, which acted as an 
intercontinental bridge due 
to its geographical location, 
Ankara and its environs were 
the homeland of many great 
civilizations. Today, the region 
has lost some of its woodlands, 
which were remnants of the last 
ice age, and has became a treeless 
plateau due to being exposed 
to extensive human activities 
for thousands of years such as 
wars, heating and sheltering 
needs, production of materials, 
etc.These areas referred to 
as “anthropogenic,” that is to 
say “man-made” steppes, can 
best be observed around Ayaş 
Mountains, Kazan Hills and 
Beynam Woods. During this 
process, with the addition of the 
effects of global climate changes 
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Antropojen Bozkır  
Coğrafi konumu itibarıyla 
kıtalar arası bir köprü olan 
Anadolu’da çok sayıda büyük 
medeniyetin kurulduğu 
Ankara ve civarı, bin yıllar 
boyunca kaçınılmaz olarak 
yoğun insan faaliyetlerine 
(savaşlar, ısınma, barınma, 
araç-gereç yapımı vb.) 
maruz kalmış ve son buzul 
çağından sonra geriye kalan 
ormanlarını büyük oranda 
yitirerek ağaçsız, açık alanlara 
dönüşmüş. Antropojen 
yani “insan eliyle oluşmuş” 
bozkır olarak adlandırılan 
bu alanlar bugün en iyi Ayaş 
Dağları, Kazan Tepeleri ve 
Beynam Ormanları civarında 
görülebiliyor. Bu süreçte, 
insan faktörüne küresel 
iklim değişiklikleri ile 
birlikte Ankara’daki zengin 
toprak yapısının etkisi de 
eklenince, Ankara bozkırı 
kendine has zenginliğiyle 
çıkıvermiş ortaya. Bu öyle bir 
zenginlik ki, Ankara’da can 
sıkıntısından şikâyet eden 
birine, mayıs ayından haziran 
sonuna kadar olan dönemde, 
Ayaş, Beypazarı, Kazan, Bala 

gibi ilçeler başta olmak üzere 
Ankara’nın doğal çevresini 
gezdirmeye başlasanız burada 
yetiştiği tespit edilen 2200 
bitki türünün tamamını 
göstermeye zamanınız 
yetmez. Bir de bunlardan 390 
kadarının yalnızca Türkiye’de 
yetişen bitkiler olması sadece 
yabancıları değil, çoğu 
Ankaralıyı da şaşırtacak 
nitelikte bir özelliktir. Nadir 
görülebilecek türlerin başında 
Beypazarı geveni, Türk 
kayagülü, Gürsöğüt geveni, 
öldürgen, ana kardikeni, 
Bey sümbülü, koca soda 
ve Çayırhan sığırkuyruğu 
geliyor. İlkbaharda bozkırı 
gezerken beni en çok etkileyen 
şeylerden biri de yabani 
çiçek türlerinin oluşturduğu; 
kırmızı, sarı, mor ve 
beyazın ağırlıkta olduğu 
rengârenk çiçek tarlaları 
olmuştu. Nadasa bırakılan 
bazı tarım arazilerinde 
hayat bulan gelincik, yabani 
hardal, ballıbabalarla kaplı 
çiçek tarlalarının görüntüsü 
de yabana atılamayacak 
kadar güzel. Bozkır 
bitkilerinin özellikleri 

4

4

5

5

Kızılcahamam’da nadasa bırakılmış bir arazi fırsatı değerlendiren 
ballıbabalarca kaplanıp yabani çiçek tarlasına dönüşmüş.
Henbits did not miss the opportunity to turn a field laid fallow at 
Kızılcahamam into a bed of f lowers.

Pembe, kırmızı, beyaz ve mor renklere sahip olabilen sevgi çiçeği 
Gölbaşı’nın sembolü hâline gelmiş.  
Sevgi çiçeği (love f lower), which can be pink, red, white and violet, has 
become the symbol of Gölbaşı.  

and the impact of Ankara’s rich soil 
composition to the human factor, 
the Ankara steppe come into being 
as a unique, idiosyncratic richness. 
It is such a richness that, if you 
were to take someone who claims to 
be bored, out on a nature hike from 
May to the end of June  through 
the boroughs of Ankara, first and 
foremost Ayaş, Beypazarı, Kazan, 
and Bala, you would not have 
enough time to show them all the 
2,200 plant species that grow here. 
And learning that 390 of these are 
species are unique to Turkey is a 
factor that would not only surprise 
foreigners but many inhabitants of 
Ankara as well. Among the rarest 
of these are Beypazarı Geveni 
(Astragalus Beypazaricus), Türk 
Kayagülü (Aethionmea Turcica), 
Gürsöğüt Geveni (Astragalus 
Yildirimlii), Öldürgen (Anabasis 
Aphylla), Ana Kardikeni 
(Acantholimon Anatolicum), 
Bey Sümbülü (Muscari Adilii), 
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görsel zenginlikleriyle sınırlı 
da değil üstelik. Gıdadan 
sağlığa, tekstilden erozyonla 
mücadeleye kadar pek çok 
farklı alanda sağladığı faydalar 
düşünüldüğünde, bozkırın 
önemi çok daha iyi anlaşılıyor...  
 
Gelin Kayası’ndan 
Kız Tepesi’ne 
Beypazarı ve Nallıhan’ın 
bozkır olmalarının dışında 
bir başka özelliği de ilginç 
yeryüzü oluşumlarına ev 
sahipliği yapmaları. Jeolojik 
devirlerde denizlerin kalıntısı 
olarak ortaya çıkan kurumuş 
göller, kuraklaşma sonucu 
ortaya çıkan oluşumlar... 
Beypazarı tarafındakiler 
genellikle beyaz renge 
sahip ve jips ya da alçıtaşı 
olarak adlandırılıyorlar. En 
bilineni Beypazarı’na 10 
kilometre uzaklıktaki Gelin 
Kayası. Bu kaya ve çevresi 
fotoğrafçılar tarafından o 

kadar çok görüntülenmiş 
ki, Beypazarı’nın simgesi 
hâline gelmiş adeta. Nallıhan 
tarafındaki göl çökeltileri ise 
katmanlı ve renkli yapısıyla 
daha farklı özelliklere 
sahip. İçerdiği minerallerin 
türüne göre renkleri de 
değişkenlik gösteren bu 
çökeltilerin en bilineni 
Nallıhan Kuş Cenneti’nin 
yanı başında yükselen Kız 
Tepesi. Ankara’da kuşların 
gözlenebildiği diğer bir 
yer olan Nallıhan Kuş 
Cenneti de Sarıyar Baraj 
Gölü’nün bir uzantısı olarak 
ortaya çıkmış. Beypazarı-
Göynük yolu üzerinde 
Davutoğlan mevkiinde 
yer alan kuş cennetinde 
yıl boyu 170 civarında 
kuş türü gözlenebiliyor. 
Özellikle yol ile kuş cenneti 
arasındaki kot farkı nedeniyle 
kuşları, benzersiz bir 
şekilde, üstten gören bir 

6

Koca Soda (Salsola Grandis) 
and Çayırhan Sığırkuyruğu 
(Verbascum Gypsicola). While 
walking around the steppes in 
spring, one of the things that 
impressed me was the varicolored 
wild flower fields dotted mainly 
with red, yellow, violet and 
white. The sceneries formed 
by poppies, wild mustards, 
charlocks, and henbits that come 
to life in the fields laid fallow are 
breathtakingly beautiful. The 
properties of the steppe plants 
are not only limited to their visual 
opulence: from sustenance to 
health, textile to prevention of 
landslides, the importance of the 
steppe is better appreciated now 
more than ever.  
 
From Gelin Kayası to  
Kız Tepesi 
One other important feature of 
Beypazarı and Nallıhan other 
than being steppes is their 
natural formations. The dried-

up lakes, that are a residue of the 
sea that covered this area in past 
geological ages, are formations 
that were exposed as a result 
of draught. The ones close to 
Beypazarı are generally white 
in color and named “gypsum” or 
“plaster stone.” The most well-
known is Gelin Kayası (Bride’s 
Rock) that is 10 km away from 
Beypazarı. This rock formation 
and its environs have been 
photographed so many times 
that they have almost become the 
symbol of Beypazarı. The lake 
sediments over at Nallıhan, have 
different qualities with layered 
and chromatic structures. 
The most well-known of these 
formations that display various 
colors in accordance with the 
minerals in the sediments is 
Kız Tepesi (Maiden’s Hill) that 
has emerged right beside the 
Nallıhan Bird Paradise. Another 
location where birds can be 
observed in Ankara, Nallıhan 

6 Farklı coğrafi oluşumların görüldüğü Nallıhan’daki Kız Tepesi ve civarı Ankara çevresinin en sıra dışı ve renkli yerlerinden. 
At Nallıhan, Kız Tepesi and its environs, where various geomorphological formations can be observed, are among the most extraordinary and variegated 
places around Ankara. 
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bakış açısıyla izleyebilmek 
mümkün. Kuşların bolluğu 
tilki, çakal, gelincik gibi 
bazı yırtıcı memelileri de 
buraya çekiyor. Ancak, 
bana göre bölgenin en güzel 
canlılarından biri Anadolu 
yaban koyunu. 1930’lu 
yıllardan bu yana kaçak 
avcılık, yaşam alanlarının 
yok edilmesi ve hastalık 
gibi unsurlara karşı verilen 
zorlu koruma mücadelesi 
sayesinde popülasyonları 
kritik seviyenin üzerine  
yükseltilebilmiş. Çevreye 
tıpkı kuşlar gibi yukarıdan 
bakmayı seviyorsanız Güdül 
ile Beypazarı arasında 
kalan Kirmir Çayı Kanyonu 
ve Süvari Çayı Kanyonu 
görmeniz gereken yerler 
arasında olmalı. Özellikle 
Süvari Çayı Kanyonu’nun 
iri kaya parçalarıyla kaplı 
kıyısına gelip hemen uygun 
bir tanesinin üzerine çıkmaya 
çalıştığınızda manzaraya 
tepeden bakmanın getirdiği 
özgürlük duygusu ile içten içe 

oluşan yükseklik korkusunun 
birbirine karıştığını 
hissedeceksiniz. Kanyonların 
bulunduğu bölge milyonlarca 
yıl önce denizden yükselen 
Orta Anadolu Platosu’nun bir 
parçasıymış. Zaman içinde 
iklimin yumuşamasıyla 
yağışlar yoğunlaşmış. 
Coğrafi koşulların etkisiyle 
bu yağışlar akarsulara 
dönüşüp milyonlarca yıl 
boyunca toprağı milim milim 
işleyerek kanyonları bugünkü 
derinliklerine ulaştırmış.

Volkan Etkisi 
Ankara coğrafyasını 
şekillendirmiş belki de en 
şaşırtıcı doğal etki volkanik 
hareketler. Volkanların 
Ankara çevresindeki 
etkisi, klasik bir krater 
oluşumundan çok daha 
farklı ve zengin içerikli. 
Kimi zaman püskürmeyle 
kimi zaman sızıntı şeklinde 
yeryüzüne çıkan lavların etkisi 
Kızılcahamam ve Çamlıdere 
civarında görülebiliyor. 

7

8

Beypazarı’ndaki ormanlarda gezinirken görebileceğiniz canlılardan biri 
de sincaplar.
One of the species that you can see while walking around in the woods at 
Beypazarı are squirrels.

Güvem bazalt sütunları 2000’lerin başında keşfedilmiş.
Güvem basalt pillars were discovered at the beginning of the 2000s.

7

8

Bird Paradise is an extension 
of the Sarıyar reservoir. About 
170 bird species can be observed 
at the bird paradise located at 
Davutoğlan on the road from 
Beypazarı to Göynük year round. 
It is possible to observe the birds 
from a good vantage point that 
provides a unique view due to 
the elevation difference between 
the road and the bird paradise. 
The abundance of birds attracts 
beasts of prey like foxes, jackals 
and weasels. However, to me one 
of the most beautiful creatures 
of the area is the Anatolian wild 
sheep. Thanks to the formidable 
preservation efforts against 
poaching, the destruction of their 
natural habitats and disease since 
the 1930s, their populations 
surpassed the critical threshold. 
If you like looking down from 
up above like birds, Kirmir Çayı 
Kanyonu (Kirmir Brook’s Canyon) 
and Süvari Çayı Kanyonu 
(Horsemen’s Brook Canyon) on 
the road from Güdül to Beypazarı 
are among the places you should 

see. Especially when you get to the 
edge of the Süvari Çayı Kanyonu 
covered with boulders and try to 
climb on top of one, you’ll find 
that the feeling of freedom offered 
by looking over the scenery gets 
mingled with a fear of heights. 
The canyon area is a part of the 
Central Anatolian Plateau that 
rose from the sea millions of years 
ago. In time, with the mellowing 
down of the climate there came 
about an increase in rainfall. 
Due to its geographical structure 
the rainfalls have created water 
courses that abraded the land inch 
by inch over millions of years and 
have formed the depths of the 
canyons we see today. 
 
The Impact of the Volcano  
Perhaps the most surprising 
natural occurrence that shaped 
Ankara as a land was volcanic 
activities. The impact of 
volcanoes on Ankara and its 
vicinity is very different and 
richer than a classical crater 
formation. The effect of 
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Volkanik hareketlerle yeryüzüne 
sızıntı şeklinde çıkan lavların 
yavaşça soğuması sonucu 
altıgen şeklinde bazalt 
sütunlar oluşmuş. Bu doğa 
olayının Ankara’daki en güzel 
örneklerinden bazıları 
Kızılcahamam Güvem 
mevkiinde bulunuyor. 
Yine Kızılcahamam’ın 
Mahkemeağacin köyünde 
peribacalarıyla karşılaşmak 
başka bir sürpriz olarak 
çıkıyor karşımıza. Buradaki 
örnekler yapı olarak 
Kapadokya’dakilere göre 
daha sert ve çok daha kısıtlı 
bir alana yayılmış. Başka 
bir volkanik hareket türünü 
oluşturan püskürmeler, o 
dönemde ortamdaki ağaçların 
taşlaşarak fosilleşmesini ve 
günümüze kadar ulaşabilmesini 
sağlamış. Çamlıdere’nin 
Pelitçik mevkiinde geniş bir 
alana yayılmış örneklerinin 
görülebileceği bu fosil 
ormanın en özel kalıntısı ise 

Kızılcahamam’daki Soğuksu 
Millî Parkı’nda yer alan bir ağaç.  
Kızılcahamam 
ormanlarının büyük bir 
bölümünü barındıran 
Soğuksu Millî Parkı aynı 
zamanda Türkiye’nin 
ilk millî parklarından. 
Karadeniz’den İç Anadolu’ya 
geçiş kuşağında yer alan bu 
orman yılın her mevsimi 
ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 
Eğer bir doğa gezginiyseniz 
kışın çiğdemlerle, baharda 
kardelenler ve endemik 
dağ lalesiyle karşılaşmanın 
hissettirdiği duyguları 
mutlaka yaşamalısınız. 
Millî park ve orman yazın 
da cazibesini kaybetmiyor. 
Dünyanın en büyük akbabaları 
bu mevsimde yavrularını 
sağlıkla büyütmek için çaba 
harcarken her zamankinden 
daha çok göze çarpıyor. Kimi 
zaman göklerde kimi zaman da 
yuvalarını yaptıkları yaşlı 
karaçamların tepelerinde…

the magma that surfaced at 
times as a result of extrusion 
or an efflux can be observed at 
Kızılcahamam and Çamlıdere. 
The slow cooling down of the 
lava that surfaced due to 
volcanic activities resulted in 
the formation of hexagonal 
basaltic columns. Some of 
the best specimens of these 
natural occurrences can be 
found at Güvem location in 
Kızılcahamam, Ankara. After 
coming across fairy chimneys 
at Mahkemeağacin Village, 
Kızılcahamam comes as another 
surprise. These are more solid 
structures, and are limited to 
a certain area in comparison to 
the ones in Cappadocia. Another 
form of volcanic activity, 
the eruptions have led to the 
fossilization of trees in the area. 
The most significant remnant 
of this type of fossilization, 
the examples of which can be 
seen over a vast area at Pelitçik 
site of Çamlıdere, is a tree at 

Soğuksu National Park in 
Kızılcahamam.  
Soğuksu National Park that 
houses a large portion of the 
Kızılcahamam woodland is 
among the first national parks 
of Turkey. Each season of the 
year, this forest that is located 
on the climate transition belt 
of the Black Sea to that of 
Central Anatolia is a sight 
to behold. If you are a nature 
lover you must experience 
the feeling of coming across 
meadow saffron in the winter, 
endemic windflower and 
snowdrops in the spring. 
Neither the national park nor 
the woods lose anything of 
their beauty when summer 
comes. During this season, 
trying to rear their young, 
the biggest vultures of the 
world catch the eyes of visitors 
more than ever, while they are 
aflight or building their nests 
at the top of the European 
black pine trees.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Türkiye’nin pek 
çok noktasından Ankara’ya 

karşılıklı seferler düzenliyor.  

INFO
Anadolujet has daily round-

trip flights from many points 
in Turkey to Ankara. 

anadolujet.com 
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Soğuksu Millî Parkı’ndaki 
fosil ağaç milyonlarca yıl önce 
gerçekleşen volkanik hareketler 
sonucu taşlaşmış.  
This fossilized tree at the Soğuksu 
National Park is a remnant of the forests 
that were lithified as a result of the 
volcanic activities millions of years ago.

Çubuk Hacılar Şelalesi
Cubuk Hacilar Waterfalls

9
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A LIFE TIME ON THE 
ANATOLIAN SHORES

BOYUT YAYIN GRUBU ARŞİVİ

FETHİ BURÇİN ÜNLÜ

Tarihin ilk bilimsel su altı kazısı ve peşi sıra gelen 
önemli su altı keşifleri aynı coğrafyada, Anadolu 
kıyılarında gerçekleşti. Arkeoloji tarihine geçen bu 
büyük başarıların ardındaki isim de aynıydı.    

The first scientific underwater excavation of history 
and the most important underwater discoveries 
were made off the shores of Anatolia, in the same 
geography. The name behind these success stories 
which went down in the history of archeology was 
the same as well.

ANADOLU 
KIYILARINDA BİR 
ÖMÜR

GEORGE 
BASS
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MÖ 1200’lü yıllarda, Doğu 
Akdeniz Tunç Çağı’nın 
alacakaranlığında 14 
metrelik küçük bir ticaret 
gemisi son yolculuğuna 
çıkıyordu. Yükü bakır 
külçelerdi. Bazıları henüz 
eriyik hâlindeyken Kıbrıs 
işaretleriyle damgalanmış, 
bazılarıysa katılaşan 
metalin içine kazınan 
sembollerle işaretlenmiş 
bakır külçeler... Kaptan, 
gecenin karanlığında toprak 
kandiline yağı dikkatle 
koydu, ışığın yardımıyla 
önce yükünü ardından da 
geminin kıç bölümündeki 
kişisel eşyalarını son bir kez 
kontrol etti: Metal işleme 
aletleri, birkaç tılsımlı 
skarabe ve yüzyıllar önce 
Suriye’de yapılmış, babadan 
oğula gururla aktarılmış ata 
yadigârı bir mühür.  
Gemi, Kıbrıs’tan batıya 
doğru giden denizcilerin 
bilindik rotasını takip 
ediyordu. Antalya Körfezi’ni 
sağ salim geçtiler. Önlerinde 
aniden oluşan akıntılarıyla 

At the twilight of the Bronze Age, 
in 1200 BC in the east of the 
Mediterranean Sea, a small 
merchant ship, 14 meters in 
length, was setting sail for the 
last time. It was loaded with 
copper ingots some of which were 
stamped with the seal of Cyprus 
while they were still melt, while 
others were marked with symbols 
engraved on solid metal... The 
captain, filled the pottery oil 
lamp with the lamp oil carefully, 
and checked the load of the ship 
and his personal belongings at the 
stern of the vessel for the last 
time in the light of the lamp: some 
tools of metal processing, a few 
talismanic scarabs, and a 
keepsake seal that was made in 
Syria centuries back and passed 
on from father to son with pride.  
The vessel was following the 
usual course seafarers used for 
navigating from Cyprus to the 
West. It passed the Antalya Gulf 
safe and sound, and was headed 
towards Cape Gelidonya, which 
had made a bad name for itself 
with the sudden currents that 
formed in front of vessels. While 

kötü bir şöhrete sahip olan 
Gelidonya Burnu vardı. 
Kaptan, puslu havada 
zorlukla seçilen adaların 
arasında yol almaya 
çalışırken küçük gemisi 
akıntıya karşı koymaya 
çalışıyordu. Önce büyük bir 
gürültü duyuldu. Ardından 
geminin kıçı kocaman bir 
kaya bloğunun üzerine 
oturdu, pruvası iskele 
tarafına yan yattı. Göz açıp 
kapayıncaya kadar suyun 
dibine batan gemiden 
geriye kalanlar 3 bin 200 yıl 
boyunca rahatsız edilmeden 
yerinde duracaktı…

Bütün Bir Yaz Suyun 33 
Metre Altında 
Türkiye kıyılarında suyun 
altında yatan bir gemiden 
bahsediyordu Profesör 
Rodney Young. Agememnon 
ile Aşil ’in kavga ettiği 
zamanlardan bir kalıntı, 
3 bin yıldan daha yaşlı bir 
gemi… “Keşif gezisinin 
arkeoloğu olmak için nasıl 
dalınacağını öğrenmek ister 

the captain tried to navigate 
through the islands that could 
hardly be seen through the mist, 
his small vessel tried to fight the 
current. First there was a loud 
rumbling crash. Then the stern 
ran aground on a huge boulder, 
and its bow heeled over portside. 
The remains of the vessel that 
sank at the blink of an eye would 
stay where they were 
unplundered for 3,200 years… 
 
33 Meters Underwater All 
Summer 
Professor Rodney Young was 
talking about a vessel that lay 
underwater off the shore of the 
Turkish coast. It was a relic that 
dated back to the times when 
Agamemnon and Achilles were 
fighting, a vessel older than 
3,000 years… “Would you like to 
learn how to dive to become the 
archeologist of the exploration, 
George?” He had answered “yes” 
without hesitation. Then there 
came the clouds of anxiety: it was 
not so out of the ordinary for 
cities to be excavated off the 
ground. But what about 
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misin George?” Soruya hiç 
düşünmeden evet cevabını 
vermişti. Endişe bulutları 
cevabının arkasından 
geldi: Toprağa gömülü 
şehirlerin ortaya çıkarılması 
alışılageldik bir durumdu. 
Peki ya su altındaki 
gemiler? Üstelik dalmayı 
da bilmiyordu. Öğrencilik 
yıllarında dalgıçlık 
hakkında pek çok kitap 
okumuş ama bir gün sırtına 
tüpleri bağlayabileceği 
aklına hiç gelmemişti. 
Hemen bir dalış kursuna 
yazıldı, ne var ki kursu 
yarıladığında henüz bir 
dalış tüpü bile görememişti. 
Eğitmenine çaresiz gözlerle 
bakarken dilinden şu 
cümleler dökülüyordu: 
“Efendim bir an önce tüplü 
dalışı denemem gerekiyor, 
bütün bir yaz suyun 33 
metre altında olacağım da…” 
Havuzda yaptığı ilk ve tek 
dalış denemesinden birkaç 
hafta sonra Türkiye’ye 
doğru yola çıkmıştı bile. 
Bu, George Bass’in 

Türkiye’ye ne ilk gelişiydi ne 
de Türklerle ilk tanışıklığı. 
1953 yılında, genç bir 
arkeoloji öğrencisiyken 
adım atmıştı Anadolu 
topraklarına. Arkadaşları 
çıktığı Türkiye gezisinin 
amacının Anadolu’daki 
harabeleri görmek 

2

1

3

Bulunan batığın çiziminin yapılması kazı sürecinin önemli bir parçası. 
Drafting the shipwreck’s drawing is an important part of the excavation process. 

George Bass ve sünger avcısı Cumhur İlik, Serçe Limanı batığından 
çıkardıkları dev amforanın başında.
George Bass and sponge fisherman Cumhur İlik standing beside the huge 
amphora they brought to the surface from the Serçe Harbor shipwreck.

Tektaş batığı Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
The Tektaş shipwreck is on display at the Bodrum Underwater Archeology Museum.

3

2 underwater shipwrecks? What’s 
more, he didn’t know how to 
scuba dive. He had read many 
books about scuba diving in his 
years as a student but had never 
imaged that the day would come 
when he would be taking the 
scuba tank on his back. He 
enrolled in a diving course 
immediately; however, even 
though he was halfway through 
the course he had not seen a 
diving tube. He stared into the 
eyes of his trainer despairingly: 
“Sir, I need to try scuba diving 
ASAP, I will be 33 meters deep 
underwater all summer…” A few 
weeks after the first and only 
diving trial he’d had in a 
swimming pool, he was already 
on his way to Turkey. 
This was not the first time 
George Bass visited Turkey, nor 
was it the first time he was 
acquainted with Turks. He had 
first set foot in Anatolia in 1953, 
while he was still a young student 
of archeology. Even though his 

friends thought that the purpose 
of his visit was to see the 
archeological sites in Anatolia, 
the truth was a bit different from 
what they’d imagined. He had 
learned that the young American 
girl he’d met on a cruise ship, 
whom he pursued to Ankara, 
was engaged, and had licked his 
wounds by visiting archeological 
sites in Turkey. In 1956, he was 
in Gordion to carry out an 
excavation with Professor 
Rodney Young of Pennsylvania 
University, the land where 
Alexander the Great had cut the 
Gordion Knot with his sword 
and become the ruler of Asia…  
He had experienced good 
relationship with Turks and had 
developed a bond of love with the 
Anatolian people that he was 
working with. The villagers who 
he had wrestled with after the 
work day was over and danced the 
halay arm in arm in their 
weddings were fond of him too. 
However, the conscription that 
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olduğunu düşünse de 
gerçek biraz farklıydı. 
Bir gemi yolculuğunda 
tanışıp peşinden Ankara’ya 
geldiği Amerikalı genç 
kızın nişanlı olduğunu 
öğrenmiş, gönül yarasını 
Türkiye’deki arkeolojik 
alanları gezerek sarmıştı. 
1956 yılında ise Pensilvanya 
Üniversitesi’nden Profesör 
Rodney Young ile birlikte kazı 
çalışmaları için Gordion’daydı, 
Büyük İskender’in Gordion 
Düğümü’nü kılıcıyla keserek 
Asya’nın hâkimi olduğu 
topraklarda… 
Türklerle iletişimi 
iyiydi, yanında çalışan 
Anadolu insanına sevgiyle 
bağlanmıştı. Mesai bittikten 
sonra güreş tuttuğu, 
düğünlerinde halay çektiği 
köylüler de onu sevmişti. 
Ne var ki hiç hesapta 
olmayan askerlik çağrısı 
onu Türklerden değil ama 
Anadolu coğrafyasından 
koparıyordu. Kader bu ya 
Kore’de, Türk tugayının 
içinde konuşlanan tek 

Amerikan birliğinde 
görevliydi. Bu görevi 
boyunca insanlar ve 
makineler hakkında edindiği 
tecrübenin üniversite 
diploması kadar önemli 
olduğunu söyleyecekti 
sonraki yıllarda. 
1960 Haziranının o 
sıcak gününde, içinde 
ekip arkadaşlarının da 
bulunduğu arabayla 
küçük bir Ege kasabasına 
doğru yol alırken aklından 
belki de bunlar geçiyordu. 
Yokuşbaşı’ndan inerken önce 
masmavi denizi ardından 
ihtişamlı kaleyi gördüler. Yol 
kenarındaki tabelada Bodrum 
yazıyordu… Nüfus: 5 bin.  
Bodrum’daki birkaç günlük 
hazırlıktan sonra ekipten 
bazıları tekneyle yola çıktı. 
Diğerleri ise arabayla karadan... 
Sakin bir günün ve gecenin 
ardından tekne Gelidonya 
Burnu’na en yakın kara parçası 
olan Finike’ye varmıştı. 
Yakınlarında, açıklarda bir 
yerde o güne dek görülen en 
eski gemi batığı yatıyordu.  

4

4
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George Bass, 1961 yılında Bodrum açıklarındaki Yassıada dalışlarına başladı.
George Bass started diving off the shore of Bodrum at Yassıada in 1961.

Gelidonya Burnu’na 1 saat uzaklıktaki kamp alanı
The camping area is an hour away from Cape Gelidonya. 

came out of the blue did not 
separate him from Turks but 
from Anatolia. As a twist of 
faith, he was deployed to the 
sole American military unit 
stationed within the Turkish 
brigade in Korea. Years later, 
he would say that the 
experience he gained regarding 
people and machinery during 
this assignment was as 
important as a university degree. 
Maybe these were the thoughts 
passing from his mind on a hot 
summer’s day in July of 1960, 
while he was heading towards a 
small Aegean town in a car 
along with his teammates. 
They first saw the azure sea 
and then the spectacular castle 
descending down Yokuşbaşı. 
The road sign read “Bodrum, 
Population: 5,000.”  
Following a few days 
preparation some of the team 
members set sail on a boat, while 
the others traveled over land by 
car. After a tranquil day and 
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Sıtma Hapları ve Çay 
Gelidonya Burnu’ndaki 
kazının ilk günleri 
zorlu geçiyordu. Kampı 
kuracakları yer için 
batığa yaklaşık bir saatlik 
uzaklıkta, Kemal Kaptan’ın 
su kaynağı olduğunu 
anımsadığı 10 metrelik 
çakıl plajda karar kıldılar. 
Etrafı yüksek kayalıklarla 
çevrili plaj güneye bakıyor 
ve sıcaklık insanı bir 
fırının içindeymiş gibi 
etkiliyordu. Güneşlik 
görevi gören brandalar 
sayılmazsa ellerindeki 
tek mobilya içlerindeki 
malzemeleri boşalttıkları 
kasalardı. Makine atölyesi, 
konservasyon laboratuvarı 
gibi havalı isimleri olan 
bölümler sahil boyunca 
sıralanan üstü brandalarla 
kaplı alanlardan ibaretti. 
Yemek de başlı başına 
problemdi. Bir keresinde 

kahvaltıda ne olduğunu 
soran ekip arkadaşına 
verdiği “Sıtma hapları 
ve çay” yanıtı hâllerini 
tüm açıklığıyla ortaya 
koyuyordu. 
Kara kadar suyun altı da 
hem ruhen hem de fiziken 
zorlayıcı oldu. Bass, ilk 
haftanın sonunda Profesör 
Young’a şunları yazıyordu: 
“Oldukça gerilimli bir iş. 
Sanırım bir dalışın ardından 
insanların birbirine 
arkadaşça yaklaşmaları 
pek mümkün değil. Basınç 
odalarımız hâlâ gümrükte 
ve uzun bir dalıştan sonraki 
1 saati vurgun belirtilerini 
bekleyerek geçirmekten pek 
hoşlanmıyorum.” 
Sonbahara doğru kazı 
tamamlandığında ortaya 
çıkan sonuç etkileyiciydi. 
Katlandıkları zorluklar 
meyvelerini vermişti. 
Tarihin ilk bilimsel su altı 

6 Kazı ekibini taşıyan mütevazı 
tekne Gelidonya Burnu’na 
doğru yol alıyor. 
The modest boat carrying the 
excavation team heading over to 
Cape Gelidonya. 

6

night, the boat reached Finike, 
the piece of land closest to Cape 
Gelidonya. Close by, off the shore 
somewhere, lay the oldest 
shipwreck in history.  
 
Malaria Medication and Tea 
The first days of the underwater 
excavation at Cape Gelidonya 
were challenging. They decided to 
set camp at a 10 meters long, 
pebble beach, an hour away from 
the site, and where Master Kemal 
recalled there was spring water. 
Surrounded by bluffs, the beach 
looked south and it was so hot 
that it felt like you were in an 
oven. Save the canvas roofs, the 
only wares they had were the 
cases they had filled with their 
equipment. Sections having cool 
names like Machinery Workshop 
or Conservation Laboratory were 
simply areas lined up one after 
the other, covered with canvas 
roofs. Meals were a problem, too. 
Once, when one of his teammates 

asked what was for breakfast, he 
was given the answer “Malaria 
medication and tea” - which was 
laying bare the conditions they 
were working under.  
Similarly with what they had to 
endure on land, being underwater 
was proving to be both physically 
and mentally challenging. After a 
week, Bass wrote a letter to 
Professor Young saying, “It is a 
highly stressful job. I don’t think 
it is possible for people to be 
friendly with one another. Our 
decompression chambers are still 
at the customs and after a long 
diving session I really don’t enjoy 
waiting for an hour to see the 
symptoms of the bends.” 
Around fall, the results of the 
completed underwater excavation 
were impressive. The hardships 
they had endured had yielded 
their fruit. History’s first 
scientific underwater excavation 
had been completed successfully 
and the oldest shipwreck found to 





kazısı başarıyla noktalanmış 
ve o güne kadar bulunan en 
eski gemi batığı gün ışığına 
çıkarılmıştı. Bu, arkeoloji 
tarihinde yeni bir çağın 
başlangıcını müjdeliyordu. 
Gelidonya başarısının 
ardından ülkesine dönen 
Bass, 1961 Temmuzunda 
yine Bodrum’daydı. İlkinden 
daha kalabalık bir ekiple 
Turgutreis açıklarında 
Yassıada su altı kazısına 
başlıyordu. Tarihin ilk 
Bizans batığı kazısı da 
başarıyla sonuçlandı. 
Yapılan binlerce dalış 
neticesinde elde edilen 
amfora, kandil, çıpa ve 
paraların yanı sıra su 
altı çizimleri, fotoğraf 
çekimleri, plan çıkarma 
konularında geliştirdiği 
çözümler kendinden sonraki 
nesiller için mücevher 
değerindeydi.  
George Bass durmak 
bilmiyordu. 1972 yılında 

kurduğu su altı arkeolojisi 
enstitüsü AINA (INA) Ege ve 
Akdeniz’in maviliklerinde 
araştırmalarına devam 
ediyor, Şeytan Deresi 
gibi batıkları su yüzüne 
çıkarıyordu. 1977 yılına 
gelindiğinde heyecan verici 
bir buluşun eşiğindeydiler.

Milyon Parçalı Yapboz 
Su altındaki kayanın 
tabanına sıkışmış cam 
parçası 33 metre derinlikte 
parlıyordu. Onu çekip 
çıkarmak için uzanmasıyla 
parmağının kesilmesi 
bir olmuştu. Suyun 
derinliklerinde süzülerek 
kırmızıdan zümrüt yeşiline 
dönüşen kan bulutunu 
fark etmedi bile. İlerleyen 
haftalarda tüm ekibin elleri 
kesiklerden görülmeyecekti. 
Serçe Limanı, önemli bir 
cam batığına ev sahipliği 
yapıyordu. Pek çok seferinde 
olduğu gibi ipuçlarını yine 

that day was unearthed, 
heralding the dawn of a new age 
in the history of archeology.  
After returning back to his 
country following the Cape 
Gelidonya success, Bass was in 
Bodrum again in July of 1961. He 
was starting an underwater 
excavation off the shore of 
Turgutreis at Yassıada with a 
team that was even more crowded 
than before. The world’s first 
Byzantine shipwreck excavation 
was also successfully completed. 
The amphorae, oil lamps, anchors 
and coins that were found after 
thousands of diving sessions 
along with the underwater 
drawings, photographs, and 
methods of charting developed by 
Bass were worth a fortune for the 
generations to follow in their 
footsteps.  
George Bass knew no boundaries. 
The underwater institute he had 
established in 1972 referred to as 
AINA (INA) continues to explore 
the depths of the Aegean and the 

Mediterranean, bringing 
shipwrecks like Şeytan Deresi to 
the surface. By 1977, they 
were at the threshold of an 
exciting finding. 
 
A Puzzle of Millions 
of Pieces 
A piece of glass jammed 
underneath a rock at 33 meters 
underwater was glittering. When 
Bass reached to pull it out, he cut 
his finger. He did not even notice 
the cloud of blood that floated 
away into the depths and merged 
with the emerald green. In the 
following weeks, his teammates’ 
hands would all be covered in cuts. 
Serçe Harbor was home to an 
important wreck full of glass 
objects. As was the case many 
times before, they had gotten the 
tips from a sponge diver named 
Mehmet Aşkın. From the vessel, 
considered to have sunk in AD 
1025, 3 tons of glass were 
brought to the surface with an 
underwater excavation that took 

7 Pabuç Burnu batığından çıkarılan seramik çömleklerin parçaları büyük bir sabır ve emekle birleştiriliyor.
The pieces of the pottery resurfaced from the Cape Pabuç shipwreck are pieced together like the pieces of a puzzle - meticulously and patiently.

7
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bir süngerciden, Mehmet 
Aşkın’dan almışlardı. 1025 
yılında battığı düşünülen 
tekneden üç yıldan uzun 
süren çalışmalar sonucunda 
3 ton cam çıkarıldı. 
Parçaların birleştirilmesi 
de en az su altındaki mesai 
kadar meşakkatliydi. Bass 
şöyle diyordu: “Bir ampulü 
yüksekten yere bırakın. Sonra 
da etrafa dağılan parçaları 
düzgünce birleştirmeye 
çalışın… Biz batıktan çıkan 
1 milyon cam kırığını 
birleştirmeye çalışıyorduk.” 
Bugün Bodrum Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenen eserler 
dünyanın en büyük İslam cam 
koleksiyonunu oluşturuyor. 

Paletleri Asma Vakti 
Serçe Limanı’nın ardından; 
MÖ 1300 yılına tarihlenen 
ve dünyanın bilinen en eski 
batığı olan Kaş Uluburun 
batığının da, Çeşme’nin 
güneyindeki Tektaş batığının 
da çıkarılması çalışmalarında 
rol aldı George Bass. Ancak 
artık yaşlandığını, paletleri 
asma vaktinin geldiğini 
hissediyordu. Arada sırada 

dalacak ancak zamanının 
büyük bir kısmını araştırma 
sonuçlarının yazılmasına 
adayacaktı. Uluburun’da kazı 
başkanlığını parlak öğrencisi, 
günümüzün tanınmış su 
altı arkeologlarından Cemal 
Pulak’a devretmişti bile. 
Son dalışını 2010 yılında, bu 
kararı aldıktan tam 23 yıl 
sonra yaptı. Gelidonya Burnu 
kazısının, bir başka deyişle su 
altı arkeolojisinin doğuşunun 
50’nci yıl dönümünde… Yıllar 
boyunca hep yanında olan 
eşi Ann ve ilk ekipten geriye 
kalanların da dâhil olduğu 
grupla Gelidonya Burnu’nda bir 
araya geldiler. 77 yaşındaki Bass 
jübilesini her şeyin başladığı 
yerde yapmıştı.  
George Bass bugün 84 yaşında. 
Yaşadığı rahatsızlıklar 
hareket etmesine artık izin 
vermese de zihni arkeolojiyle 
meşgul olmaya devam ediyor. 
Etkileyici kitabı “Denizler 
Altında Arkeoloji”nin son 
cümlesini anarak kendisini 
selamlayalım: “Ben istiyordum 
ve hazırdım. Yoksa sadece alın 
yazım mıydı?”

more than three years. Piecing 
them together was as challenging 
as the effort they spent 
underwater. In Bass’s words: 
“Drop a light bulb from up above. 
And then try to assemble the 
pieces scattered on the ground… 
We were trying to piece one 
million shreds of broken glass 
together.” Today, the artifacts on 
display at the Bodrum Archeology 
Museum form the world’s largest 
Islamic glass collection.  
 
It’s Time to Hang the Dive 
Fins Up 
After the Serçe Harbor George 
Bass played a part in the 
underwater excavation of the 
Kaş Uluburun shipwreck that 
dates back to 1300 BC and is 
the oldest shipwreck of the 
world, as well as the 
underwater excavation of the 
Tektaş shipwreck to the south 
of Çeşme. However, he was 
feeling old and thinking that it 
was time to hang his dive fins 
up. He would dive once in a 
while but allot most of his 
time to documenting the 
results of his research. He 
handed over the leadership of the 

Uluburun underwater 
excavation to his most brilliant 
student, Cemal Pulak, the 
most-renowned underwater 
archeologist of our day.  
Bass dived for the last time in 
2010, 23 years after having 
taken this this decision, at 
the 50th Anniversary of the 
Cape Gelidonya Underwater 
Excavation - that is to say at 
the 50th Birthday of 
Underwater Archeology 
Excavations… His wife Ann, 
who was always by his side 
throughout the years, and the 
surviving members of his 
first team gathered together 
at Cape Gelidonya. At the age 
of 77, Bass celebrated his 
jubilee at the place where 
everything had started.  
Today, George Bass is 84 
years old. Even though his 
ailments hinder him from 
moving freely, his mind is 
still busy with archeology. 
Let’s send our regards by 
quoting the last sentence of 
his impressive book, 
Underwater Archeology: “I 
was ready and I wanted to do 
this. Was I fated to do it?”

8

9

Cemal Pulak ve George Bass, Uluburun’dan çıkardıkları Suriye 
matarasını incelerken
Cemal Pulak and George Bass examining the Syrian f lask they brought to 
the surface a few minutes before at Uluburun.

George Bass ve ekibi tarafından geliştirilen çözümler kendilerinden 
sonraki kuşakların hayatını kolaylaştırdı.
The solutions developed by George Bass and his team made life easier for 
the following generations.

8

9
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NADİRE GÜNDAY

MUTLU DURSUN   

BODRUM 
SU ALTI 

ARKEOLOJİ 
MÜZESİ’NE

GİTMEK İÇİN

Herodot’un yurdunda tarihin az 
bilinen dönemlerine ışık tutan 
koleksiyonuyla Bodrum Su Altı 
Arkeoloji Müzesi enlerin ve ilklerin 
meraklılarını unutamayacakları bir 
deneyime davet ediyor.

In the land of Herodotus, the Bodrum 
Underwater Archeology Museum’s 
collection sheds light on the least 
known ages of history and extends an 
invitation for an experience never to be 
forgotten to enthusiasts of ‘the most’ 
and ‘the first.’

REASONS TO VISIT THE 
BODRUM UNDERWATER 
ARCHEOLOGY MUSEUM

NEDEN





1

TUNÇ ÇAĞI BATIKLARI 
Dünyanın en önemli su altı 
arkeoloji müzelerinden birine 
ev sahipliği yapıyor Bodrum 
Kalesi. Tunç Çağı batıklarının 
sergilendiği bölüm müzenin 
etkileyici kısımlarından biri. 
İngiliz Kulesi’nin karşısında 
yer alan ve üç bölümden 
oluşan sergi alanında Geç 
Tunç Çağı batıklarından 
çıkan eserler teşhir ediliyor. 
1960 yılında gerçekleşen 
dünyanın ilk bilimsel su altı 
arkeoloji kazısı Gelidonya 
Burnu Batığı’ndan çıkarılan 
objelerin yanı sıra Şeytan 
Deresi Batığı buluntularının 
da görülebileceği bölümde 
MÖ 14’üncü ve 12’nci 
yüzyıllara tarihlenen objeler 
kadar bu objelerin arasına 
yerleştirilmiş iki büst dikkat 
çekiyor. Bunlardan biri su altı 
arkeolojisinin kurucularından 
ve Gelidonya, Uluburun gibi 
pek çok önemli batık kazısını 
yöneten Amerikalı arkeolog 
George Bass’a, diğeri ise su 
altındaki ilk arkeolojik kazıya 
rehberlik yapan sünger avcısı 

SHIPWRECKS DATING 
BACK TO THE BRONZE AGE 
Bodrum Castle houses one of 
the world’s most important 
underwater archeology museums. 
The hall where the shipwrecks 
dating back to the Bronze Age 
are displayed is one of the most 
important sections in the museum. 
The artifacts that were brought to 
the surface from the late Bronze 
Age shipwrecks are displayed in 
the gallery consisting of three 
exhibition halls, right across from 
the British Tower. Along with the 
objects found at the first scientific 
underwater excavation of Cape 
Gelidonya shipwreck in 1960 and 
the findings brought to the surface 
from the Şeytan Deresi shipwreck, 
there are also objects dating back 
to 14th and 12th centuries BC. Two 
busts placed among all these objects 
draw visitors’ attention as much 
as the others. The first belongs to 
one of the founders of the world 
of underwater archeology who 
also led very crucial underwater 
excavations like Cape Gelidonya 
and Uluburun, the American 
archeologist George Bass and the 

Kemal Aras’a ait. Bu ikilinin 
yer aldığı Gelidonya kazısında 
ulaşılan buluntuların Bodrum 
Kalesi’ne getirilmesiyle Su 
Altı Arkeoloji Müzesi’nin ilk 
temelleri atılıyor.  
MÖ 12’nci yüzyıla tarihlenen 
bakır külçelerin, tunç 
aletlerin, kaptana ve 
mürettebata ait kişisel 
eşyaların sergilendiği bölümde 
kazının video kayıtlarını 
da izleyebiliyorsunuz. Aynı 
bölümde sergilenen ve MÖ 
14’üncü yüzyıla ait Şeytan 
Deresi Batığı’ndan çıkarılan 
objeler de 1975’te yine 
George Bass liderliğindeki 
kazı ekibi tarafından 
başlatılan çalışmalar ile gün 
yüzüne çıkarılmış. Buranın 
bitişiğindeki sergi alanında ise 
National Geographic dergisinin 
kapağına taşıdığı çizime 
göre tasarlanmış Uluburun 
Batığı’nın replikası bulunuyor. 
Arkeolojinin son yüzyıldaki 
en önemli buluşlarından biri 
olarak kabul edilen batık, 
Antalya-Kaş arasında kalan 
Uluburun mevkiinde, 1982 

other is the bust of sponge diver 
Kemal Aras who was the team’s 
guide during the first underwater 
excavation. The foundation of the 
Underwater Archeology Museum 
was laid when the findings of 
Gelidonya underwater excavation, 
participated by the above two men, 
were brought to Bodrum Castle.  
You can watch the video recordings 
of the underwater excavation in the 
hall where the copper ingots, bronze 
tools dating back to 12th century 
BC and personal belongings of the 
master and his crew are displayed. 
In the same hall, the artifacts 
that were unearthed from the 
underwater excavation of the 
Şeytan Deresi shipwreck led again 
by George Bass in 1975, and which 
date back to the 14th century BC 
are also on display. The adjoining 
exhibition hall houses the replica of 
the Uluburun shipwreck which was 
designed in accordance with the 
drawing that was used as a cover 
by National Geographic magazine. 
The shipwreck, considered to 
be one of the most important 
archeological findings of the last 
century, was first noticed by sponge 

1 Üzerinde damga bulunan bakır külçeler, Uluburun Batığı’nın en önemli parçaları kabul ediliyor. 
The copper ingots with inscribed seals are considered to be the most important pieces resurfaced from the Uluburun Shipwreck. 
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yılında süngerci Mehmet 
Çakır tarafından fark ediliyor. 
Önce George Bass daha sonra 
Cemal Pulak başkanlığında 
yürütülen kazı çalışmaları 
11 yıl sürüyor; binlerce dalış 
yapılıyor. Tarihin bilinen 
en eski gemisinin yer aldığı 
batıktan dev amforalardan 
altın ve gümüş takılara, 
savaş gereçlerinden hayvan 
derisinden yapılmış müzik 
aletlerine, cam külçelerden 
Nefertiti’nin kraliçe olduğunu 
kanıtlayan tek belge olan 
kraliyet mührüne kadar 2 
bin obje çıkarılıyor. Paranın 
henüz icat edilmediği bir 
dönemde Miken, Kenan, Mısır 
ve Asur gibi Doğu Akdeniz 
medeniyetlerine ait ürünleriyle 
Uluburun Batığı, Doğu 
Akdeniz’deki ticaret ağını 
ve bu coğrafyada ticaretin 
nasıl yapıldığını gösteren en 
önemli kanıt durumunda. 
Batık sayesinde rüzgârların 
çizdiği dairesel rotaları 
izleyen ilk yelkenli gemilerin 
açık denizde yüzlerce 
deniz mili kat edebildiğini; 

Filistin kıyılarından Kıbrıs’a 
uzandıklarını oradan da 
Mısır’a ve Ege’ye ulaştıklarını 
öğreniyoruz. Tunç Çağı 
batıkları bu kıyılarda tarihi 
değiştirecek yeni keşiflerin 
ipuçlarını birleştirerek 
yazılacak yeni hikâyelerin hâlâ 
mümkün olduğunu gösteriyor.

SİKKE VE MÜCEVHERAT 
SALONU  
İtalyan Kulesi’nin alt katındaki 
Sikke ve Mücevherat Salonu 
hem nadide sikkelerden 
oluşan koleksiyonu hem de 
öğretici sergileme tekniği 
ile benzerlerinden ayrılıyor. 
MÖ 4’üncü yüzyıldan MÖ 
2’nci yüzyıla kadar, köleler 
de dâhil olmak üzere, farklı 
statülerde çalışan insanların 
yüzyıllık aralıklarla 
kazandıkları para miktarının 
ve alım güçlerinin gösterildiği 
bölümde, MÖ 4’üncü yüzyılda 
2 Tetradrahmiye alınan bir 
öküzün 200 sene sonra 20 
Tetradrahmiye alınabildiğini 
öğrenebiliyorsunuz. 
Halikarnassos şehir 

2

3

14 sergi salonu bulunan müze dünyanın en zengin Doğu Akdeniz 
amforaları koleksiyonuna sahip. 
The museum, which extends over 14 exhibition halls, has the biggest 
collection of Mediterranean amphorae in the world. 

Uluburun Batığı’ndan dev amforaların ve bakır külçelerin yanı sıra 
tarihin az bilinen dönemlerine ışık tutan binlerce obje çıkarıldı.
Along with huge amphorae and copper ingots, thousands of objects that 
shed light on lesser-known periods of time were resurfaced from the 
Uluburun Shipwreck.

3

2 diver Mehmet Çakır in 1982 at 
Uluburun, located between Antalya 
and Kaş. The excavations were 
first led by George Bass and then 
by Cemal Pulak and took 11 years 
and thousands of diving sessions 
to complete. Ranging from the 
giant amphorae to gold and silver 
ornaments, from ordnance to 
musical instruments made out of 
animal hides, from glass ingots to 
Nefertiti’s seal of royalty, the only 
document proving she was a queen, 
2,000 objects in total have been 
resurfaced from the shipwreck of 
the oldest vessel known to history.  
With its artifacts belonging to the 
East Mediterranean civilizations 
like those of Mycenae, Canaan, 
Egypt and Assyria, in an age when 
money was yet to be invented, the 
Uluburun shipwreck is the most 
important evidence attesting to 
how the network of commerce 
worked in the East Mediterranean 
and how trade took place in this 
geographical region. Thanks to 
this shipwreck, we now know that 

pursuing the cyclical course of the 
winds, the first sailboats were able 
to cover hundreds of nautical miles 
in the open seas, that they crossed 
over to Cyprus from the coasts 
of Palestine and from there they 
headed to the coasts of Egypt and 
the Aegean. The shipwrecks of the 
Bronze Age show that it is possible 
for new stories to be written by 
piecing together clues, stories 
that will change the course of the 
history of these coasts with yet-
to-be-made discoveries.  
 
COIN AND JEWELRY HALL 
The coin and jewelry hall at the 
base floor of the Italian Tower 
differs from its counterparts. 
Here the collections of rare coins 
are displayed in the technique of 
didactic exhibitions. In the hall that 
displays at centennial intervals 
the earnings and purchasing 
power of people of different status, 
including slaves, from the 4th to 
the 2nd century BC, you can find 
out that the cattle that could be 
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devletinde kullanılan tüm 
para birimlerinin (sikke) 
sergilendiği vitrinde 
ise Mavzolos’un babası 
Hekatamnos’a ait nadide bir 
sikke ile aynı aileden gelen 
Karya satraplarının sikkeleri 
bulunuyor. Diğer vitrinlerde ise 
Halikarnassos’un çevresinde 
bulunan şehir devletlerinin 
sikkeleri kronolojik sıra ile 
sergileniyor. Sikke bölümü 
böyle... Mücevherat bölümünde 
ise akıtma ve telkâri tekniğiyle 
yapılmış kolye ile Mavsoleion 
kazısı sırasında bulunan 
altından yapılmış elbise 
süslemeleri görülüyor. Bu 
eserler milat öncesi çağlarda 
Anadolu’da maden işleme 
tekniğinin ne denli ileri 
bir düzeyde olduğunu da 
kanıtlıyor.  
 
BODRUM’UN KARYALI 
PRENSESİ 
1989 yılının Nisan ayında 
Yokuşbaşı Mahallesi’nde 
bir inşaatın temel kontrolü 
sırasında blok taşlarla 
karşılaşır işçiler. Ne olduğuna 
karar veremeyip yetkilileri 
haberdar ederler. Çevrede 

yapılan küçük çaplı bir kazı 
neticesinde bir mezar odası 
çıkar gün yüzüne. Odada 
bulunan lahdin üstünü 
kaldırdıklarında gördükleri 
mücevherlerinin parıltısıyla 
göz kamaştıran bir kadın 
iskeletidir. Bu lahdin Karyalı 
Prenses ya da Kraliçe Ada 
olarak adlandırılan sahibesi 
bugün Bodrum Kalesi’nin en 
yüksek noktasında, Baltalı 
Kule içerisindeki şölen evinde 
(Andron)  tıpkı o günlerdeki 
hâliyle ağırlıyor ziyaretçilerini. 
Manchester Üniversitesi Tıpta 
Sanat Bölümü’nde görevli Dr. 
Richard Neave ve ekibinin aynı 
üniversitenin Arkeoloji Müzesi 
sorumlusu Dr. John Prag 
ile birlikte gerçekleştirdiği 
etlendirme çalışması ile 
kraliçe binlerce yıl süren 
uykusundan uyandırılmış. 
Etlendirme neticesinde ortaya 
çıkan yüzün Kraliçe Ada’nın 
akikten yüzük taşı üzerindeki 
portresi ve Priene, Athena 
Tapınağı’nda bulunan büstüyle 
olan benzerliği apaçık belirmiş. 
Akabinde kemikler ve dişler 
üzerine yapılan tarihlendirme 
çalışmaları sayesinde 

4

5

5

Akıtma ve telkâri tekniğiyle yapılmış kolyeler Sikke ve Mücevherat 
Salonu’nda görülebiliyor. 
Necklaces that were made using casting or filigree techniques can be seen 
in the Coin and Jewelry Hall. 

Kraliçe Ada’nın mezar odasından çıkarılanlar dönemin şölen salonu 
örneğine göre dekore edilen salonda sergileniyor. 
The objects excavated from Queen Ada’s sepulcher are exhibited in the 
hall that was designed in accordance with the era’s feast halls. 

purchased for 2 tetradrahms in 
the 4th century BC, two centuries 
later, could be purchased for 20 
tetradrahms. There is a glass case 
where all currencies, that is to say 
coins, are displayed ranging from 
the tetratemorion that was in 
circulation in the Halicarnassus 
city-state to tetradrahms; there 
is also the rare coin of Mavolos’ 
father Hektamnos and the coins 
of the Carian Satraps (Persian 
Empire Governors) of the same 
lineage. In the other glass cases, 
the coins of the city-states around 
Halicarnassus are displayed 
chronologically. That is the coin 
hall... In the jewelry hall, there are 
necklaces made with the casting 
and filigree techniques, and dress 
ornaments made out of gold 
unearthed during the Mavsoleion 
excavation. These artifacts prove 
how advanced metal processing 
was in Anatolia in the centuries BC. 

BODRUM’S CARIAN 
PRINCESS 
In April of 1989, workers excavated 
blocks of rocks while they were 
laying the foundations of a building 
in Yokuşbaşı Quarter. They 
couldn’t decide what they were so 
they informed the officials. After 
a small-scale excavation carried 
out around the region, a sepulcher 
was unearthed. When lifting 
the lid of the sarcophagus that 
was found in the burial chamber 
they saw a woman’s skeleton 
covered in dazzling jewelry. 
Today, the person once placed in 
the sarcophagus is referred to as 
the “Carian Princess” or “Queen 
Ada” and she welcomes her guests 
at the top of the Bodrum Castle, 
in the feast hall (Andron) in the 
Baltalı Tower just like she would 
have in those olden days. With 
the facial reconstruction carried 
out by Dr. Richard Neave and his 
team, from the Art in Medicine 

4
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kafatasının Kraliçe Ada’ya ait 
olduğuna dair son şüpheler 
de ortadan kalkmış. Karya’yı 
(Muğla) 60 yıl yöneten 
Hekatamnos ailesinden bir 
asilzade olan Kraliçe Ada, MÖ 
344-341 yılları arasında Pers 
Satrabı olarak Karya’yı başkent 
Halikarnassos’tan yönetmiş.  
Kraliçenin huzuruna demir 
kuşaklar ve Karya baltalarıyla 
süslenmiş kırmızı aşı boyalı 
bir kapıdan girerken Antik 
Çağ Anadolu müziği çalınıyor 
kulağınıza. Kraliçe Ada’nın 
kapının sağ tarafında kalan 
lahdi üzerinde “Rahat Uyu” 
ibaresi görülüyor. Salon 
İon sütunları ile süslenmiş. 
Sütunların taşıdığı lento 
üzerinde Kraliçe Ada’nın 
hayatı çizgi roman tekniğiyle 
betimlenmiş. Salonda defne 
yaprakları ve mersin dalı çiçeği 
motifleriyle dikkat çeken 
altın çelenk ile antilop başlı 
bilezikler, yüzükler, kolyelerle 

birlikte kraliçenin tek parça 
ipek elbisesi (peplos) üzerinde 
görülen MÖ 4’üncü yüzyıl 
harikası altın süslemeler de 
sergileniyor. 
 
CAM BATIĞI 
Yıl MS 1025. Haçlı Seferleri 
olarak bilinen yağma savaşları 
henüz başlamamış. Doğu 
Akdeniz’de Bronz Çağı’ndan 
beri süregelen deniz ticareti 
canlılığını hâlâ koruyor. Tek 
bir farkla, ticaret artık Antik 
Çağ’da olduğu gibi kaplaması 
çakıldıktan sonra tamamlanan 
gemilerle değil günümüzde 
olduğu gibi önce kaburga 
bölümü yapılan gemilerle 
yapılıyor. İşte bu ticaretin 
parçası olan gemilerden 
biri Suriye limanlarından 
yüklediği cam külçelerini 
kırık camlarla beraber Bizans 
İmparatorluğu’na taşıyor. 
Marmaris yakınlarındaki 
Serçe Limanı mevkiine kadar 

6

Department of Manchester 
University, and Dr. John Prag, the 
head of the Archeology Museum 
of the same university, the queen 
was awakened from her deep 
slumber of thousands of years. 
Following the facial reconstruction, 
the resemblance between the 
reconstruction and Queen Ada’s 
portrait on the agate ring and 
bust in the Athena Temple at the 
archeological site of Priene was 
evident. With the carbon dating of 
the bones and teeth, the last traces 
of doubt were erased as to whether 
the skull belonged to Queen Ada. 
A noblewoman of the Hekatomnus 
House who ruled Caria (Muğla) for 
60 years, Queen Ada ruled Caria 
from the capital Halicarnassus as 
a governor of the Persian Empire 
between the years 344 and 341 BC. 
When you came into the presence 
of the queen passing through an 
arched door that was adorned by 
iron belts and Carian axes painted 
with red ochre, the Anatolian music 

of Antiquity reaches your ears. 
On Queen Ada’s sarcophagus that 
is on the right-hand side of the 
door, “Sleep Serenely” is engraved. 
The hall is decorated with Ionian 
columns. Over the lintel that is 
supported by the columns, Queen 
Ada’s life is depicted in the style 
of a graphic novel. The golden 
wreath that draws the attention 
with laurel and myrtle flower 
patterns and the antelope-headed 
bracelets, rings, necklaces and 
golden ornaments that adorned the 
queen’s one-piece silk dress (peplos) 
are wonders of the craftsmanship 
of the 4th century BC. 
 
GLASS WRECK 
It’s the year 1025 AD. The 
pillage wars known as the 
Crusades have yet to start. The 
East Mediterranean maritime 
commerce is still lively. However 
with one difference: trade is no 
longer conducted with galleys that 
are constructed shell first as was 

6 Cam Batığı Salonu’nda su altından çıkarılan farklı formlarda cam eserler sergileniyor. 
Glass pieces of various forms are on display at the Glass Wreck Hall.
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as the Fatimid Caliphate and the 
Byzantine Empire. The hundreds of 
glass artifacts are intriguing with 
their various forms, the glass ingots 
weighing almost 3 tons, the oldest 
chessboard set of the world, kitchen 
utensils, and vessel repair tools. 
 
AMPHORA GALLERY 
At the entrance of the citadel, on 
the left-hand side of the loggia, 
the biggest amphora collection of 
the world is on exhibit. Along with 
the artifacts unearthed during 
archeological excavations, the 
amphorae that have been presented 
to the museum by sponge divers 
and beam trawlers make up a 
huge part of the collection. These 
amphorae with pointed bottoms 
could be stacked and had stamps 
on their handles from the ateliers 
that had made them. They were 
used from 15th century BC to the 
13th century AD for the commerce 
of products like olive oil, dried 
fish, and dry foods in the Late 
Bronze Age till the Dark Ages. 
How the amphorae manufactured 
in production centers like Rhodes, 

sağ salim gelip demir atıyor. 
Mürettebat uykudayken 
çıpası kırılan gemi kıyıya 
sürükleniyor, çok geçmeden 
de batıyor.  Geminin kazısı 
1977-1979 yılları arasında 
George Bass başkanlığındaki 
Türk ve Amerikalı su altı 
arkeologlarınca yapılıyor. 
Kıyıya yakın bir yerde 32 
metre derinlikte yapılan 
bu meşakkatli çalışmada 
dünyanın ilk modern 
gemisinin omurgasıyla birlikte 
içlerinde Fatımi halifelerinin 
isimleri yazılı olan cam 
sencelerin (döneme ait baharat 
ve değerli madenleri ölçmek 
için kullanılan ağırlık birimi) 
ve üzerinde işlemeleriyle 
kırıksız bir bardağın da 
bulunduğu dünyanın en zengin 
İslam cam koleksiyonu ortaya 
çıkarılıyor. Değişik formlarıyla 
dikkat çeken yüzlerce cam eser 
dışında ağırlığı 3 tona yaklaşan 
cam külçeleri, dünyanın en 
eski satranç takımı, mutfak 
kapları, gemi tamir aletleri 
gibi Fatımiler ve Bizans başta 

olmak üzere Akdeniz üzerinde 
hâkimiyet kurmaya çalışan pek 
çok uygarlığın izlerini taşıyor. 
 
AMFORA KOLEKSİYONU  
İç kalenin girişinde sol tarafta 
kalan sundurmanın altında 
dünyanın en büyük amfora 
koleksiyonu sergileniyor. 
Arkeolojik kazılardan 
çıkarılanların yanı sıra 
süngerciler ve kangavacılar 
tarafından müzeye armağan 
edilen amforalar müze 
koleksiyonunun en büyük 
kısmını oluşturuyor. MÖ 
1400’lerden MS 13’üncü 
yüzyıla uzanan tarihsel süreçte 
kullanılmış, kulplarında 
yapıldığı atölyenin işaretini 
taşıyan, sivri dipleri ile 
birbirlerinin üstüne oturtulup 
istiflenebilen bu amforalar 
Geç Tunç Çağı’ndan Orta 
Çağ’a binlerce yıl zeytinyağı, 
kurutulmuş balık, kuru gıda 
gibi ürünlerin ticaretinde 
kullanılmış. Bu bölümde 
bulunan harita üzerinde 
gösterilen Rodos, Knidos, 

7

the case in antiquity but with ships 
constructed frame first. A vessel, 
part of this trade, was transporting 
glass ingots and broken pieces 
of glass that had been loaded in 
Syrian ports to the Byzantium 
Empire. The vessel safely reached 
Serçe Harbor around Marmaris, 
and dropped anchor. The anchor, 
however, broke loose while the crew 
was asleep, the galley was dragged 
ashore and sunk before long. The 
excavation of the vessel was carried 
out between 1977 and 1979 by 
Turkish and American underwater 
archeologists led by George Bass. 
The arduous work carried out at 
a depth of 32 meters close to the 
shore, revealed along with the first 
modern vessel’s frame, glass sences 
(weight units used to measure 
spices and precious metals) 
with the names of the Fatimid 
caliphs inscribed on them, and 
drinking glasses with ornaments 
on them – this was the world’s 
richest Islamic glass collection. 
The artifacts carry the traces 
of the civilizations that tried to 
dominate the Mediterranean, such 

7 Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi 1995 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi yarışmasında “Özel Övgü” ödülüne layık görüldü. 
In 1995, Bodrum Underwater Archeology Museum was awarded with a “Special Approbation” in the European Museum of the Year Awards.
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İstanköy, Sakız ve Taşöz 
gibi yapım merkezlerinde 
imal edilmiş amforaların 
nasıl taşındığı, bunlarla 
nelerin taşındığı, gemiye 
nasıl istiflendikleri çizim ve 
tablolarla anlatılıyor. Deniz 
diplerinde batık gemilerin 
habercisi olan amforalar aynı 
zamanda Anadolu kıyılarındaki 
ticaretin yoğunluğunun da 
önemli bir göstergesi. 
 
BODRUM KALESİ  
Bodrum Kalesi sadece 
içinde barındırdığı eserlerin 
sergilendiği salonlarla 
değil, mimari görkem ve 
zarafetiyle de görülmeyi hak 
ediyor. Trablus’taki Crac des 
Chevaliers’yle birlikte Haçlı 
kalelerinin en iyi korunmuş 
örneği kabul edilen kale, 
üç tarafı denizlerle çevrili 
kayalık bir alan üzerine Antik 
dönemin harikalarından 
Mausoleum’un taşları 
kullanılarak inşa edilmiş. 
Kalenin yapımında ve 
yönetiminde görev almış Sean 

Jean Şövalyeleri’ne ait 249 aile 
arması geçitlerin ve kapıların 
üzerinde görülebiliyor. Bir 
zamanlar burada hüküm 
süren ailelere dair de en 
önemli kanıtları oluşturan 
bu armaların görülebileceği 
kapılardan geçilerek ulaşılan iç 
kale; Yılanlı Kule’nin yanı sıra 
İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz 
kuleleriyle Orta Çağ Avrupa 
mimarisini yansıtan bir açık 
hava müzesi adeta. Bununla 
birlikte burası sadece tarihî ve 
mimari eserlerin görülebileceği 
bir yer değil. Başta zeytin 
olmak üzere defne, çam, 
dut gibi bölgede yetişen pek 
çok ağacın bulunduğu iç 
kale tarih meraklıları kadar 
doğaseverleri de kendine 
çekiyor. Üstüne üstlük bu 
yemyeşil bahçede ağaçların 
yanı sıra sardunya, kaktüs, 
begonvil gibi çiçeklerin 
oluşturduğu hoş manzarayı 
tavus kuşları, güvercinler ve 
kaplumbağalar gibi bir müzede 
görmeye alışık olmadığınız 
hayvanlar tamamlıyor.

Knidos, Kos, Chios and Thasos 
- all shown on the map - were 
transported, what was carried in 
them, and how they were stacked 
on top one anotherare all depicted 
and explained with drawings and 
information boards in this gallery. 
Amphorae that were the harbingers 
of underwater shipwrecks are 
at the same time an important 
indicator of the trade carried out 
off the Anatolian shores.

BODRUM CASTLE 
Bodrum Castle does not only 
deserve to be seen for the galleries 
where artifacts are displayed 
but also for its architectural 
splendor and elegance. The castle 
is considered to be one of the best 
preserved castles of the Crusades 
along with Crac des Chevaliers in 
Tripoli. It was built over a bluff 
surrounded by the sea on three 
sides with the stones of one of 
the wonders of Antiquity, the 
Mausoleum at Halicarnassus. The 
249 coat of arms that belonged 
to the houses of the Knights 
Hospitalier who took part in the 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Bodrum ve İstanbul-

Bodrum arasında her gün 
karşılıklı seferler düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Bodrum and Istanbul-Bodrum. 

anadolujet.com 

building and management of this 
castle can be seen on top of the 
gates and alleyways. The citadel 
can be reached by passing through 
the gates that carry the coat of 
arms, the most important evidence 
of the families that once ruled these 
lands. It houses the Snake Tower, 
and the Italian, German, French, 
and English Towers and is literally 
an open-air museum that reflects 
the features of Medieval European 
architecture. However, this is not 
a place where only historical and 
architectural works of art can be 
seen. The citadel also houses all 
kinds of trees that grow in the 
region, first and foremost olive 
trees, along with bay, pine, and 
mulberry trees, and thus draws 
the attention not only of history 
enthusiasts but also of nature 
lovers. To top it all, the pleasant 
scenery formed by geraniums, 
cactuses, and bougainvillae along 
with the trees in this lush garden, 
is completed with animals you 
would not expect to see in a 
museum like peacocks, pigeons 
and turtles.

8 Bodrum Kalesi, Rodos’un 
fethinden sonra Türklere 
savaşmadan teslim edilir.  
Bodrum Castle was handed over 
to the Turks without a war after 
Rodos was conquered.

8
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Bereketlidir Anadolu 
toprakları. Aldığından 

fazlasını verir her seferinde.

The soils of Anatolia are fertile: 
they give back more than they 
received each and every time. 

ÜMMÜ NİSAN KANDİLCİOĞLU

ANADOLU’NUN 
BEREKETİ

FERTILE ARE 
THE SOILS OF 

ANATOLIA

Soframıza gelen pirincin zorlu 
yolculuğunu görmek için Çorum 
Osmancık’a uğramak gerekiyor.

OSMANCIK/ÇORUM

To be able to trace the ardous journey rice 
has to go through to arrive at our tables, 

you need to drop by Osmancık, Çorum.

PORTFOLYO / PORTFOLIO





Domatesler ortadan ikiye kesilip 
kurutulmak üzere yayılıyor.

Tomatoes are cut in half and laid 
out to dry. 

AKHİSAR/MANİSA 





Üzümler kurutulurken oluşan 
renk farkları fotoğrafçılara hoş 

kareler çekme fırsatı sunuyor. 

The different shades that come 
about when the grapes are dried give 

photographers the chance to take 
beautiful shots.

DENİZLİ





Köyün kadınları mısır unu için 
değirmene giderken muhteşem 

manzaranın tadını çıkarıyor.

Heading towards the mill, the 
women of the village enjoy the 

spectacular scenery.

İSKENDERLİ/TRABZON





Biçildikten sonra tarlada kalan 
arpa-buğday sapları saman olarak 

balyalanıp kış için saklanıyor.

BEYPAZARI/ANKARA

The wheat and barley stalks left on the 
field after the produce is sawn is rolled 

up and stacked away for winter.





Xxxxxxxxxxxx

Mis kokulu Kırkağaç kavunları tüm 
Türkiye’ye Manisa’dan dağıtılıyor.

The fragrant Kırkağaç melons are 
distributed to the whole of Turkey 

from Manisa. 

GELENBE/MANİSA





THE DEPICTION OF IMPERTURBATION
BAYBARS SAĞLAMTİMURNÂZIM SERCAN ILGAR

Gezginlere benzerine az rastlanır güzellikler 
sunan Halfeti “Sakin şehir” unvanını fazlasıyla 
hak ediyor.

Halfeti is a borough that certainly deserves the title 
“Citta Slow” and presents rare beauties to wanderers. 

HALFETİ
SAKİNLİĞİN TARİFİ 





Fırat Nehri’nin çağıldayıp 
aktığı zamanlarda, yani 
Birecik Barajı akarsuyun 
hızını kesmeden önce, 
Halfeti’de insana rüyada 
olduğunu duyumsatan 
bir yaşantıları olduğunu 
anlatır eskiler. Kuşkusuz 
bu rüya atmosferinde 
deli deli akan Fırat’ın 
da Asurlular zamanında 
Şitamrat adını alan 
Rumkale ve Hristiyanlıkta 
çok özel bir yeri olan Aziz 
Nerses Kilisesi gibi tarihî 
zenginliklerin de büyük 
payı vardı. Sonrasında eski 
ilçe merkezi suyun altında 
kaldı. Fakat yeni Halfeti, 
görkemli geçmişini yeniden 
şekillendirdi. Baraj gölü, 
şimdilerde eskinin taş 
mimarisinin su altında 
izlendiği yeni bir rüyaya 
dönüştü.  
Eski adı Tilkale, yeni 
adı Dorucak olan köyün, 
Şıhbekir mezrasında, suya  
dimdik inen kayalıkların 

At the times when Fırat River 
ran wild, the elderly tell us 
that they had a dreamlike life 
here at Halfeti. No wonder, 
historical riches like Fırat 
with its waters gushing 
out, Rumkale referred to as 
Şitamart at the time of the 
Assyrians, and St. Nerses 
Church that has a very special 
place in Christianity played 
a part in manifesing that 
dreamlike atmosphere. And 
then the old borough center 
that remains underwater. 
However the new Halfeti has 
reshaped its resplendent past. 
The reservoir has become a 
new dream where the stone 
architecture of the old quarter 
can be seen underwater.  
At the Şıhbekir hamlet, I look 
at the village which in the past 
was known as Tilkale and now 
carries the name Dorucak, 
sitting at a table placed upon a 
very steep cliff that runs down 
to the water perpendicularly, 
sipping my tea and looking at 

üstüne yerleştirmiş bir 
masada, manzaraya karşı 
çayımı yudumlarken suya 
bakıyorum… Gördüğüm 
sakinliğin tarifi adeta. 
“Sakin Şehirler” listesinin 
Güneydoğu Anadolu’daki 
temsilcisi bu unvanı 
fazlasıyla hak ediyor.  
Fırat Nehri’nin altında 
kalan kısmı “Saklı Cennet” 
veya “Kayıp Kent” olarak 
anılan kentte ziyaretçileri 
su üzerinde yüzen duba 
restoranlar ve küçük 
limanda birikmiş tur 
tekneleri karşılıyor. 
Tarihî kente girer girmez, 
baraj gölünün kenarında 
manzaraya dalmış bir 
Halfetili önce gövdesi dipte 
ama minaresi, şerefesi 
görülebilen camiyi işaret 
ediyor bana. Ardından da 
eski taş fırını; marangozu, 
berberi, demirciyi ve 
kebapçıyı… Bu sükûnet 
yüklü atmosferi tur 
teknelerinin motor sesleri 

the scenery… What’s before 
me seems to be the dictionary 
definition of imperturbability. 
The member of the “Cittaslow” 
family in Southeastern 
Anatolia deserves this title 
above and beyond.  
The borough where part of the 
village that remained under 
the waters of Fırat is situated, 
is referred to as “Hidden 
Paradise” or “Lost City” 
with restaurants f loating on 
pontoons and passenger boats 
gathering in the small harbor 
welcoming visitors. Just as I 
enter the historical city, first 
an inhabitant of Halfeti points 
to the small mosque whose 
minaret balcony is above the 
water while the rest remains 
underwater. Then, he points 
out the old stone oven bakery, 
the carpenter, the ironmonger 
and the kebab restaurant… 
The sounds of passenger 
boats break this quiescence, 
this silence. The boats run 
against the current and take 

1

1 Halfeti de suyun altı da üstü de görülmeyi hak ediyor.
At Halfeti both the terrain and relics underwater deserve to be seen.
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bölüyor. Tekneler suyun akış 
yönünün tersine, jeolojik 
mirasla arkeolojinin iç içe 
geçtiği Rumkale’ye götürüyor 
gezginleri. İsteyenler 
neredeyse bir gün sürecek 
bir turla bütün çevreyi 
keşfedebiliyor, ki çevrede 
gerçekten keşfedilecek 
çok şey var.  Fırat Nehri’ni 
çevreleyen işlenmesi kolay 
kireçtaşı duvarlara tarih 
boyunca yüzlerce yapı 
oyulmuş. Bu nedenle Halfeti 
ilçe merkezinden Gümüşkaya 
köyüne ve oradan Kızılin’e 
dek Birecik Baraj Gölü’nün 
kuzeyi hem su altı, hem 
de görülen dik duvarları 
kaya yerleşimleriyle kaplı. 
Halfeti’yi keşfe gelen 
deneyimli dalış grupları da 
su altında kalmış Selçuklu 
dönemi eyvanlarını ve kaya 
yerleşimlerini görmek için 
dalışlar yapıyor. Batıklar ve 
dalış turları Halfeti’yle Ege 
kasabalarını adeta akraba 
kılıyor. 

the visitors to Rumkale where 
archeology merges with the 
geological heritage. Those who 
want to can go on a one-day 
tour around the place and 
explore the rich environs. 
Throughout history, hundreds 
of structures were engraved 
into the limestone walls, 
which are easy to engrave, 
on both sides of Fırat River. 
That’s why, both the part that 
remains to the north of Birecik 
Reservoir from Halfeti borough 
center to Gümüşkaya village 
and then to Kızılin, and the 
steep, visible bluffs, are full 
of rock settlements engraved 
into these formations. The 
experienced diving teams that 
come to explore Halfeti, dive to 
see the Seljuk iwans (vaulted 
or domed spaces recessed from 
a central hall or court) and 
rock settlements. Underwater 
treasure coves and diving 
trips make Halfeti and Aegean 
towns particularly connected. 
The dam did not leave the 
settlement totally underwater; 

2

3 Eski Halfeti’nin önemli bir kısmı Birecik Baraj Gölü’nün suları altında.
A significant part of the Old Halfeti remained under the waters of the Birecik Reservoir.

Halfeti’nin sokakları merdivenli, basamaklar ise kesme taştan. 
The streets of Halfeti have stairs and their steps are made out of stone.

3

2

ALİ KABAS
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Baraj yerleşimin tümünü 
su altında bırakmamış; 
geriye kalan tarihî evlerin 
sayısı hiç de az değil. Çoğu 
konak tarzında inşa edilmiş 
bol odalı evlerin pek çoğu 
günümüzde pansiyona 
çevrilmiş durumda. İki-
üç katlı evler “Ermeni 
taş işçiliğinin bölgedeki 
önemli örnekleri” olarak 
değerlendiriliyor. Evlerin 
planları yerleşimin coğrafi 
dokusu hesaba katılarak 
yapılmış. Öyle ki, binaların 
hiçbiri bir diğerinin 
manzarasını engellemiyor. 
Fırat’a hâkim dik yamaçlar 
üzerinde yükselen bu 
evlerin hangisine konuk 
olursanız olun, ön cepheleri 
Fırat manzaralı. Sokaklar 
ise merdivenli, basamaklar 

kesme taştan. Herhangi 
bir sokaktan biraz 
yükseğe çıkıp arkanıza 
baktığınızda mevsimiyse 
kıpkırmızı bir manzarayla 
yüz yüze geliyorsunuz. 
Bu kırmızılığın sebebi 
çatıları kaplayan acı biber. 
Burada çatılar sadece bir 
şey sermek, işlemek için 
kullanılmıyor. Yaz aylarında 
halk çatılarda yatıyor. 
Çatılarda görülen geniş 
ahşap koltuklara “taht” 
diyorlar.

“Mumbara Gel Emi!”  
Günümüzde çok bilinmez 
ama Halfeti, geçmişte 
keman ustalarının 
Anadolu’daki üretim 
merkezlerinden biriydi. 
Pek çok ünlü sanatçının ve 

the number of historical houses 
remaining over ground are not 
small in number. Most of the 
houses with numerous chambers, 
the mansions that is, have been 
turned into bed and breakfasts. 
Two- to three-storied houses 
are considered to be “the most 
important examples of the region’s 
Armenian stone masonry.” Their 
plans were drawn keeping in mind 
the geographical makeup of the 
settlement. In this manner, none 
of the buildings block the others’ 
view. In whichever house built on 
the steep cliffs that overlook Fırat 
you stay, their front facades have 
views of the river. The streets have 
stone stairways and when you 
climb any of the streets and look 
behind you - if it is the right season 
- you face a ruddy scenery. The 
reason for this sanguinity is the hot 
peppers that cover the roofs. Here 
rooftops are not only used to lay 
out or process goods: in the summer 
months, people sleep on them. The 
large wooden chairs seen locally are 
referred to as “thrones.” 
 
“Come, We Have Stuffed 
Sheep Sausages!”  
Although today it is not that 
well known, Halfeti was one 
of Anatolia’s violin makers’ 
centers. Most of the famous 

6

5

4

4

5 Balıkçılık yöre insanının geçim kaynaklarından. Fırat’a özgü bir tür 
olan şabut en çok rağbet gören balık.
Fishing is one among the means of living for the locals. The şabut fish 
that is indigenous to Fırat is one of the fish that is most sought after. 

Tur tekneleri Halfeti’nin güzelliklerini gezginlerle buluşturuyor.
Passenger boats acquaint wanderers with the beauties of Halfeti.
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orkestranın kemancıları 
buradaki emektar ustaların 
el marifetiyle yaptığı 
kemanlarla sanatlarını icra 
ediyorlardı. Bu toprakların 
insanları ise kemanları ve 
diğer enstrümanlarıyla 
üzüm bağlarında, elma ve 
dut bahçelerinde bir araya 
geliyor, Suriye üzerinden 
Arap ve Akdeniz ezgilerine, 
Mezopotamya ritimlerine 
uzanan bir müzik şölenine 
imza atıyorlardı... Şimdi 
ise sessizliğin senfonisi  
sizi mumbar sofrasına 
davet eden yöre insanının 
müşfik sesiyle bölünüyor 
sadece. “Mumbara gel emi!” 
Sofrada bu yemeğin asla 
yakalanamayan bir eşkiya 
olan Hamo Almasto’yu bile 
kandırdığını esprili bir dille 
anlatıyorlar. Yemek kadar 
dinlemek de hoşuma gidiyor.  
Halfeti’de menüler zengin: 
Erik tavası, dolma eziği, 

lövlez dürümü, keme 
boranisi, mukaşşerli kebap, 
peynir helvası… Urfa ve 
Antep mutfağında olan 
pek çok lezzeti Halfeti’de 
bulabiliyorsunuz. Şabut 
hariç. Fırat’a özgü şabudun 
tadına bakmak için en doğru 
adres burası.  
 
Karagül ve Nergis 
Yeni kurulan Halfeti’den 
eskisine bakıldığında her 
yerde gül görülür. Kırmızı, 
pembe, beyaz, sarı ve 
siyah... Evet, siyah ya da 
Halfetililerin deyişiyle 
karagül. Bu yöreye özgü 
olan, sökülüp başka yere 
ekildiğinde siyah değil 
kırmızı açan karagül 
Halfeti’de yetiştirilip 
tüm dünyaya ihraç 
ediliyor. Çiçeklerden 
bahsetmişken nergisin 
hikâyesini anlatmamak 
olmaz. Buralarda, Yunan 

virtuosos and orchestra 
violinists performed their 
art with violins built by the 
dexterous hands of veteran 
masters. The people of this land 
gathered together in vineyards, 
and apple and mulberry 
orchards with their violins and 
other musical instruments, 
appending signature to a 
musical feast that ranged from 
Arabic melodies from Syria to 
those of the Mediterranean, 
reaching as far as Mesopotamian 
rhythms... However, nowadays 
the symphony of silence is only 
broken by the compassionate 
voice of the local folk that invite 
you to taste a dish of stuffed 
sheep sausage. “Come, we have 
stuffed sheep sausages!” They 
humorously tell a story about 
a brigand called Hamo who 
finally got caught because he 
could not resist this dish. I like 
listening to this story as much 
as I enjoy the meal.  

The menus are rich at Halfeti: 
erik tava (diced meat sautéed 
in a skillet with greengages), 
dolma eziği (sour zucchini 
dish), lövlez dürümü (bean 
casserole), keme boranisi 
(sautéed meat and mushrooms 
served with garlic yoghurt 
sauce), mukaşşerli kebap (kebab 
with chickpeas), peynir helvası 
(cheese helwa)… You can find 
most of the culinary delights of 
the Urfa and Antep cuisines in 
Halfeti too. Apart from şabut. 
It’s the fish that is idiosyncratic 
to Fırat and this is the only 
right address to taste it.  
 
Blackrose and Lilly 
When you look at old Halfeti 
from the new settlement, you 
see roses everywhere. Red, 
pink, white, yellow and black... 
Yes, black - or as inhabitants of 
Halfeti refer to them “Karagül” 
(Black rose). It is a rose that 
is unique to this land, which 

7

7 Halfeti su sporu tutkunlarına benzersiz bir atmosfer sunuyor. 
Halfeti presents a unique atmosphere for those who are interested in water sports.
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mitolojisinin Narkissos 
figürü, Halfeti’nin dağını 
taşını kaplayan nergis 
çiçeğine uyarlanarak 
anlatılıyor: Sudaki aksine 
âşık olan kahraman 
boğulduktan sonra 
nergise dönüşüyor. İki 
hikâye arasında tek bir 
fark var, bu söylencedeki 
“nergis” Türkiye’nin geniş 
coğrafyasında olduğu gibi bir 
kadının değil, bir erkeğin adı. 
Öyküyü anlatıp bitiren hemen 
her Halfetili, sözü şöyle 
bağlıyor: “Nergis tüm dünyaya 
buradan yayılmış. Ancak 
hiçbir yerde bu dağlardaki 
kadar güzel kokmaz.” 

Kentten ayrılırken 
İbrahim Tatlıses’in 
tanınmasını sağlayan 
türkü olan “Ayağında 
kundura”nın Mukim 
Tahir’in sesinden ilk 
bu diyara yayıldığını 
öğreniyorum. Tıpkı, 
“Kapıyı çalan kimdir?” 
ya da “Hüsnün senin ey 
dilber nadide kamer mi?” 
türküleri gibi... Dilimde 
ben söyledikçe çevremde 
yankılanan bu türküler, 
zihnimde Halfeti’nin suya 
akseden o müthiş silüeti... 
Hoşçakal ırmağın, gölün, 
nergisin, karagülün şehri. 
Sükûnetini koruyarak yaşa.

when unearthed and planted 
somewhere else blooms red 
rather than black. The rose is 
grown in Halfeti and exported 
all over the world. Talking 
about f lowers we cannot 
skip the story of the daffodil. 
Here the Narcissus figure of 
Greek mythology is adapted to 
become one with the daffodils 
covering the earth and stones: 
the protagonist falls in love 
with his own reflection on the 
water and turns into a daffodil. 
There is one difference between 
the two stories: the “ daffodil” 
that is to say Nergis, is not a 
woman’s but a man’s name in 
this story unlike the version 
in the greater geography of 
Turkey. Almost each and every 
inhabitant of Halfeti who tells 
this story recaps the story 
by saying: “Daffodils have 
spread to the whole world from 
here. But they never smell as 
beautiful as they do in these 
mountains...” 
While I’m leaving the city 
I learn that the folk song 
“Ayağında Kundura” (My 
Shoes on My Feet), which made 
İbrahim Tatlıses famous, first 
poured out of the lips of Mukim 
Tahir and reached the ears of 
this land. Just like folk songs 
such as “Kapıyı Çalan Kimdir,” 
(Who’s at the Door) or “Hüsnün 
Senin Ey Dilber Nadide Kamer 

mi” (Does Your Countenance 
Resemble the Untouched 
Moon, Beloved?). With these 
folk songs that echo as I sing 
them and the magnificent 
silhouette of Halfeti ref lected 
on the water on my mind, I say 
goodbye to the city of river, 
lake, daffodils and black roses. 
May you dwell in quiescence.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Şanlıurfa ve İstanbul-

Şanlıurfa arasında her gün 
karşılıklı seferler düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Ankara-Şanlıurfa and 

Istanbul-Şanlıurfa. 

anadolujet.com 

8

9

Fırat’ın suyu ile serinlerken çay yudumlamanın keyfi bambaşka. 
It’s altogether a different delight to sip on your tea while cooling down 
with the waters of Fırat.

Halfetinin meşhur karagülü
The famous black rose of Halfeti

8

9

10 Rumkale’de su sarnıcı 
Rumkale water cistern
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LABOR DEVOTED TO WOOL: FELT

NADİRE GÜNDAYAYFER GÜLEÇ

Doğal, sağlıklı, çevreci… Binlerce yıllık Anadolu 
kültüründe önemli bir yeri olan keçe, günümüzde 
gittikçe artan bir ilgiyle yeniden gündemde.

Natural, healthy, environmental… Having an 
important place in the thousands-year-old 
Anatolian culture, felt is on our agenda again with 
a scaling up interest.

YÜNE ADANMIŞ EMEK

KEÇE





1

Anadolu insanının rengârenk 
yaşam serüveniymiş bir 
zamanlar keçe. 
Kâh yaygı olmuş, kâh 
nazarlık... Allar, sarılar, 
pembeler, turuncular hep 
farklı duyguları anlatmış 
ustaların ellerinde. Mahir 
eller en can alıcı renklerle 
süslemiş gelinlerin 
çeyizlerini. İnsanlık tarihi 
kadar köklü bir mazisi olan 
bu uğraş, günümüzde eski 
ışıltısını yakalama yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. 
Tüm dünyada moda, 
dekorasyon ve aksesuar 
tasarımlarının aranan 
materyali, yükselen yıldızı 
keçe. Eko kültür turizmi 
yapanların da merakla takip 
ettiği bir kültür ürünü. 
Dünyadaki ilk tekstil 
ürünü olmasının yanı sıra 

Once upon a time, felt was the 
multihued living adventure of the 
Anatolian people. 
At times it was a ground cloth, 
at others an evil eye talisman... 
Reds, yellows, pinks, oranges, have 
always told different stories in the 
hands of craftsmen. Dexterous 
hands have adorned the trousseaus 
of brides with eye-catching colors. 
This craft, which dates back 
perhaps to the start of humanity, 
is forging ahead with firm steps 
to recapture its former glory. Felt 
is the most sought after material 
of the world when it comes to 
design in fashion, decoration and 
accessories - it is a rising star. It 
is also a cultural produce that is 
sought after by those involved in 
eco-cultural tourism. Apart from 
being the first textile product of 
the world, the lack of technological 
intervention required in its 

üretiminde teknolojik 
dokunuş gerektirmemesi, 
atık bırakmaması, yüzde 
100 doğal bir ürün olmasıyla 
(koyun yünü, zeytinyağlı 
sabun ve insan emeği) 
çevreye, dünyaya duyarlı 
insanların tercih ettiği 
önemli bir değer. 
 
İnsan-ı Kâmil 
Anadolu’da keçecilerin 
ahiliğin kurucularından 
olduğunu ve tasavvufta 
keçecilere “birleştiren, 
kaynaştıran” anlamında 
“Sufi” dendiğini, bu 
zanaatın felsefi bir 
altyapısının bulunduğunu 
pek az insan bilir. 
Tasavvufta yün, insanı; keçe 
ise insan-ı kâmili temsil 
eder. Her ikisi de insanı 
meşakkatli; sabır, sevgi, 

production, and the fact that it 
leaves no residue behind as it is 
a 100% natural product (sheep 
wool, olive oil soap and human 
labor), result in it being preferred 
by people who are environmentally 
conscious and considerate of the 
state of the natural world. 
 
Perfect Human Being  
Very few know that this craft 
has a philosophical foundation 
as felt makers are the founders 
of Turkish Islamic guilds (the ahi 
orders), while in Islamic mysticism 
(Sufism) felt makers are referred 
to as “Sufi” in the “unifier” 
meaning of the word. In Islamic 
mysticism wool represents the 
human being and felt represents 
the perfect human being. Both 
of their production take human 
beings through an arduous process 
that requires patience, love, loyalty 

1 Çoban kepenekleri keçeden yapılıyor. 
Shepherds’ cloaks are made of felt. 

92  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017





sadakat ve saygı gerektiren 
(ustasına, işine, kendisine) 
bir süreçten geçirerek yeni 
bir “ben”e ulaştırır (yeni bir 
form-biçim-işlevsellik) ve 
bunun geri dönüşü yoktur.  
Keçe tarihsel süreçte 
toplumun her kesiminde, 
hayatın her alanında yer 
bulur. Liste uzundur: 
Yörüklerin atlarına semer 
keçesi, bebeklerine beşik-
kundak, gelinlere yer 
yaygısı, yeniçerilere başlık, 
efendilere fes, çocuklara 
patik, çobanlara kepenek, 
büyüklere çarık, çizme, 
yelek, nazarlık olur... 
Osmanlı döneminde 200’ün 
üzerinde atölye sayesinde 
keçe altın çağını yaşar. 
Askerî materyal olarak 
kabul edilen keçe atölyeleri 
saray için çalışmış; 

çıkılan seferlerde keçeden 
çadırlar, semer keçeleri, 
serpuş, atların nalları 
ses çıkarmasın diye gece 
taarruzlarında kullanılan 
patikler önemli rol oynamış, 
üreticileri de kanunlarla 
korunmuştur. 
Yakın tarihimiz ise keçecilik 
açısından maalesef bir 
duraklama dönemidir. 
Keçeciler hammadde 
temininde zorluklarla 
karşılaşmaya başlar. 
Sanayide, sağlık sektöründe 
kullanılan; yatak 
üretiminde, otomobillerde, 
matbaalarda kendine yer 
bulan keçe kendisine gönül 
vermiş zanaatkârları ise pek 
mutlu etmez. Binbir emekle 
yapılan keçe kepenekler, 
“gelin keçesi” adı verilen 
yer yaygıları kilo hesabı 

and respect (to the master, the 
work and to one’s self) in order to 
deliver a new “Self” (a new shape, 
form and functionality) – and 
there is no turning back.  
In the course of history, felt can 
be seen in all walks and areas of 
life. The list is long: it was used, 
among others, as a saddle blanket 
for nomads’ (Yörük) horses, as 
the cradle and swaddling fabric 
for their infants, ground cloth 
for their brides, headdresses for 
janissaries, fez for the effendi, 

2 3 Yünün keçe hâline getirilmesi yoğun emek isteyen bir uğraş.
It’s an arduous task to make felt out of yarn.

3

2 booties for children, shepherds’ felt 
cloaks, Turkish flat sandals and 
boots, vests, and evil eye talismans. 
With over 200 ateliers, felting 
had its golden age in the Ottoman 
era. Felting ateliers worked for the 
palace since felt was considered 
to be military equipment; it was 
used in the making of tents when 
the sultan was setting off on a 
campaign with his army, saddle 
blankets, headdresses, and booties 
for horses to mute the sound of 
their hooves beating the ground 
during night attacks. Felt producers 
were protected by special laws. 
However, our recent past has 
witnessed a layoff in felt making. 
Felt makers started to encounter 
problems in getting raw materials. 
When felt started to be used in 
the industrial and health sectors, 
in the manufacturing of beds and 
automobiles, this did not put a 
smile on the faces of the craftsmen 
who had set their hearts on their 
craft. The shepherds’ felt cloaks 
and the ground cloths referred to 
as “brides’ felt” (gelin keçesi) that 
were produced by onerous labor 
were priced per kilogram. This 
being the case, children were not 
really keen on continuing their 
fathers’ craft. 
At the start of 2000, a revival, 
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ile fiyatlandırılır. Hâl 
böyle olunca çocuklar 
babalarının zanaatlarını 
devam ettirmeye pek de 
gönüllü olmaz. 
2000’li yılların başında 
ise tekrar bir kıpırdanma 
yaşanır. Keçe tüm 
dünyada tasarım 
ürünü olarak moda ve 
dekorasyon alanlarında 
kendine yer bulmaya 
başlar. Unutulmaya 
yüz tutmuş kültürel 
değerlerimizden keçe, 
bir tasarım ürünü olarak 
dikkat çekmektedir 
artık. Üniversitelerde 
ders olarak okutulmaya 
başlanır, hakkında 
projeler üretilir. 
Keçeden yapılan ürünler 
işlevselliklerinin yanı 
sıra estetik değerleriyle 
de beğeni kazanır. 

Binlerce Yıldır Aynı 
Tarihi MÖ 1600’lere, 
Erken Bronz Çağı’na 
kadar uzanan kültürel bir 
unsur keçe. İlginç olan, 
ortaya çıktığı günlerde 
kullanılan yöntemlerin 
birebir aynısının bugün 
de kullanılması: Yün 
kırkılıp yıkandıktan, çoban 
tarağı denilen taraktan 
geçirildikten sonra hasırın 
içine yayılıp desenlenir, 
sonra ıslatılıp rulo yapılır 
ve bağlanır. Sıra gelir 
dövme işlemine. Yünün 
hareket kabiliyeti suyun 
mahareti ve kas kuvvetiyle 
birleşir. Ruloya kalp 
ritmi ile ileri geri baskı 
uygulanması, yapanda 
zikir etkisi uyandırır. 
Belki de bu yüzden, emek 
yoğun bir iş olmasına 
rağmen keçe yapımı insanı 

even though on a small scale, 
took place. Across the globe, felt 
started to find a place in the world 
of fashion and decoration. One 
of our cultural values that was 
fading into oblivion, now draws 
attention as a design product. Its 
production started to be a part 
of university curriculums, and 
projects were formed based on it. 
Today, products made out of felt 
gain appreciation not only for 
their functionality but also for 
their aesthetics.  
 
The Same Thousands-Year-
Old Method 
Felt is a cultural element that 
dates back to 1600 BC, that is to 
say the Pre-Bronze Age. What’s 
interesting is that the same 
method is still being employed for 
its making today: after wool is 
shorn and is combed with a tool 
called the “shepherd’s comb” it is 
laid over a straw mat in a pattern, 
it is wet, rolled up, and tied. Then, 
comes the beating. The mobility of 
the wool is merged with the savoir 
faire of the water and muscular 
force. The rolled up straw mat is 
rolled back and forth in tandem 
with the beating of the heart 
which gives the feeling of Islamic 

4

4

5

5

Sağlıklı ve doğal oluşu keçe ürünlerini tercih sebebi yapıyor. 
The fact that it is healthy and natural makes things produced from felt appealing. 

Yapım aşamasında 1 kilo yün 3 kilo su çekiyor.
During felt production, 1 kg of yarn absorbs 3 kg of water.

96  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017





dinginleştiren, sakinleştiren 
bir süreçtir. Yapılacak keçe 
büyük ve kalınsa o zaman 
iki veya üç usta aynı ritmik 
hareketlerle ayakları veya 
dirsekleriyle dövme işlemini 
gerçekleştirir. Neden 
derseniz, yapım aşamasında 
1 kilo yün 3 kilo su çeker. 
10 kiloluk bir yer yaygısı 
yapacaksanız buna güç 
yetmez, iş birliği gerektirir.  
Keçede yapıştırma, dikme, 
nakışlama yoktur. Ebru, 
suya yazı yazma sanatı 
ise keçe de renkli yünlerle 
yani “dokunabildiğiniz 
bulutlarla” resim 
yapmaktır. Önce biçim 
verilir, sonra ısı ve ritimle 
birlikte sıkıştırılır. 
İpek kadar yumuşak bir 
kumaş da yapabilirsiniz, 

aynı malzemeyi halı 
kalınlığında sertleştirerek 
de kullanabilirsiniz. İsterseniz 
çocuğunuza oyuncak, isterseniz 
ipek inceliğinde bir şal ya da 
dekoratif bir örtü... Seçim sizin... 
Keçeyle tanışmak isteyenlerin 
bu “meşakkatli yol”a koyulmak 
yerine, turistik atölyeleri 
ziyaret edip küçük 
uygulamalarla hayallerinden 
en azından bir kısmını 
gerçekleştirmeleri 
mümkün. Bu atölyelerde 
10-15 dakikada “tadımlık” 
üretimler yapılır. Böylelikle 
keçeyle yeni tanışanlar 
üretmenin heyecanını, 
yapabilmenin keyfini 
ve tarihe dokunmanın 
gizemini tadıp ömür boyu 
saklayacakları bir anıyla 
evlerine dönebilir.

invocation to the person who is 
performing the action. Maybe 
that is why, even though it is a 
labor-intensive job, in a way, it is 
soothing and relaxing. If the felt 
you are to produce is of a bigger 
size and thickness, then two or 
three masters can perform the 
beating with their feet and elbows. 
If you wonder why, let’s say that 1 
kg of wool soaks up 3 kg of water. 
If you are to produce a ground 
cloth that is 10 kg in weight, you 
would not be strong enough - the 
job requires cooperation. 
Felting does not require gumming, 
sewing or embroidering. First 
you give the wool form, then 
you expose it to heat, and press 
it rhythmically. You can make a 
fabric that is as soft as silk or you 
can harden the same material to 
act as a carpet. You can either make 

a toy for your child or a shawl that 
is as thin as silk or a decorative 
cloth. The choice is yours. 
It is possible for those who do 
not want to tread this “arduous 
path” to visit the touristic ateliers 
and attend the making of the 
felt, and, thus, become a part of 
this experience without the 
physical exhaustion. In these 
workshops you can get the 
chance to produce something in 
10-15 minutes and get a ‘taste’ 
of the craft. This way, those 
who have just encountered 
felt making can feel the 
excitement of producing 
something, experience the joy 
of accomplishment, and come 
in touch with the mystery of 
history. This way, they can go 
home- with a memory they will 
savor for the rest of their lives.

6 Keçeden yapılan süsler evleri renklendiriyor.
Accessories made of felt add vibrant colors to the interior of homes.

6
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Tuvalet eğitimi insan gelişiminin 
kilometre taşlarından biridir. Öyle 
ki etkileri yıllarca sürer. 

Potty training is a milestone in 
human development. So much so 
that its effects last years. 

“KARAKTER OLUŞUMUNUN İLK BASAMAĞI”

TUVALET EĞİTİMİ
“THE FIRST STEP OF A CHILD’S PERSONALITY     
  DEVELOPMENT” POTTY TRAINING

DR. RAMAZAN ŞİMŞEK

Eskiden bağ-bahçe içinde 
yaşayan insanlar için tuvalet 
eğitimi sorun değildi. Ancak 
kentleşmeyle beraber 
tuvalet eğitimi de zorunlu 
hâle geldi. Bu zorunluluk 
bazen hatalı yaklaşımlara, 
hatalı yaklaşımlar da 
sıkıntılara neden oluyor. 
Yanlış yönetilen tuvalet 
eğitiminin sonunda uzun 
inatlaşmalar ve güç savaşı 
yaşanabiliyor. Psikanalizin 
kurucusu Sigmund Freud’un 
tuvalet eğitimi için “karakter 
oluşumunun ilk basamağıdır” 
demesi de bu yüzden. 

Çocuğun Duygularını 
Bilmek Önemlidir  
Bebeklik döneminde tuvalet 
ihtiyacını gidermek çocuk 

için gayet kolay hatta 
keyifli bir iştir, özellikle de 
altı değiştirilirken. İstediği 
zaman, istediği kadar ve 
istediği her yerde tuvaletini 
yapabilme özgürlüğüne 
sahiptir. Büyüdükçe işler 
değişir, bedeninden çıkan 
şeylerin farkına daha çok 
varan çocuğu tuvaleti artık 
rahatsız etmeye başlar. 
Rahatsız olmanın dışında 
ihtiyacını her zaman, her 
yere yapamayacağını 
öğrenen çocuk için artık yeni 
bir süreç başlamıştır. 

Hazır Olma Sinyalleri 
Çocuklar normal koşullarda 
tuvalet eğitimi almak 
için 20 ila 30'uncu aylar 
arasında hazır hâle gelir. Her 

In the old days potty training 
was not difficult as people lived 
mostly outdoors. However, 
urbanization made toilet 
training a necessity. This 
requirement sometimes leads 
to erroneous approaches, and 
these, in turn, lead to problems. 
One can end up having a long 
stretch of defiance and/or power 
struggles if the process is not 
managed wisely. That’s why 
the founder of psychoanalysis, 
Sigmund Freud said  toilette 
training “is the first step of 
personality development.”  
 
It Is Important to 
Acknowledge the Child’s 
Feelings  
During infancy relieving oneself 
is an easy and enjoyable task for 

the child, specifically when his/
her diapers are being changed. 
The child has the freedom to 
relieve one’s self whenever and 
wherever s/he it pleases, at his/
her own accord. This changes 
as they grow, and the need for 
urination/defecation starts to 
be more bothersome for the child 
that has become more aware of 
the matter that comes out its 
body. Along with this annoyance, 
starts a new process for the child 
that has learned that s/he can’t 
go to the toilet wherever and 
whenever s/he wants. 

Signs That Your Toddler’s 
Ready 
Under normal conditions children 
are ready to start potty training 
at 20 to 30 months. Each child 
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çocuğun hazır olma zamanı 
farklılık gösterir. Fizyolojik 
olarak hazır olduğu hâlde 
psikolojik olarak hazır 
olmayan, isteksiz ya da 
tepkili çocuklar da vardır. 
Kızlar, kasları daha çabuk 
geliştiğinden tuvalet 
eğitimine erkeklere oranla 
daha çabuk başlar. Ama bu 
her zaman böyle olmayabilir. 
Başlamak için en doğru ölçüt 
çocuğunuzdan aldığınız 
sinyallerdir. Bunun için 
gözlemeniz gereken 5 temel 
sinyal vardır: 

1. Çocuğunuz artık 
tuvaletini gizli yerlere 
yapmaya başlamışsa, 
2. Tuvaletini yaptığında 
rahatsızlık duymaya 
başlamışsa, 
3. Tuvaletini yaptıktan 
hemen sonra size haber 
veriyorsa,  
4. Kabaca külodunu indirip 
çekebiliyorsa, 
5. Tuvalet ya da lazımlığı 
merak ediyor ve kullanmak 
istiyorsa tuvalet eğitimi 
için hazırdır.  
 
Sinyalleri Aldıktan Sonra 
Atılacak Adımlar  
İlk iş çocuğunuzun 
bedenine uygun bir lazımlık 
bulmanızdır. Lazımlık 
kullanmak kesinlikle bir 

kural değildir ama bu süreçte 
işinizi son derece kolaylaştırır. 
Çocuğunuzun hemen klozete 
oturmasını beklemeyin. 
Çünkü klozet onlar için büyük 
ve ürkütücü olabilir.  

� İsterse tuvaletini artık 
lazımlığa yapabileceğini 
anlatın. Oturmasına, 
oynamasına izin verin hatta 
biraz eğlenceli bir hâle getirin.  
� Bir süre lazımlığı gittiğiniz 
yere taşıyacağınız için 
çocuğun lazımlıkla olumlu 
bir ilişki kurması önemlidir. 
Evde tuvaletini lazımlığa ya 
da klozete yapan çocuğun 
yabancı yerlerdeki klozetleri 
hemen kullanmasını 
beklemeyin.  
� Tuvaletini lazımlığa yapınca 
“aferin” demeniz yeterlidir. 
Abartılı övgüler ya da ödüller 
çocukta baskı oluşturur.  
� Tuvalet sonrası yaptığınız 
temizliği çocuk da görsün. 
� Çocuğun dışkısı hakkında 
nefret edebileceği sözler 
söylemeyin.  
� Lazımlığı çocuğun 
tuvaletini yapacağı yere 
koyun ve mecbur kalmadıkça 
yerini değiştirmeyin.  
� Eğer çocuk inatlaşır, kızar 
ve oturmak istemezse asla 
zorlamayın ve lazımlığa 
oturmasını erteleyin. Aksi 
takdirde eğitiminiz ters teper. 

reaches this stage at his 
or her own pace. At times, 
children might not be ready 
psychologically but ready 
physiologically - they may 
be reluctant or reactive. 
Girls generally start potty 
training earlier than boys 
since their muscles develop 
faster; however, this might 
not always be the case. The 
best time to start is when 
you register the appropriate 
signals  from your child. 
There are 5 basic signs that 
you should be looking for: 

1. If your child starts going 
to the toilet in secret places.

2. If s/he feels 
uncomfortable after 
relieving his/herself.

3. If s/he lets you know that 
s/he has a wet/dirty diaper. 

4. If they can remove and 
pull up their pants - even at 
a lumbering pace.

5. If they get curious about 
the toilet or the potty, and 
want to use it. 
 
 

Steps to Be Taken When 
You See the Signs  
The first step is to find a potty 
that’s ergonomic for the body of 
your child. Using a potty is not a 
must but it will greatly ease your 
job during this process. You should 
not readily expect your child to sit 
on the toilet seat. The toilet seat 
can be big and scary for them.  

� Tell him/her that s/he can use 
the potty if s/he wants to. Let him/
her sit on it and play; make it an 
enjoyable experience. 
� Since you will be carrying the 
potty wherever you go for a while 
it is crucial for your child to have 
positive feelings towards it. Do not 
expect your child to use the toilet 
seats in unfamiliar places even if s/
he uses the potty or the toilet seat 
at home.  
� It’s enough for you to say 
“good girl/boy” when they use 
the potty. Exaggerated praise 
and rewards may lead to a child 
feeling under pressure.  
� Let the child see you clean the 
potty after s/he uses it. 
� Do not comment on the child’s 
faeces/urine in a way that will lead 
to the child detesting them.  
� Place the potty where the child 
can access it and do not change its 
place unless it’s necessary.  

Abartılı övgüler ya da ödüller 
çocukta baskı oluşturur.  

  Exaggerated praise and 
rewards may lead to a child 

feeling under pressure

102  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017





� Tuvalet eğitimine 
başladıktan sonra çocuk da 
isterse bez kullanmayın; 
çünkü bu, süreci uzatır. 
Ama ısrarla bezi isterse 
izin verin. Bez onun için 
güven anlamına gelebilir.  
� Çocuk tuvaletini giyinikken 
yaparsa asla kızmayın, 
tepki göstermeyin, sakince 
temizleyin. 
� Sık sık “Tuvaletin geldi 
mi?” gibi sorular ya da 
koklama gibi davranışlar 
çocuğun kendini kötü 
hissetmesine yol açar. 
Tuvaletinin geldiğini 
bırakın o söylesin.   
� Bu dönemde çocuk 
bazen lazımlığa bazen de 
açık bir yere tuvaletini 
yapabilir. Asla kızmayın; 
çünkü bu, çocuklar için 
bir test etme ve keşif 
davranışıdır. 
 
Sürecin 4 Düşmanı 
Tuvalet eğitimine 
başlamadan bilinmesi 
gereken bazı tehditler 
vardır. Bunlardan biri ya da 
birkaçı bu eğitim sürecini 
hem çocuğunuz hem 
de sizin için bir kâbusa 
çevirebilir.  

Kızmak: Çocuğa kendini suçlu 
ve hatalı hissettirir. Tuvaletini 
uzun bir süre tutmasına hatta 
kabızlığa sebep olur.  
Aceleci davranmak: Doğal 
sindirim ritmini bozar. Çocuğun 
inatlaşmasına yol açar.  
Kaygılanmak: Aşırı kaygılı 
olan anne ve babaların 
gözü sürekli çocuğundadır. 
Devamlı tuvaletini sorarlar 
ve kontrol ederler. Bu 
yaklaşım çocuğu ürkekliğe ve 
pasifliğe iter.  
Aşırı övmek: Çocuğun amacı 
tuvaletini yapmaktan çok 
anne-babasının övgüsünü 
kazanmaya dönüşür. 
Yapamayan çocuk kendini 
suçlu ve yetersiz hisseder.  
 
Tuvalet eğitimini alan çocuğun 
bunu sağlıklı bir alışkanlığa 
dönüştürmesi için 3 ila 6 ay 
arasında bir süreye ihtiyaç 
duyacaksınız. Dolayısıyla, en 
çok bu süreçte sabra ihtiyaç 
duyacaksınız. Sabırlı, anlayışlı, 
gözlemci ve bilgi sahibi olan 
ebeveynler süreci son derece 
sağlıklı atlatırlar.  
Çocuk 36 ayını tamamlamış 
olmasına rağmen tuvalet 
alışkanlığı kazanamamışsa 
lütfen bir uzmana danışın. 

� If the child gets stubborn and 
angry, and does not want to sit on 
it, don’t ever force him/her to do 
so, but postpone the entire process. 
Otherwise, potty training may have 
adverse effects. 
� After you start potty training, 
if the child does not want to use a 
diaper, stop doing so - continuous 
use of diapers can extend the 
process. But if they insist on 
wearing one, let them. The diaper 
may be a safety net.  
� If the child relieves him/herself 
while fully dressed, do not get 
angry and react. Calmly clean 
them. 
� Asking “Do you want to go pee 
pee/poo poo?” frequently and 
smelling his/her bottom can be 
very irritating for the child. Let 
them tell you that they need to go 
to use the toilet.   
� The child can sometimes use the 
potty and at other times prefer to 
go to the toilet outside it. Don’t ever 
get distressed - this is a testing and 
probing behavior. 
 
4 Enemies of the Process  
There are some risk factors you should 
be aware of before starting toilet 
training. Some of these can turn the 
training process into a nightmare both 
for you and your toddler.  

Getting Angry: This makes the 
child feel guilty and at fault. It 
leads to holding on to faeces, and 
even to constipation.  
Rushing: Rushing meddles 
with the natural rhythm of the 
digestive track. The child may 
become obstinate.  
Feeling Anxious: Overanxious 
moms and dads always keep 
an eye on their children. They 
constantly ask whether they need 
to go to the toilet and check them. 
This approach makes the child 
timid and passivizes him/her.  
Singing Praises: The child starts 
to aim at getting praise from 
his/her parents. When they 
cannot use the toilet, they may 
feel guilty and inadequate. 
You will need a period of three 
to six months to completely 
toilet train a child and turn 
the process into a healthy 
habit. That’s why, what you’ ll 
need the most throughout 
this process is patience. The 
parents who are patient, 
understanding, observant 
and informed can master this 
process in the best  
possible way. 
If the child is over 36 months 
and is not toilet trained, 
please consult an expert. 
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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.

Gençsiniz, azimlisiniz, parlak fikirleriniz var. 
Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için bir 
Teknokent’te yer almaya ne dersiniz?

You’re young, determined and have brilliant ideas. 
What would you say to taking your place in a 
technocity to make your dreams come true?

THE PLACE  
WHERE YOUNG ENTERPRISES THRIVE  
TECNOCITIES

SİNAN AKKOL

GENÇ FİRMALARIN 
CAN BULDUĞU YER 

TEKNOKENTLER
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Sizi dünya çapında başarıya ulaştıracak müthiş bir fikriniz 
var. Ancak, iş dünyasıyla ilgili tecrübeniz ve yeterli finansal 
gücünüz yok. Hem vergiler gözünüzü korkutuyor hem de sizinle 
birlikte bu fikri ürüne dönüştürecek yetenekte iş arkadaşları 
bulamıyorsunuz. Kısacası işin teknik kısmını çok iyi bilseniz de, 
sağlıklı bir şekilde yürümesi ve büyümesi için gerekli olan finans, 
iletişim gibi konularda tecrübe sahibi değilsiniz. Çoğaltılabilecek 
olan bu örnekler pek çok potansiyel genç girişimcinin hevesini 
kursağında bırakıyor. Oysa tüm bu sorunları çözebilmenin bir yolu 
var: Bir teknokentte yer almak.
Genellikle üniversitelerin bünyesinde yer alan; üniversite, kamu 
kurumu veya özel sektör kuruluşlarının bir araya gelmesiyle 
kurulan teknokentler yetenekli ama tecrübesi az olan, istekli ama 
mali kısıtları bulunan girişimcileri eksik oldukları her konuda 
destekleme ve tamamlama imkânı sağlayan ekosistemler 
oluşturuyor. 
Ülkemizde “teknoloji geliştirme bölgeleri” veya “teknokent/
teknopark” olarak adlandırılan bu ekosistemler, uzun süredir 
girişimcilik endüstrisinin dünyadaki göz bebeği durumunda. 2001 
yılında ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi adı altında 
kurulmuş olan teknokent Türkiye’de bir ilkti. Bugüne gelindiğinde 
ise 52 tanesi faaliyette, yapım aşamasında olanların sayısı ise 12. 
Türkiye’nin en önemli teknoloji geliştirme merkezleri hâline gelen 
teknokentlerde an itibarıyla 4 bin 400 firmada 40 binden fazla 
personel çalışıyor, 30 binden fazla Ar-Ge projesi yürütülüyor. 
 
Teknokentler Neyi Destekler?
Peki bir teknokentte yer almak genç girişimcilere, genç bir firmaya 
ne gibi avantajlar sağlar? 
*Teknokentlerde ihtiyacınız olan her türden bilgiye ve tecrübe 
havuzuna ulaşmanız çok daha kolaydır. Gerek devlet, gerekse 
özel sektör kuruluşlarıyla direkt erişim sağlama veya mentorlar 
aracılığıyla iş dünyasının bilgi havuzundan faydalanma imkânı 
elinizdedir. 
*Devletin kanunlarla düzenlediği oranlarda ve sürelerde, gelir 
ve kurum vergilerinden muaf tutulursunuz. Teknoloji, Ar-Ge 
ve “ülkeye döviz kazandıran” üretimler kategorisinde olmanız 
dolayısıyla devlet tarafından verilen pek çok hibe ve desteğe nasıl 

You have a brilliant idea that will bring you worldwide success; 
however, you don’t have the necessary experience in the world of 
business and you lack finances. Not only are you intimidated by 
taxes but you also cannot find business partners competent 
enough to turn this idea into a product. In brief, even if 
you know the technical side of the business well, you lack 
finances and experience in communication skills that are 
required to have the business running and growing smoothly. 
These barriers take the wind out of the sails of many potential 
young entrepreneurs. Yet, there is a way to sort out all these 
problems – it is called a technocity.
Established generally within the structure of universities, 
technocities are formed as a conjoined effort of universities, 
governmental bodies and private sector entities, and create 
ecosystems that can provide support and complement gifted and 
enthusiastic -yet inexperienced - entrepreneurs in all aspects 
that they consider themselves to be lacking in.
These ecosystems that are referred to as “technology 
development zones” or, in our country, “technocities/technoparks” 
have long been favored by the entrepreneurship industry. In 2001, 
the technocity that was founded under the title “METU Technocity 
Technology Development Zone” was a first in Turkey. Today, 52 of 
these are active and 12 are under construction. As of today more 
than 40,000 employees within the structure of 4,400 enterprises 
are working in technocities that have become the most important 
technology development centers of Turkey, and more than 30,000 
R&D projects are being run.

What do Technocities Support?
So what kind of advantages does taking a place in a 
technocity provide for you as a young entrepreneur and for 
young enterprises? 
*It is very easy to access a pool of all types of information and 
experience in technocities. You have the opportunity of being 
in direct contact with governmental bodies and private sector 
enterprises, and to take advantage of the business world’s 
information pool and the favor of mentors. 
*You will be exempt of income and corporation tax at the rates 
and for time periods enforced by governmental laws. You can 
cover long distances in a short time since you will be working 
with people who can give you leads on how to access loads 
of grants and support provided by the government as you will 
be listed in the category of technology, R&D and endeavors 
“that yield foreign currency.” 
*The patent application process required to protect the rights of 

İhtiyacınız olan her türden bilgiye ve 
tecrübe havuzuna teknokentlerde 

ulaşmanız çok daha kolaydır. 
It is very easy to access a pool 
of all types of information and 

experience in technocities.



erişebileceğiniz konusunda size yol gösteren kişilerle birlikte 
çalışacağınız için çok daha hızlı yol alabilirsiniz. 
*Ar-Ge’sini yaptığınız ürünün hem yurt içindeki hem de yurt 
dışındaki haklarının savunulması için gerekli olan patent başvuru 
sürecini hızlandırırsınız. 
*Tanıtım ve fuar faaliyetlerindeki masraflarınız devlet tarafından 
karşılanır ve potansiyel yatırımcılara birinci dereceden yakınlık 
sağlama imkânınız olur. Yurt dışındaki girişimcilik yarışmalarına 
katılıp uluslararası arenaya açılmanıza destek olunur. 
*Elektrik, su, yemek gibi önemsiz görünen ama gün geçtikçe 
vakit ve maliyet anlamında size yük olabilecek lojistik konuları 
üstlendiklerinden projenize daha iyi odaklanabilirsiniz.
*Yukarıda saydıklarımızın ötesinde tamamen açık bir ofiste 
yüzlerce genç girişimcinin birlikte bulunduğu bir ortamda olmanın 
verdiği pozitif enerji ve yardımlaşma duygusuyla motive olursunuz. 
 
Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezleri
Bir teknokent bünyesinde yer alabilmeniz için sağlamanız 
gereken yeterlilikler her teknokentte farklıdır. Eğer çok 
küçük bir girişim veya sadece bir fikriniz varsa, pek çok 
teknokentte yer alan kuluçka ve ön kuluçka merkezleri 
sizin için en doğru adrestir (Örneğin, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ndeki İTÜ Çekirdek). Kimi zaman bir teknokente 
girmeden önce bir kuluçka merkezinde 1 ila 2 sene 
geçirmeniz ve yeterliliğinizi ispatlayacağınız süreçlerden 
geçmeniz gerekebilir. Ancak bu süreçler gözünüzü 
korkutmasın, her teknokentin ve kuluçka merkezinin 
başvuru süreçleri konusunda size yardımcı olmaya hazır 
görevlileri vardır.
Sonuç olarak, ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi için Ar-Ge 
faaliyetlerinde güçlenmemiz gerektiği herkesçe kabul edilen 
bir gerçek. Sayıları ve önemi giderek artan teknokentler ise 
bu amaca ulaşmada önemli bir rol üstleniyor. Girişiminizin, 
hayalinizin hızla gerçeğe dönüşmesini istiyorsanız bir 
teknokentte yer almak isteyebilirsiniz.

the product you have developed through R&D, both within the 
country and abroad, will be accelerated. 
*Your expenditures in relation to promotion activities and 
exhibition involvements are covered by the government 
and you get the chance to be in the same ballpark and rub 
shoulders with potential investors in person. You will be 
supported in your endeavors to attend entrepreneurship 
competitions abroad and expand your business’s sphere of 
influence to the international arena. 
*Logistical issues such as electricity, water, and food will 
be taken care of – these might not seem important at the 
moment but in time they can become burdensome and shift 
focus away from your projects.
*Apart from the factors that we have listed above, you will be 
motivated by the positive energy and the feeling of being in an 
open plan office with hundreds of other young entrepreneurs.  

Incubation and Pre-Incubation Centers
The requirements for taking part in a technocity are different for 
every technocity. If you are a small-scale enterprise or you’ve 
got one idea, the Incubation or Pre-Incubation centers that can 
be found in many technocities such as ITU Cekirdek (ITU Core) at 
Istanbul Technical University are certainly the right address for you.  
At times, you may be required to spend 1-2 years at an incubation 
center and go through a process where you will be called to prove 
your competence. However, you should not be intimidated by 
these procedures - all technocities and incubation centers have 
employees ready to help you in every respect with regards to the 
application process.
It’s universally acknowledged that in order for our country to 
develop and be empowered we should be rallying R&D activities. 
Technocities, whose number and importance increase by the 
day, play an important part in achieving this goal. If you want your 
enterprise to gain ground and your dreams to come true, your 
place might be in one.





TÜRK HAVA YOLLARI SOMALİ’YE GIDA YÜKLÜ İKİNCİ UÇAĞI ULAŞTIRDI

TURKISH AIRLINES DELIVERED THE SECOND BATCH OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS TO SOMALIA

Türk Hava Yolları kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali’ye desteğini sürdürüyor. Bu yılın mart ayında sosyal 
medya fenomenleriyle bölgeye ulaştırdıığı gıda takviyesine bir yenisini daha ekledi. 

Turkish Airlines teams up with social media stars to fight famine and drought Somalia with the global campaing that 
began in March.

Somali’ye uçuş gerçekleştiren tek 
uluslararası havayolu olan Türk 
Hava Yolları, yıkıcı bir kuraklıkla 
mücadele eden ülkenin acil ihtiyaç 
duyduğu gıda takviyesini tek başına 
teslim ediyor.   
Sosyal medya fenomenleri Jérôme 
Jarre, Casey Neistat ve aktör Ben 
Stiller gibi isimlerin öncülük ettiği 
“Love Army for Somalia” adlı girişimle 
iş birliği yapan Türk Hava Yolları, 
Mart 2017’den bu yana Somali 
halkına tonlarca erzak ulaştırdı.  
Bu tarihte ilk teslimatı gerçekleştiren 
Türk Hava Yolları, çocuklara yönelik 
60 ton besin takviyesini derhal 
dağıtılmak üzere Mogadişu’ya 
ulaştırmıştı. Çocuklara dağıtılmak 
üzere 60 ton özel besin takviyesi 
içeren bir diğer kargo da 15 Ağustos 
Salı günü gönderildi. Türk Hava 
Yolları, milyonlarca kişinin açlığın 
pençesinde olduğu ülkeye yönelik 
desteğini sürdürüyor.

As the only international airline that flies 
to Somalia, Turkish Airlines has a unique 
access to getting much-needed emergency 
food support to the country, which is 
suffering from a devastating drought. 
Partnering with the group Love Army 
for Somalia (spearheaded by social 
media stars Jérôme Jarre, Casey Neistat 
and actor Ben Stiller), Turkish Airlines 
delivered hundreds of tons of supplies to 
the people of Somalia since the beginning 
of the campaign in March 2017. 
Turkish Airlines made the first delivery 
in March, where 60 tons of nutritional 
supplements designed specifically for kids 
were sent to Mogadishu for immediate 
distribution. Another shipment of food, 
an additional 60 tons of nutritional 
supplements for children, was delivered 
to Somalia on August 15, Tuesday. 
Turkish Airlines continues supporting 
and delivering aids to Somalia where 
millions of people are at immediate risk 
of severe malnutrition.

110  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017

HABERLER
NEWS





Sunduğu ayrıcalıklarla üst sınıf seyahat deneyimi 
yaşatmayı ilke edinen Miles&Smiles üyelerine; Türk Hava 
Yolları ve Garanti Bankası ortak markalı Miles&Smiles 
Kredi Kartı ile CarrefourSA, Arçelik, Watsons, TeknoSA, 
Enterprise, Opet ve Beko’da yapacakları alışverişlerde 
harcadıkları her 1TL’ye 2 mil; Rixos Otelleri’ndeki 
konaklamalarında ise 1TL’ye 4 mil kazandırıyor.   
Türkiye’nin önde gelen markalarıyla oluşturulan yeni mil 
kazandırma yapısının basın lansmanında konuşan Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, “Yaptığımız ortaklık sayesinde program üyeleri, 
Miles&Smiles Kredi Kartı ile sene sonuna kadar ortak 
işyerlerinde harcadıkları her 1875 TL’ye 1 yurt içi tek yön 
bilet değerinde mil kazanabilecekler.” dedi.

Aiming to offer its members high-class travel experience with its 
privileges, Miles&Smiles provides 2 miles per 1 TRY for customers 
who shop with Miles&Smiles Credit Card, a co-brand between 
Turkish Airlines and Garanti Bank, at CarrefourSA, Arçelik, 
Watsons, TeknoSA, Enterprise, Opet and Beko, and 4 miles per 1 
TRY at Rixos Hotels. 
Having made a speech at the press meeting of the new mileage 
campaign comprising some of Turkey’s leading brands, Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı said: “Thanks to this partnership, members will win 
miles worth of 1 domestic f light ticket for every 1,875 TRY they 
spend with Miles&Smiles Credit Card at partner establishments.”

MILES&SMILES’TAN MİL KAZANMAK ARTIK DAHA KOLAY
IT’S MUCH EASIER TO WIN MILES WITH MILES&SMILES

Üyelerine son 6 yılda 60 milyar mil kazandıran Miles&Smiles konaklama, araç kiralama, sigorta, akaryakıt ve 
market alışverişi gibi günlük harcamalarla mil kazanabileceğiniz program ortaklarına yenilerini ekledi. 

Having offered its members 60 billion miles in the last 6 years, Miles&Smiles added new partners to its program that 
enables you to win miles through daily spendings such as accommodation, vehicle rental, insurance, fuel and groceries.
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Yolcularının uçuş konforunu ve memnuniyetini daima ön planda tutan ve uçuş boyunca 
kendilerini daha rahat hissetmeleri için çalışan Türk Hava Yolları, mükemmel bir seyahat 
deneyimi için yeni fikirler geliştirmeye devam ediyor.  
Bu doğrultuda, 0-2 yaş arası bebeklerin ve ailelerinin ihtiyaçları incelenerek hazırlanan Bebek 
Seyahat Kiti, ağustos ayı itibarıyla kıtalar arası uçuşlarda seyahat eden bebekli yolculara 
sunulmaya başlandı. 
Özel olarak tasarlanan bir çanta ile hazırlanan Bebek Seyahat Kiti’nin içerisinde alt değiştirme 
örtüsü, tek kullanımlık mama önlüğü, pişik kremi, bebek losyonu, bebek şampuanı, yenidoğan 
ıslak pamuk mendili ve göğüs pedi yer alıyor. Paraben, alkol, boya, SLS ve SLES (zararlı 
kimyasallar) içermeyen ürünler, bebek cildinin hassasiyeti göz önünde bulundurularak üretildi.

Turkish Cargo, hareket merkezi olan 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 
yanı sıra beş farklı istasyon 
için de ısı kontrollü konteyner 
sağlayıcısı Envirotainer’dan 
Kalifiye Envirotainer Tedarikçileri 
Akreditasyonu (QEP) aldı. 
Turkish Cargo; İstanbul ile birlikte; 
Frankfurt, Tel Aviv, Seul, Bombay 
ve Haydarabad istasyonlarında, 
Envirotainer konteynerlerini ve 
soğuk zincir sevkiyatlarını idare etme 
kredibilitesini ortaya koydu. Turkish 
Cargo, altı akredite istasyonda, soğuk 
zincir taşımacılığı gerektiren medikal 
ürünleri dünyanın en büyük ilaç 
şirketlerine ulaştıracak.

Prioritizing passenger comfort and satisfaction, Turkish Airlines continues to bring innovation to its 
peerless travel experience. 
In this regard, as of August 2017, Turkish Airlines provides exclusively designed baby packs in order 
to make its cross-continental flights more comfortable for families who fly with their babies aged 
between 0-2. 
The baby packs, offered within specially designed bags, include a diaper changing mat, disposable 
baby bib, rash cream, baby lotion, baby shampoo, baby wipe, and breast pad. Products do not contain 
paraben, alcohol, paint, SLS and SLES (harmful chemicals), and are produced considering the 
sensitivity of a baby skin.

Turkish Cargo has received 
Accreditation of Qualified 
Enviromental Suppliers (QEP) 
from Envirotainer, more thermally 
controlled container provider, for five 
different stations as well as Istanbul 
Ataturk Airport, its hub. 
Turkish Cargo, together with Istanbul, 
has the credibility of managing 
Envirotainer containers and cold 
chain shipments at Frankfurt, Tel 
Aviv, Seoul, Bombay and Hyderabad 
stations. Turkish Cargo will deliver 
medical products that require cold 
chain transportation to the world’s 
largest pharmaceutical companies in 
six acreditic stations.

BEBEKLİ AİLELERE RAHAT SEYAHAT İMKÂNI

TURKISH CARGO QEP AKREDİTASYONUNA HAK KAZANDI

Türk Hava Yolları, uzun hat uçuşlarında seyahat edecek 
bebekli yolcularını özel hazırladığı seyahat kiti ile daha 
konforlu bir uçuşa davet ediyor.

Her geçen gün büyüyen hava kargo taşımacılığı 
sektörünün en hızlı gelişen şirketlerden biri olan 
Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine 
sağladığı servis kalitesini arttırmaya devam ediyor.

COMFORTABLE TRAVEL FOR FAMILIES WITH BABIES

TURKISH CARGO ACHIEVES QEP ACCREDITATION

Turkish Airlines offers baby packs for families who f ly 
with babies for a more comfortable travel experience for 
cross-continental f light.

As one of the fastest developing companies in the ever-
growing air cargo transportation market, Turkish Cargo 
continues to increase its service quality to customers in 
120 countries of the world.

114  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017

HABERLER
NEWS





116  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017116  ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2017

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 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.

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.

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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

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 55x40x23 
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 55x40x23 cm.

BAGAJ  / BAGGAGE 



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 23x40x55 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 23x40x55 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 refakatsiz olarak 
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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Mil kazanımları Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos’ta 4 Mil olarak gerçekleşecektir. Mil
kazanımı sadece Garanti Bankası POS’larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır

ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000 Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA’dan 10.000 Mil kazanabilir. Rixos otellerinde
yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan Mil’ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar yüklenecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN TEK RESMİ KREDİ KARTI 







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



Dentaydın Diş Hastaneleri 

her 1 TL’lik harcamanıza 

1 Mil kazandırıyor.

Earn 1 Mile for every 1 tl 
you spend with Dentaydin 
Dental Clinics.

31 Ağustos 2017 tarihine kadar Elite World Europe 
Hotel ve Elite World Business Otel konaklamalarınızda, 
www.eliteworldhotels.com.tr üzerinden yapacağınız 
online rezervasyonlarda her rezervasyon için 1.500 Mil 
kazanabilir, 3 gecelik konaklamalarınız için sadece 
2 gece ücreti ödeyebilirsiniz. Ayrıca müsaitlik 
durumunda free upgrade ve “Game Arena” 
kullanım hakkı da sizi bekliyor.

At Elite World Hotels stay three 

nights, pay for two, and 

earn 1,500 Miles.

Elite World Otelleri’nde 3 gece kal, 

2 gece öde, 1.500 Mil kazan.

Through August 31, 2017, earn 1,500 Miles for each online 

reservation booked through www.eliteworldhotels.com.tr for 

accommodation at Elite World Europe Hotels and 

Elite World Business Hotels. Enjoy three-night stays and 

pay for only two nights. Also, subject to availability, 

get a free upgrade and free use of the "Game Arena".

İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş 
Hastaneleri’nde 250 TL ve üzeri ağız ve diş sağlığı 
harcamalarınızda, her 1 TL’niz için 
1 Mil kazanma fırsatı sizi bekliyor.

For oral and dental health expenditure of 250 TL 
and up at Istanbul Aydın University's Dentaydın 
Dental Clinics, earn 1 Mile for 
every 1 TL you spend.    



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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www.turkishcargo.com | +90 850 333 0 777

Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birini sağlayan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’ten fazla noktaya taşıyor.

Paris •

Riga •

• Prag

Sao Paolo •

Antananarivo •
       (Madagascar)

• Kano

• Johannesburg




