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KIŞIN BODRUM’A 
GİTMEK İÇİN 6 NEDEN 
Bodrum’da yaşayanlarla sohbet 
edenler bilir. Bodrumlular yazdan 
ziyade kışı severler. İşte size 
Bodrum’un yerlisinden 6 neden.

6 REASONS TO VISIT 
BODRUM IN WINTER 
If you talk to those living in 
Bodrum, you’ll find out that its 
locals love winter more than 
summer. If you ask why, here are 
6 reasons they will give you.

MEVSİMİN 
GÜZELLİKLERİNİN 
İZİNDE: BOLU
Bazı yerlerin tadı, oraya 
mevsiminde gidildiğinde 
çıkar. Cennet Göl kıyısında 
doğa yürüyüşüne çıkmanın, 
Mudurnu’nun nostaljik 
çarşısında gezmenin, yüzyıllık 
konaklarla bezeli Göynük’ü 
ve huzur dolu Sünnet Gölü’nü 
keşfetmenin şimdi tam sırası...
 
ON THE TRAILS OF 
SEASON’S BEAUTIES: 
BOLU 
Some places are best enjoyed 
when you visit them in the right 
season. Now, is the ideal time to 
go trekking by the shores of Lake 
Cennet, to go on a stroll in the 
nostalgic bazaar of Mudurnu, 
explore Göynük abounding in 
centennial mansions and the 
peaceful Lake Sünnet nearby...

HALİÇ’TEKİ MÜCEVHER: 
RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ 
Sanayi alanında Türkiye’de bir ilk 
olan Rahmi M. Koç Müzesi sizi 
bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir 
yolculuğa davet ediyor. 

THE JEWEL OF THE 
GOLDEN HORN: RAHMI 
M. KOÇ MUSEUM 
A first in terms of industrial 
museums, the Rahmi M. Koç 
Museum invites you on a journey 
that you will wish never ends.

MİTOSLARIN KENTİ: 
KASTAMONU 
Klasik mitoloji denildiğinde 
akla ilk Akdeniz ve Ege bölgeleri 
gelir. Kastamonu bu coğrafyalara 
uzak kalsa da mitolojik hikâyeler 
belki sonsuz rüzgârlarla, belki de 
dalgalarla taşınıp çok uzaklardan 
Cide kıyılarına, oradan da 
içerilere sızarak Ilgaz’ın doruğu 
Hacet Tepe’ye kadar ulaşmayı 
başarmıştır. 
 
THE CITY OF LEGENDS: 
KASTAMONU 
When you mention classical 
mythology, first the Mediterranean 
and then the Aegean Sea come to 
mind. Even though Kastamonu is 
at a distance, perhaps mythological 
tales were carried on the back of 
waves or traveled with the eternal 
winds from far off lands to the 
shores of Cide, seeping inland 
and to Hacet Tepe, the top of 
Mount Ilgaz.
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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 
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supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

BİLGİ INFO
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KIŞ LEZZETLERİ 
Mevsim kışsa leziz tarhana 
çorbasının, soframızı bereketiyle 
şenlendiren hamsinin, rengi 
ve tadı ile insanları mest eden 
salataların vakti gelmiş demektir. 
Bu ay sizler için kış yemeği 
tarifleri hazırladık. Afiyet olsun. 

WINTER FLAVORS 
Winter is the time for tarhana 
soup, anchovies that bring 
joy to our tables with their 
abundance, and salads that 
enchant people with their taste 
and color. This month, we have 
prepared recipes for winter 
dishes for you. Bon appétit!

BUZLA İMTİHAN: 
BEYŞEHİR GÖLÜ 
Beyşehir Gölü kış aylarında bazen 
kısmen, bazen de tamamen 
donar. Donmuş göl balıkçılar 
için zorlu bir mücadele, gezginler 
içinse birbirinden güzel fotoğraf 
kareleri demektir. 

TRIAL BY ICE: 
BEYŞEHİR LAKE 
In the winter, Lake Beyşehir is 
sometimes totally and other 
times partially frozen. The 
frozen lake means an uphill 
battle for fishermen and shots 
one more beautiful than the 
other for wanderers.
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Değerli Misafirlerimiz, 
 
2019 yılına girerken dünyada en çok ülkeye ve uluslararası 
destinasyona uçan havayolu Türk Hava Yolları’nı tercih ettiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyor, benzersiz marka deneyimimizi sizlere 
yaşatabilmek için durmaksızın çalışan tüm mesai arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

Bayrağını gururla taşıdığımız ülkemiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile millet iradesinin tecellisini en üst 
düzeyde doğrudan gerçekleştirirken siyasi istikrarı, kararlı büyümesi 
ve ekonomik potansiyeli ile dünyada bir cazibe merkezi olmayı 
sürdürdü.

Markamız da, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri hâline 
gelen ülkemizin bayrak taşıyıcısı olması ve genişleyen uçuş ağı ile 
havacılık sektörünün en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer aldı. 

85 Yıldır Göklerdeyiz
Türk Hava Yolları olarak 85’inci yılımızı geride bırakırken her 
zamankinden daha güçlü ve azimli olarak hedeflerimize yürümeye 
devam ediyoruz. Sektörümüzün en köklü markalarından biri 
olarak kuruluşumuzdan bu yana yegâne gayemiz; siz değerli 
misafirlerimizi sevdiklerinize ulaştırmak, ulaştırırken de milletimize 
ve kültürümüze has güzellikleri yaşatmak oldu. Bugüne dek 
sayısız ödüle layık görülmemiz ve üstün hizmet kalitemizle ortaya 
koyduğumuz fark, “dünyanın en iyisi olma” hedefi ile ilerleyen bir 
havayolu olarak büyük önem atfettiğimiz başarılar. Ancak, Türk Hava 
Yolları’nın her türlü ödül ve payenin üstünde tuttuğu; siz değerli 
misafirlerimizin kalplerinde edindiğimiz yer. Türk Hava Yolları 
ailesi için temel başarı kriterleri sizlerin koşulsuz memnuniyeti ve 
uçaklarımızdan gülümseyerek ayrılmanız. Kalplerinizde edindiğimiz 
yeri korumak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Dear Guests,

As we welcome 2019, I’d like to thank you for flying 
with Turkish Airlines, which flies to more countries and 
international destinations than any other airline in the world, 
and to thank my colleagues who make a continuous effort to 
present you with our unique brand experience.

In 2018, our country, whose flag we carry with pride, 
continued to be a global center of attraction with political 
stability, consistent growth, and economic potential thanks 
to the genuine expression of the people’s will at the 2018 
presidential elections.

Similarly, as the flag carrier airline of one of the world’s most-
visited countries and with an ever-expanding flight network, 
our brand stands out as one of the fastest growing companies 
in the aviation industry.

In the Sky for 85 Years
Having completed 85 years in the business, we maintain a 
steady and decisive pace to realize our goals. As one of the 
oldest brands in the industry, since our foundation we strived 
to have our dear guests to reach their loved ones while enjoying 
the exquisite offerings from our nation and culture. As an 
airline that aims to be the “world’s best,” we give utmost 
importance to the distinctive quality of service we offer, 
thanks to which we also received countless awards. However, 
what Turkish Airlines values more than any award or praise is 
its place in the hearts of our dear guests. Our principal criteria 
for success are your unconditional satisfaction and happy 
memories you have after your journey. We will strive to work 
harder to maintain our place in your hearts.
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Yeni Evimizde Tarih Yazacağız...
2018 yılı, markamız ve sektörümüz açısından oldukça çarpıcı 
başarılara sahne oldu. Bu başarıların en etkileyicisi ise, 42 ay gibi 
rekor bir sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünde, 
29 Ekim 2018’de hizmete açılan İstanbul Havalimanı oldu. Ülkemizin 
medarıiftiharı olan bu devasa yapı ile tarih boyunca, kıtalar arasında 
bir köprü konumundaki İstanbul, şanına yakışır nitelikte bir 
havalimanına kavuşurken, ülkemiz de küresel ekonominin batıdan 
doğuya kayan ekseni üzerindeki stratejik konumunun hakkını tam 
anlamıyla veren abidevi bir tesise sahip oldu. Sizlere sunduğumuz 
tüm marka deneyim noktalarını baştan tasarladığımız İstanbul 
Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyonluk yolcu 
kapasitesiyle dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük 
havalimanı olacak.

“Akıllı” bir yapı olarak tasarlanan yeni evimizde, misafirlerimizin 
Türk Hava Yolları deneyimini en üst seviyeye çıkaracak ve kendilerini 
uçuşlarına hazırlayacak en son teknolojik imkânlar yer alıyor. Ödüllü 
hizmet kalitemizin çıtasını kendimizle yarışır şekilde daha da yukarı 
taşımamızı sağlayacak tüm bu imkânlar ve daha fazlası, Türk Hava 
Yolları’nı dünya havacılığında zirveye ulaşma hedefine yaklaştıran ve 
başlı başına bir deneyim olan İstanbul Havalimanı’nda sizleri bekliyor. 

İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin mega projeleri arasındaki 
müstesna yerinin gelecek yıllarda küresel havacılık sektörü açısından 
daha da belirginleşeceğini ve beş saatlik bir uçuşla 66 ülkeye erişim 
imkânı veren İstanbul’un dünya havacılığı için yükselen bir yıldız 
hâline gelişini hep birlikte göreceğiz.

Güçlü Büyümeye Devam
Türk Hava Yolları’nın altyapı, filo ve istihdam alanlarında büyük 
yatırımlara imza attığı 2018 yılı, her kulvarda elde ettiğimiz 
başarılarla taçlandırdığımız, kazanımlarla dolu bir yıl oldu. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz 
doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, gayretlerimizin karşılığını 
bilançolarımızda da görmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2018 yılının 
ilk 11 ayı zarfında, taşıdığımız yolcu sayısı önceki yıla oranla yüzde 
10,3 oranında artarak 69,7 milyona ulaşırken, yolcu doluluk oranı 
ise aynı dönemde yüzde 82,1 ile yeni bir rekor kırdı. Yine aynı 
dönemde markamızın kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) 
yüzde 5,4, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 9,5 oranında 
arttı. Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketleri arasında 
yer alan alt markamız Turkish Cargo ise 2018 yılının ilk 11 ayında 
geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,2’lik bir artışla toplam 
1,28 milyon ton kargo-posta taşıyarak dünyanın 124 ülkesindeki 
müşterilerinin beğenisini toplamaya devam etti. Dünyada en fazla 
ülkeye uçan havayolu olarak, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla uçtuğumuz 
ülke sayısını 124’e, destinasyon sayısını ise 49’u yurt içi, 257’si yurt 
dışı olmak üzere 306’ya çıkardık. Bu yıl içinde uçuş ağımızı Uşak 
ilimiz, Endonezya’nın Bali, Fas’ın Marakeş, BAE’nin Şarika, Mısır’ın 
Luksor, Finlandiya’nın Rovaniemi, Meksika’nın Mexico City ve 
Cancun, ABD’nin Newark, İtalya’nın Palermo ve Sudan’ın Port Sudan 
şehirlerini kapsayacak şekilde genişleteceğiz. 

We Will Make History at Our New Home
In 2018, we have witnessed striking achievements for our brand 
and the aviation industry. The most impressive among these 
achievements is undoubtedly Istanbul Airport, a massive project 
that was completed in a record-breaking time frame of 42 months 
and opened by President H.E. Recep Tayyip Erdoğan on October 
29, 2018, the 95th anniversary of our Republic. Thanks to this 
monumental structure which is a source of great national pride, not 
only the city of Istanbul, historically bridging continents, is crowned 
with an exclusive airport, but also our country, strategically 
positioned at the crossing center of the shift of the global economy 
from west to east, gained an asset befitting its role. Istanbul 
Airport, where we redesigned every aspect of our brand experience, 
will be the world’s biggest airport constructed from the ground up 
with a capacity for 200 million passengers per year once all building 
phases are complete.

Designed as a smart structure, our new home features cutting-edge 
technology to maximize our guests’ experience with Turkish Airlines 
and to prepare them for their flight. All these opportunities and 
more, which will help us to augment our renowned and award-
winning service quality even further and which will carry Turkish 
Airlines closer to the peak of global aviation, await you at the 
Istanbul Airport, with a unique experience.

In the coming years, Istanbul, from where you can reach 66 countries 
with a five-hour flight, will be a shining star of global aviation 
and Istanbul Airport, having a unique place among Turkey’s mega 
projects, will have a significant role in the global aviation industry. 

Maintaining Strong Growth
With sizeable investments in infrastructure, fleet, and employment 
and with various accomplishments in its different operations, 
Turkish Airlines finalized a successful year in 2018. In accordance 
with our 2023 goals which mark the centennial anniversary of our 
Republic, we moved forward with firm steps and are happy to see 
the fruits of our labor in our annual financial statements. During 
the first 11 months of 2018, our number of passengers reached 
69.7 million, increasing by 10.3% compared to last year while the 
load factor broke a new record with 82.1%. In the same period, our 
brand’s capacity (seat/kilometer) increased by 5.4% and demand 
(revenue passenger/kilometer) by 9.5%. Again, during the first 11 
months of the year, Turkish Cargo, our sub-brand which is among 
the world’s fastest growing air cargo companies, continued to receive 
praise from its customers in 124 countries carrying a total of 1.28 
million tons cargo/mail with an increase of 25.2% compared to the 
same period last year. At the end of 2018, as the airline that flies 
to more countries than any other in the world, we increased the 
number of countries we serve to 124 and our destinations to 306 
(49 domestic and 257 international). This year, we will further 
expand our flight network with Uşak in Turkey, Bali in Indonesia, 
Marrakech in Morocco, Sharjah in the U.A.E., Luxor in Egypt, 
Rovaniemi in Finland, Mexico City and Cancun in Mexico, Newark 
in the U.S., Palermo in Italy, and Port Sudan in Sudan. 
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We will improve this successful performance even more with the 
new wide-body aircraft that will join our fleet this year. Our fleet, 
which currently numbers 332 aircraft (219 narrow-body, 92 wide-
body, and 21 cargo) is one of the world’s youngest with an average 
age of 8.2 years. Thanks to our new-generation, wide-body aircraft 
such as the Boeing 787-9 Dreamliner, the first set to be delivered in 
June, and the Airbus A350-900, first delivery scheduled for 2020, 
we will continue to fly you to your loved ones all around the world 
with the familiar comfort of Turkish Airlines.

Our New Cabin Uniforms and the Theme of “Flow”
In recent months, we renewed the uniforms of our cabin crews, 
the most visible representatives of our brand, in collaboration 
with famous Italian designer Ettore Bilotta. Blending our 
85-year-long experience with a modern and elegant approach, 
our warm and stylish cabin crews welcomed this new phase 
of aviation at Istanbul Airport by wearing the new uniforms 
reflecting our enthusiasm and refinement. Dominated by shades 
of red and anthracite grey, our uniforms brandish the theme of 
“flow” which symbolizes both the complete and seamless service 
we offer to our guests and the joyful energy of Turkey and our 
new home in Istanbul.

As a global brand, we expand our mastery of service and brand 
experience beyond the aviation industry to sports and cultural 
events, spreading our mission of building bridges between 
continents, cultures, and people. We continue our support for 
European basketball by sponsoring Turkish Airlines EuroLeague 
and welcome amateur golfers from all around the world at Turkish 
Airlines World Golf Cup, and golf giants at Turkish Airlines Open.

Last year, one of our commercials was broadcast for the third time 
during the Super Bowl, the championship event of the National 
Football League in the U.S. which is regarded as the most watched 
event in the history of television. Thanks to our commercial “Five 
Senses,” featuring notable TV host and surgeon Mehmet Öz, also 
known as Dr. Oz, we invited hundreds of millions of people to 
discover the world with our brand.

Esteemed Guests,
Turkish Airlines, whose strength lies in the ancient heritage of 
civilization in its homeland and its inspiration in the place it has 
earned in your hearts, will continue to carry you from its new home 
to your loved ones. In this new era, we will do that with a renewed 
sense of enthusiasm and strive to work harder to make you smile 
during your time with us. 

I’d like to thank you once more for being a guest of the Turkish 
Airlines family which is guided by one of the teachings of a famous 
Turkish poet Yunus Emre, who said, “Those who touch someone’s 
heart prosper / You too touch a heart to prosper.” I hope 2019 
brings happiness, peace, serenity, and prosperity to the world and 
wish you a New Year filled with health and success.

M. İlker Aycı 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı

M. İlker Aycı 
Chairman of the Board and the Executive Committee

Bu başarılı performansı bu yıl teslim almaya başlayacağımız yeni nesil 
geniş gövde uçaklarımızla daha da ileri taşıyacağız. Hâlen 219’u dar 
gövde, 92’si geniş gövde ve 21’i kargo uçağı olmak üzere toplam 332 
uçaktan oluşan filomuz, ortalama 8,2 yaş ile dünyanın en genç filoları 
arasında yer alıyor. İlki haziran ayında filomuza katılacak Boeing 787-
9 Dreamliner ve ilki 2020 yılında filomuzda olacak Airbus A350-900 
modeli yeni nesil geniş gövde uçaklarımızla siz değerli yolcularımızı 
alışageldiğiniz Türk Hava Yolları konforu ile dünyanın dört bir 
yanındaki sevdiklerinize taşımaya devam edeceğiz. 

Yeni Kabin Üniformalarımız, ‘Akış’ Felsefemiz
Türk Hava Yolları’nın sizlerin gözündeki en görünür temsilcileri olan 
kabin ekiplerimizin üniformaları ünlü İtalyan modacı Ettore Bilotta 
imzasıyla geçtiğimiz aylarda yenilendi. 85 yıllık tarihin getirdiği 
birikimi ve tecrübeyi modern ve zarif bir yaklaşımla harmanlayan 
markamız, sizlere daima gülümserken şıklıktan da asla ödün 
vermeyen kabin ekiplerini İstanbul Havalimanı ile başlayan yeni 
dönemde iddiası ve ayrıcalığını ortaya koyan bir üniforma tasarımı 
ile buluşturdu. Kırmızı ve antrasit ağırlıklı renk tonlarına sahip 
üniformalarımızda görebileceğiniz “Flow-Akış” detayı ise bir yandan 
markamızın siz değerli misafirlerimize sunduğu kesintisiz ve tam 
hizmet anlayışını sembolize ederken bir yandan da ülkemiz Türkiye 
ve evimiz İstanbul’un coşkun enerjisini yansıtıyor. 

Küresel bir marka olarak sürekli geliştirdiğimiz hizmet anlayışımız 
ve marka deneyimimizi sportif ve sanatsal faaliyetler üzerinden 
sektörümüz dışına taşıyor; kıtalar, kültürler ve insanlar arasında 
köprüler kurma misyonumuzu farklı alanlara yayıyoruz. 
Sponsorluğumuzda gerçekleşen Turkish Airlines EuroLeague ile 
Avrupa basketboluna olan desteğimizi sürdürürken, Turkish Airlines 
World Golf Cup ile tüm dünyadan amatör golfçüleri, Turkish Airlines 
Open ile de golf sporunun devlerini ülkemizde ağırlıyoruz. 

Geçtiğimiz yıl, televizyon tarihinin en çok izlenen yapımı Amerikan 
futbolunun şampiyonluk maçı Super Bowl’un reklam kuşağında 
üçüncü kez yer alarak “Beş Duyu” temalı reklam filmimizle Dr. Oz 
olarak da tanınan ünlü TV programcısı ve cerrah Mehmet Öz’ün 
dünyayı markamızla keşfe davetini yüz milyonlarca kişiye ulaştırdık.
 
Değerli Misafirlerimiz,
Gücünü bağrından çıktığı toprakların kadim medeniyet birikiminden, 
ilhamını ise sizlerin kalbinde edindiği yerden alan Türk Hava Yolları, 
yeni eviyle birlikte başladığı yeni dönemde yepyeni bir şevkle sizleri 
sevdiklerinize taşımaya, taşırken de yüzlerinizde bir gülümseme 
oluşturmak için çalışmaya devam edecek. 

Ünlü şairimiz Yunus Emre’nin dediği gibi, “Gönüle gireni gönendi 
derler / Gönüle sen de gir ki gönenesin” düşüncesiyle hareket eden 
Türk Hava Yolları ailesinin misafiri olarak bizleri tercih ettiğiniz 
için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, 2019 yılının tüm dünyaya 
mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesi temennileriyle, sağlık ve 
başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.





Istanbul’s Saint-Joseph Lycée is hosting the exhibition 
"Night" that was seen by millions in France. Held at the 
National Museum of Natural History (Muséum National 
d’Histoire Naturelle) in 2014, the exhibition is presented 
to audiences in Turkey with a selection made by Ahmet 
Birsel, the coordinator of Saint-Joseph Lycée Natural 
Sciences Center, and Fuat Eşrefoğlu’s exhibition hall design. 
Held in collaboration with prominent institutions like the 
French Embassy and the French Cultural Center of Turkey, 
the exhibition can be visited until January 18, 2019 on 
weekdays between 15.00 and 18.00. 

UNIQ Gallery is hosting Nihan Yardımcı Çetinkaya’s exhibition 
"The Cache Memory of the Renaissance" consisting of works 
based on the photographs of period furniture she has taken 
during her travels.  
Curated by Hülya Kalyoncu, the exhibition takes the audience 
on a journey into the past by touching upon the awareness 
and the vault of knowledge kept in our memory and ideas. The 
exhibition can be seen until January 15.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, Fransa’da milyonlarca 
ziyaretçiye ulaşan “Gece” sergisine ev sahipliği 
yapıyor. 2014 yılında Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi 
Müzesi’nde (Muséum National d’Histoire Naturelle) 
düzenlenen sergi, Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri 
Merkezi Koordinatörü Ahmet Birsel ’in hazırladığı 
özel seçki ve Fuat Eşrefoğlu’nun sergi mekân tasarımı 
ile Türkiye’deki sanatseverlerle buluşuyor. Fransa 
Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi gibi 
önemli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 
18 Ocak 2019 tarihine kadar hafta içi her gün 15.00-
18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

UNIQ Gallery, Nihan Yardımcı Çetinkaya’nın seyahatleri 
sırasında çektiği dönem mobilyaları fotoğraflarından 
yola çıkarak ürettiği işlerden oluşan “Rönesansın Gizli 
Hafızası” sergisine ev sahipliği yapıyor.  
Küratörlüğünü Hülya Kalyoncu’nun yaptığı, hafıza ve 
düşüncelerde yer alan bilgiyle bilinçlere dokunarak 
izleyiciyi geçmişe dair bir yolculuğa çıkaran sergi 15 
Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

GECE 

NUIT

RÖNESANSIN GİZLİ HAFIZASI  

THE CACHE MEMORY OF THE RENAISSANCE
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Yapı Kredi Museum presents the exhibition Tombak: Elegance with 
a touch of gold, which brings together pieces of tombac (gilded copper 
metalwork) from its own collection in partnership with the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism, the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, and Harbiye Military Museum and Cultural 
Center Command. The exhibition presents history and art lovers 
with a forgotten aspect of Ottoman art, a secret treasure. At the 
exhibition, 138 Ottoman tombak borrowed from important Turkish 
museums and collections including Yapı Kredi Collection are gathered 
together for the first time. The exhibition where the most distinctive 
samples of this engilding art, which was unique to the Ottomans, will 
be on display also gives the chance to behold the ranks attained by 
Ottoman artisans in terms of aesthetics and quality. The exhibition is 
held in Istanbul and can be seen until April 28.

Koç University Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations 
(AKMED) has opened its first exhibition 
at the Antalya Kaleiçi Museum. The 
exhibition entitled "The Charm of the 
Market: Shopping in the Mediterranean 
World throughout History" presents 
audiences with the oldest coins and 
instruments of weighting in the history of 
civilization. In the exhibition curated by 
Koç University Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations 
Director Prof. Dr. Oğuz Tekin, along 
with the coins minted for the first time in 
history in the Anatolian Lydian Kingdoms, 
the instruments of payment and scales 
that were used from the times of the old 
Egyptian and Mesopotamian civilizations 
to the Ottoman Empire are on display. 
The exhibition can be visited until August 
31, 2019 at AKMED Suna & İnan Kıraç 
Citadel Museum.

Yapı Kredi Müzesi, kendi koleksiyonundaki tombaklardan 
yola çıkarak hazırladığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Harbiye 
Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı ortaklığında açtığı 
“Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergisiyle, Osmanlı’nın 
unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih 
ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor. Sergide, başta Yapı 
Kredi Koleksiyonu olmak üzere, Türkiye’nin önemli müze ve 
koleksiyonlarından ödünç alınan 138 Osmanlı tombağı ilk kez 
bir araya geliyor. Osmanlı’ya özgü bu altın kaplama sanatının en 
nadide örneklerinin yer aldığı sergi, Osmanlı zanaatkârlarının 
estetik ve nitelik açısından eriştiği mertebeyi de görme imkânı 
sunuyor. İstanbul’daki sergi 28 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED), Antalya Kaleiçi 
Müzesi’nde ilk sergisini açtı. “Pazarın 
Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz 
Dünyasında Alışveriş” başlıklı sergi, 
uygarlık tarihinin en eski sikkeleri ve 
tartı araç gereçlerini tarih meraklılarıyla 
buluşturuyor. Küratörlüğünü Koç 
Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin’in 
üstlendiği sergide, tarihte ilk kez 
Anadolu’da Lidya Krallıkları tarafından 
basılan sikkelerin yanı sıra eski Mısır’dan 
Mezopotamya uygarlıkları ve Osmanlı 
İmparatorluğu'na kadar uzanan Akdeniz 
dünyasında kullanılan ödeme araçlarının 
yanı sıra tartı araç gereçleri sergileniyor. 
Sergi, AKMED Suna & İnan Kıraç Kaleiçi 
Müzesi’nde 31 Ağustos 2019'a kadar 
ziyaret edilebilir. 

ALTINDAN SÜZÜLEN ZARAFET

ELEGANCE WITH A TOUCH OF GOLD

PAZARIN CAZİBESİ

THE CHARM OF THE MARKET

ANADOLU / ANATOLIA
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İş Sanat brings together Ariadna Castellanos, the first 
Spanish artist to receive the "Presidential Award" from the 
world-renowned Berklee College of Music, and the most 
prominent flamenco artists on the same stage. Combining 
classical technique and improvisation to form a new style 
through a blend of flamenco and jazz, Castellanos has 
shared the stage with many world-renowned artists like 
Paco de Lucia, Paquito de Ribera, Michael Camilo, Richard 
Bona, and Herbie Hancock. Having appended her signature 
to many movie soundtracks along with songs recorded by 
Alejandro Sanz, Nach, and Pepe de Lucía, the young artist 
is deemed to be one of the most promising and distinctive 
musicians in the world. Continuing to work on "Monster", 
a new album to be released in the near future, Ariadna 
Castellanos will be at İş Sanat, Istanbul on January 25, 
2019 at 20.30.

İş Sanat, dünyaca ünlü müzik okulu Berklee College of 
Music’ten “Presidential Award” alan ilk İspanyol olan 
Ariadna Castellanos’u önemli flamenko sanatçılarıyla 
aynı sahnede bir araya getiriyor.  Flamenko ve cazı 
harmanlayıp klasik teknik ile doğaçlamayı bir arada 
sunarak yeni bir stil oluşturan Castellanos, dünyanın 
birçok yerinde Paco de Lucia, Paquito de Ribera, 
Michael Camilo, Richard Bona, Herbie Hancock gibi 
önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı. Alejandro 
Sanz, Nach ve Pepe de Lucia ile kaydettiği şarkıların 
yanı sıra birçok filmin müziğinde de imzası olan 
genç sanatçı, günümüzün gelecek vadeden en önemli 
müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yakında 
çıkacak yeni albümü “Monster” için çalışmalarını 
sürdüren Ariadna Castellanos, 25 Ocak 2019 akşamı 
saat 20.30’da İstanbul’da, İş Sanat’ta olacak.

ARIADNA CASTELLANOS İŞ SANAT’TA

ARIADNA CASTELLANOS AT İŞ SANAT

ANADOLU / ANATOLIA

Aylın Örek, one of the prominent artists of the Turkish 
Cypriot community, is presenting her journey that began in 
the 1960s in collaboration with CerModern and Art Gallery 
Cyprus. The exhibition will feature 100 artworks and take 
place in Ankara. Depicting the Cypriot culture via fairy 
tales in her forms and images, Örek focuses on the cultural 
and social panorama, rituals, and the historical and daily 
life of the geography she has lived in. Having resided and 
worked in various cultures apart from her homeland such as 
France, Belgium, Turkey, the Ivory Coast in Africa, Spain, 
and Japan, the artist creates work with a unique sensibility 
and style. Curated by Ahmet Savaş Kale, the exhibition can 
be seen until January 15.  

Kıbrıs Türk toplumunun öncü sanatçılarından Aylın 
Örek, CerModern ve Art Gallery Cyprus iş birliğiyle, 
1960'lardan bugüne uzanan yolculuğunu 100 eserle 
Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor. Biçim ve 
benzetmelerinde Kıbrıs kültürünü masalsı bir dille 
betimleyen Örek, yaşadığı coğrafyanın kültürel ve 
sosyal panoramasına, ritüellerine, tarihine ve gündelik 
yaşamına odaklanıyor. Anavatanı Kıbrıs dışında  
Fransa, Belçika, Türkiye, Afrika-Fildişi Sahili, İspanya 
ve Japonya gibi farklı kültürlerde de yaşayıp çalışan 
sanatçı, eserlerini aynı duyarlılık ve tarzla resmediyor. 
Küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale’nin üstlendiği sergi 
15 Ocak’a kadar gezilebilir.  

AYLIN ÖREK RETROSPEKTİFİ

RESTROSPECTIVE OF AYLIN ÖREK
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Supported by Turkish Airlines as the official airline sponsor, 
EMITT East Mediterranean International Tourism & Travel 
Exhibition is organized for the 23rd time. To be held at TÜYAP 
Convention and Congress Center this year between 31 – February 
3, the event gathers more than 46,000 sector professional and 
tourists who wish to learn about the new promotions offered by 
travel agencies every year.

Dirimart is pleased to host Jorinde Voigt’s first solo exhibition in 
Turkey. The exhibition features a selection of works from the artist’s 
latest series Immersive Integral where the artist expresses herself 
by visualizing sensory impressions, theoretical texts, and music 
in her own graphic system. Before setting out on a career in art, 
Voigt majored in philosophy, literature, and music. Focusing on the 
internal dynamics of perception in her practice of the arts, Voigt’s 
exhibition can be seen until February 10. 

The French Cultural Center in Istanbul is hosting the 
exhibition "Europeans" featuring the work of American 
photojournalist Damaso Reyes. Conducting her 
photography research in European countries such as 
Germany, Spain, France, the United Kingdom, Turkey, 
Switzerland, and Ukraine for over a decade, the artist 
aims to bring to the fore candid discoveries and mostly 
untold aspects of the intersection of politics, culture, 
and identities with the lives and communities on the 
European continent. Held in cooperation with Bahçeşehir 
University/BAUART and the American Consulate, the 
exhibition can be seen between January 17 and March 11.

Resmî havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın 
üstlendiği EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı, kapılarını 23’üncü kez açıyor. Bu yıl TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Ocak-3 Şubat tarihleri 
arasında düzenlenecek etkinlik her yıl 46 binden fazla 
sektör profesyonelini ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni 
fırsatlardan haberdar olmak isteyen turistleri ağırlayacak.

Jorinde Voigt Türkiye’deki ilk kişisel sergisiyle Dirimart 
İstanbul’a konuk oluyor. Yapıtlarında duyusal izlenimler, 
kuramsal metinler ve müziği kendi oluşturduğu grafiksel bir 
sistemle görselleştirerek ifade eden sanatçının Immersive 
Integral serisinden derlenen seçki, sergide bir araya geliyor. 
Sanat kariyerine başlamadan önce felsefe, edebiyat ve 
müzik eğitimi almış olan ve sanatsal pratiğinde algının iç 
dinamiklerine odaklanan Voigt’un sergisi 10 Şubat tarihine 
kadar gezilebilir.

Fransız Kültür Merkezi İstanbul, Amerikan foto muhabiri 
Damaso Reyes’in “Avrupalılar” sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Fotoğraf araştırmalarını aralarında Almanya, İspanya, 
Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye, İsviçre ve Ukrayna’nın da 
bulunduğu Avrupa ülkelerinde on yılı aşan bir süre içerisinde 
gerçekleştiren sanatçı, çağdaş Avrupa kıtasında hayata dair 
samimi keşifleri, politika, kültür ve kimliklerin yaşamlar 
ve toplumlar içerisindeki kesişmelerinin çoğunlukla 
anlatılmamış yönlerini açığa çıkarmayı amaçlıyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART ve Amerikan Konsolosluğu 
iş birliğiyle düzenlenen sergi 17 Ocak-11 Mart tarihleri 
arasında ziyaret edilebilir.

TURİZM SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA 

BULUŞUYOR

TOURISM INDUSTRY MEETS IN ISTANBUL

“AVRUPALILAR”

EUROPEANS

JORINDE VOIGT’TAN IMMERSIVE 

INTEGRAL 

IMMERSIVE INTEGRAL BY JORINDE VOIGT
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Çukurova Kitap Fuarı, 250 yayınevi ve pek çok sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla 5-13 Ocak 2019 tarihleri arasında 
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile bu 
yıl 12’nci yaşını kutlayan Çukurova Kitap Fuarı dokuz gün 
boyunca panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinde yüzlerce 
yazarı konuk edecek. Girişin ücretsiz olduğu fuar,  5-12 
Ocak tarihleri arasında 10.00-20.00, 13 Ocak’ta ise 10.00-
19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

ÇUKUROVA KİTAP FUARI

ÇUKUROVA BOOK FAIR

Çukurova Book Fair will be held between January 5 and 13, 
2019 with the participation of 250 publishing houses and 
many NGOs at the TÜYAP Adana International Exhibition 
and Congress Center. Celebrating its 12th anniversary in 
collaboration with the Turkish Publishers’ Association, the 
Çukurova Book Fair will host hundreds of guest authors at 
panels, talks, and activities for children for a total of nine days. 
Free of charge, the fair will be open to visit between 10.00 and 
20.00 on January 5-12, and 10.00 and 19.00 on January 13. 

“Hoş Sada” (Appeasing Melody), a new 
concert series for those who love classical 
and folk music is starting at the Zorlu 
Performing Arts Center in January. 
The concert series will feature esteemed 
figures of the classical and folk music 
scene on the Turkcell Platinum Stage 
and will be broadcasted on TRT Müzik 
screens. Showcasing beloved pieces of 
Turkish music, “Hoş Sada” will start with 
the concert of Ayşen Birgör known for 
the program “Yıldızlar Altında” on TRT 
Müzik channel on January 6 at 21.00. The 
series will continue on January 27 with 
a concert by Bekir Ünlüataer, a member 
of the Presidency Classical Turkish Music 
Choir; on February 10 with Mine Geçili 
known for her album Gece Kirpikli Kadın 
(Night Eye-Lashed Woman) formed on 
a repertoire of Zeki Müren compositions; 
and on February 24 with Eda Karaytuğ, 
a vocalist of the Istanbul State Turkish 
Music Research and Practice Association. 
To be held at Istanbul Zorlu Performing 
Arts Center throughout the season, the 
figures that will be featured in “Hoş Sada” 
will be announced in the days to come. 

Sanat ve halk müziğini sevenler 
için yeni bir konser serisi olan 
“Hoş Sada”, Zorlu PSM’de ocak 
ayında başlıyor. Turkcell Platinum 
Sahnesi’nde, sanat ve halk müziğinin 
değerli isimlerinin konuk edileceği 
konser serisi  müzikseverlerle TRT 
Müzik ekranlarında da  buluşacak. 
Türk Müziği’nin en sevilen 
eserlerinin yer alacağı “Hoş Sada”, 
6 Ocak akşamı saat 21.00’de, TRT 
Müzik’teki “Yıldızlar Altında” 
programıyla tanınan Ayşen Birgör 
ile başlayacak. Seri, 27 Ocak’ta 
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk 
Müziği Korosu sanatçısı Bekir 
Ünlüataer’i; 10 Şubat’ta Zeki Müren 
bestelerinden oluşan “Gece Kirpikli 
Kadın” albümüyle tanınan Mine 
Geçili’yi, 24 Şubat’ta ise İstanbul 
Devlet Türk Müziği Araştırma 
ve Uygulama Topluluğu’ndan 
ses sanatçısı Eda Karaytuğ’u 
ağırlayacak. Sezon boyunca İstanbul 
Zorlu PSM’de gerçekleşecek “Hoş 
Sada”da yer alacak diğer isimler, 
önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

HOŞ SADA 

PLEASANT MELODY
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The most comprehensive exhibition of the Russian avant-garde 
movement in Turkey, "The Russian Avant-garde: Dreaming 
the Future through Art and Design" has opened at the Sabancı 
University Sakıp Sabancı Museum. The exhibition curated by Dr. 
Nazan Ölçer, director of the Sakıp Sabancı Museum, and Dr. Maria 
Tsantsanoglou, director of the Thessaloniki State Modern Art 
Museum -Costakis Collection, presents a comprehensive selection 
of the Russian avant-garde movement and will be open until April 
1, 2019. With 513 artworks to be displayed for the first time all 
together in Istanbul and selected from the Costakis Collection along 
with, the All-Russian Decorative Arts Museum, the Multimedia Arts 
Museum in Moscow, and prominent private European collections, 
the exhibition holds light to the exquisite place of the Russian 
avant-garde in art history by focusing on one of the most exciting 
periods of 20th-century art history. The exhibition built upon an 
understanding that holds a mirror to the influence, the dramatic 
changes, and radical novelties that paved the way for the intellectual 
and artistic developments of the first quarter of the 20th century. 
These developments not only impacted Russian art and culture but 
had a lasting effect on art across the world. The exhibition displays 
the groundbreaking works of the Russian avant-garde artists who 
understood art as a transformative life power at the onset of the 
1900s and paid tribute to the expansive borders of the future set 
before them in the innovative atmosphere that followed the October 
Revolution of 1917, the societal constructs, and the dream of a 
future brought to life with the support of the new regime.

Rus Avangardı akımının Türkiye’deki en kapsamlı 
sergisi olan, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği 
Düşlemek”, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
açıldı. Rus Avangardı akımını kapsamlı bir seçkiyle 
ziyaretçileriyle buluşturacak ve 1 Nisan 2019’a kadar 
devam edecek serginin küratörlüğünü Sakıp Sabancı 
Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş 
Sanat Müzesi-Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria 
Tsantsanoglou üstleniyor. Costakis Koleksiyonu’nun yanı 
sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi 
ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel 
koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa, 
İstanbul’da bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat 
tarihindeki zengin yerine ışık tutan sergi 20’nci yüzyıl 
sanat tarihinin en heyecan verici dönemlerinden birine 
odaklanıyor. 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik 
değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı 
entelektüel ve artistik gelişmelerin sadece Rus sanatsal 
kültüründe değil, dünya sanat tarihindeki etkilerine de ayna 
tutan bir anlayışla kurgulanan sergi, 1900’lerin başından 
itibaren hayatı dönüştürecek bir güç olarak sanatı öne 
süren Rus Avangardı sanatçılarının bu dönemde imza attığı 
çığır açıcı işlerin yanı sıra 1917 Ekim Devrimi’nin sağladığı 
yenilikçi atmosferde, yeni rejimin de desteğiyle hayata 
geçirdikleri toplumsal tasarılarını ve heyecanla düşledikleri 
geleceğin geniş sınırlarını gözler önüne seriyor.

RUS AVANGARDI 

RUSSIAN AVANT-GARDE

18  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2019





A DELIGHT OF 
WINTER: BOZA

KIŞ KEYFİ  

BOZA
ARTUN ÜNSAL PELIN ULCA



Geleneksel içeceklerimizden biridir boza. Daneli 
bitkilerin; darı, arpa ya da buğdayın hatta kimi yerde 

mısırın mayalandırılmasıyla yapılır.

Boza (fermented grain drink) is one of our traditional 
beverages. It is made by fermenting grains like barley 

and wheat, and even corn.

Geçmiş zaman akşamlarında 
mahalle aralarını “Bozaa, 
haydee boozaa!”, “Ekşü 
buuzaa!” diye bağırarak 
dolaşan gezginci boza 
satıcılarının seslerini 
duymaya başladığımızda 
sonbahardan kışa geçmek 
üzere olduğumuz artık 
iyice tescillenirdi. Kadıköy 
iskelesinden Altıyol’a çıkarken 
ana caddenin sağına düşen, 
solda Acıbadem’e sapılan yolun 
hizasında, 1950’li yıllarda 
bembeyaz önlüklü, kırmızı 
yüzlü, bembeyaz pos bıyıklı 
yaşlı Arnavut bir bozacı vardı. 
Ağızlarının üzerine birer 
limon yerleştirilmiş, gövdesi 
kocaman boynu ince cam 
sürahiler, mermer tezgâhın 
üzerinden bize göz kırpardı. 
Aynı usta, yazın da taze üzüm 
koruğundan yaptığı şırayı 
vitrinine çıkarırdı. 
Çocukluğumun İstanbul’unda 
kış gecelerinin en hoş 
nağmelerinden biriydi 
karanlıkta derinden 
derine yankılanan bozacı 
sesleri. Kimi zaman, insanı 
hüzünlendiren bir yakarıştı 
sanki bu. Hiç unutamam, 
Göztepe Pansiyonlu 
İlkokulu’na yatılı verildiğim 
1950-51 kışında, yatakhanede 
uyumaya çalışırken, hep 
aynı saatte boza güğümüyle 
yakındaki sokaktan geçen 
bozacının melankolik sesi 
bir bıçak gibi saplanırdı 
o çocuk yüreğime; evimi 
özler, o sıralarda önemli bir 

When the voices of the peddlers 
that went around the streets 
at night in the past called out 
“Bozaa, come ye to boozaa!”, 
“Sour bouuzaa!”, it was official: 
autumn was giving way to 
winter. In the 1950s, as you’d go 
from the Kadıköy jetty to Altıyol, 
if you followed the main street to 
the right and parallel to the turn 
towards Acıbadem to the left, 
there was an old Albanian boza 
seller who had a snow-white, 
bushy moustache, a red face, and 
wore a white apron. Thin-necked 
big glass carafes with lemons 
placed on top would wink at us 
from over the marble counter. 
The same master, in the summer, 
would place the şıra (fermented 
sour grape beverage) on the same 
marble counter.  
The husky voice of the boza seller 
coming from far away was one 
of the most pleasant melodies 
that echoed in the dark of night 
on winter days in the Istanbul 
of my childhood. At times it 
seemed to be a saddening wail. 
I’ ll never forget the melancholic 
moan of the boza seller who’d 
pass through the nearby street 
with his pitcher when I was 
trying to sleep at the dormitory 
of Göztepe Pansiyonlu Primary 
School, a boarding school I 
studied in 1950-51; it would 
stab my child’s heart, and I 
would miss my home, and get 
anxious about the health of 
my beautiful mother who was 
suffering from an ailment at 
the time. Even today, in some 

hastalık geçiren güzel annemin 
sağlığını merak ederdim.  
Şimdi de kış gecelerinde 
kimi semtlerimizden bazen 
bozacılar geçiyor ama ellerinde 
pirinç güğüm değil plastik 
şişeler var. Bir zamanlar, 
mermer güğümlerde ya da 
göbekli ama boynu ince 
kocaman cam şişelerde bizleri 
bekleyen bozasından içmek 
için özellikle gidilen Vefa 
Bozacısı ise hâlâ yerinde. 
İstanbul’un 1876’dan beri en 
ünlü ve neredeyse rakipsiz 
bu bozacısının şimdilerde 
ürettiği “pet şişelerdeki kiloluk 
bozaları” pek çok pastane ve 
markette bulmak mümkün. 
“Ah, bir bozacı geçse de 
boza alsak” keyfi ise tarihe 
karışmak üzere. Evlerde boza 
yapılmasına gelince, “Bu 
devirde bilen mi kaldı, dahası, 
sabır mı kaldı?” desek abartmış 
olmayız herhalde.

Bozanın 8 bin yıllık öyküsü 
Tahıldan ekşitilerek üretilen 
boza MÖ 6 binlerden 
günümüze, Orta Asya, İran, 
Anadolu, Mezopotamya, Mısır 
ve Arap ülkelerinde; ayrıca 
Güney Rusya, Balkanlar ve 
Doğu hatta Batı Avrupa’da 
bilinen ve üretilen bir 
geleneksel içecek, yerine göre 
içkidir. Ekşitilmiş sulu darı 
hamuruna İngilizler “zythum”, 
Fransızlar ise “boisson 
au millet” yani darı içkisi 
derlermiş.  
Boza sözcüğünü ilk olarak 

neighborhoods, boza sellers 
walk down the streets albeit not 
with brass pitchers but plastic 
bottles in their hands. Vefa 
Bozacısı, the place where you’d 
go to drink boza awaiting you in 
marble canisters or bulbous but 
thin-necked, big glass bottles, is 
still standing where it used to. 
You can now get the products 
of this famous and almost 
unrivalled Istanbul boza maker, 
established in 1876, in plastic 
bottles in many patisseries and 
markets. The pleasantry “Ah, 
let a boza maker pass and let’s 
get some boza” is becoming a 
thing of the past. When it comes 
to the making of boza at home: 
if we say, there is nobody who 
knows how to do it or has the 
patience for it, we wouldn’t be 
exaggerating, would we?   

Boza’s almost 8,000 -year-
old story  
Boza, prepared from fermented 
grains, is a customary beverage 
and, depending on the situation, 
it is a drink that has been known 
and produced since the 7th 
century BC in Central Asia, Iran, 
Anatolia, Mesopotamia, Egypt, 
the Arab countries, the south of 
Russia, the Balkans, and East 
and even West Europe. The 
dough of soured aqueous grains 
is called “zythum” by the English 
and referred to as “boisson de 
millet” by the French, that is to 
say “millet drink.”  
And when it comes to who first 
used the word boza, narrations 
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during the reign of Mehmed the 
Conqueror in the 15th century; 
in Murad IV’s reign in the 17th 
century, boza was no longer 
outsourced and was produced at 
the Helvahâne sections of the 
Topkapı Palace’s kitchen.  
Much like şıra, boza was in great 
demand in the Ottoman times 
not just due to its taste or its 
nutritional value: considering 
that alcoholic beverages were 
prohibited to Muslims by their 
faith, the very sour and bitter 
şıra and boza were forbidden 
because they could turn into 
inebriating and intoxicating 
substances. However, the 
consumption of “sweet” şıra and 
boza was allowed. “Tatar boza” 
made by adding opium to the 
real sour “bitter” boza would 
really make one heady. Actually, 
the Bozahâne (boza shops) 
selling these types of “mırmırık” 
boza high in alcohol, which was 
prohibited to Muslims, were 
banned numerous times for 
having turned into taverns. For 
instance, in “Istanbul Hayatı” 
(Life in Istanbul) compiled from 

vary. Some point to the bûza of 
the Kıpçak Turks of Asia, others 
to the “buza” of the Persians, 
and yet others to the “bousa” 
of the Egyptians. Then there 
are those who suggest that 
the word passed from Turkish 
to Persian first and then was 
reintroduced into Turkish. As 
a matter of fact, in the Turkic 
dialects it is referred to as 
“bozâ, buza or bozo.” It is again 
thought that the word “buza” 
used in Ukranian and Russian 
originates from Kıpçak Turkish. 
Who knows? What is certain is 
that boza is a traditional winter 
beverage that has always been 
all the rage in parts of the world 
ranging from Central Asia to 
Anatolia.  

The popular winter beverage 
of the Ottomans 
Boza, a favorite winter beverage 
of the public in the Ottoman era, 
was also favored by the palace. 
The Cuisine Diaries register the 
amounts of grain and number 
of the earthenware jugs of 
boza procured for the sultan 

kimlerin kullandığı 
konusunda ise rivayetler 
muhtelif: Kimileri Asya’da 
Kıpçak Türklerinin “bûza”sını 
gösteriyor, kimileri ise 
İranlıların “buza” ya da 
Mısırlıların “bousa”sını. Bu 
sözcüğün önce Türkçeden 
Farsçaya geçtiğini, sonra 
yeniden Türkçeye döndüğünü 
ileri sürenler de var.  Nitekim 
Asya’daki Türkî lehçelerde de 
“bozâ”, “buza” ya da “bozo” 
olarak geçiyor. Ayrıca Rusça 
ve Ukraynacada kullanılan 
“buza” sözcüğünün de büyük 
bir olasılıkla yine Türk Kıpçak 
kökenli olduğu düşünülüyor. 
Kim bilir?.. Bilinen şu ki, boza, 
Orta Asya’dan Anadolu’ya, 
geçmişten günümüze her daim 
revaçta olan geleneksel bir kış 
içeceği!

Osmanlı’nın gözde kış 
içeceği 
Osmanlı döneminde 
halkın çok sevdiği bir kış 
içeceği olan boza, sarayın 
da gözdeleri arasındadır. 
15’inci yüzyılda Fatih Sultan 

Tarih boyunca Türklerin gittiği her 
yerde görülen boza; arpa ya da darı 
daneleri, su ve şekerden yapılıyor.
Throughout history, boza, which has 
appeared everywhere the Turks have 
gone, has been made using grains like 
barley or millet, sugar and water.

Günümüzde boza sadece tarçın ve 
leblebi ile tüketiliyor. 
Today, boza is consumed with 
cinnamon and roasted chickpeas. 

1

2

Mehmed ve 17’nci yüzyılda 
IV. Murad dönemleri “Mutfak 
Defterleri”nin ilkinde, 
padişahın bozası için alınan 
darı miktarının ve “testi 
boza” sayısının kaydedildiği 
görülüyor; ikincisinde ise, 
bozanın dışarıdan hazır 
alınmadığı, artık Topkapı 
Sarayı mutfaklarının 
helvahâne bölümünde  
yapıldığı anlaşılıyor. 
Şıra gibi, bozanın da 
gerçek saltanatını Osmanlı 
döneminde sürmesinin 
nedeni sadece lezzeti ya da 
gıda değeri değildi elbette: 
Alkollü içkiler Müslüman 
tebaaya dinen yasaklandığı 
için; şıra ve bozanın iyice 
ekşitilmesi durumunda 
insana keyif vermesi ve 
sarhoş edici etkisi sebebiyle 
iyice ekşitilmiş “acı” şıra 
veya boza yasak, “tatlı” 
şıra ve boza serbestti. İyice 
ekşitilmiş “acı” bozanın 
içine bir de afyon katılarak 
yapılan “Tatar bozası”  
insanı gerçekten sarhoş 
ederdi. Müslümanlara yasak 
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the Ottoman archives by Ahmet 
Refik, the firman sent by Sultan 
Selim II to the Kadı of Istanbul 
in 1567 is mentioned. The 
firman draws attention to the 
fact that there was an increase 
in the unbecoming conduct 
displayed by disorderly persons 
in the neighborhood of Eyüp, and 
the arrest and punishment of 
these people were ordered. The 
idiom “They’d ask the şıra seller 
who his witness was and he’d 
point to the boza seller” might 
have made it to our day from 
back then. However, it was not 
illicit to drink “sweet” boza.  
Sour, bitter, and even opiated 
bozas have long become a 
thing of the past. Just like 
şıra, we now drink boza for our 
enjoyment. The boza of our day 
is thicker and since it is less 
fermented, it also tastes sweeter.

It really is not that difficult 
to make boza at home 
It really is not difficult to make 
boza: kibbled at the texture 
of semolina barley and millet 
are fermented and then sugar 

olan yüksek alkollü bu tür 
“mırmırık” bozaların satıldığı 
bozahanelerin neredeyse 
meyhaneye dönüşmesi sonucu 
yasaklandığı dönemler hiç de 
az değildir. Ahmet Refik’in 
Osmanlı arşivlerinden 
derlediği “İstanbul 
Hayatı”nda örneğin, 1567 
yılında İstanbul kadısına 
Sultan II. Selim’in gönderdiği 
bir hükümde, Eyüp semti 
ve civarında uygunsuz 
davranışların ve kişilerin 
sayısının arttığına dikkat 
çekilerek söz konusu kişilerin 
tutuklanıp cezalandırılması 
isteniyordu. “Meyhaneciye 
şahidin kim diye sormuşlar, 
bozacıyı göstermiş.” sözü de 
o günlerden kalmış olmalı. 
Ama “tatlı boza” içilmesi 
haram değildi. 
Acı/ekşi hatta afyonlu 
bozalar artık tarihe karıştı. 
Şıra gibi, bozayı da artık 
sadece damak tadımız için 
içiyoruz. Günümüz bozası 
daha kıvamlı yapılıyor. Fazla 
fermente edilmediğinden, 
tatlımsı.

Evde boza yapmak hiç de 
zor değil 
Boza yapmak hiç de zor 
değil: İrmik kıvamında, 
kabaca öğütülmüş arpa veya 
darı daneleri mayalanıyor, 
kararınca şeker ilave ediliyor, 
kabarcıklar oluşunca ve 
ekşime başlayınca ortaya 
kıvamlı ve alkolsüz bir içki 
çıkıyor. Ne var ki, “bozahane 
bozası” ile “ev bozası”nın 
yapılışı birbirinden farklı: 
Pazar için boza üretiminde 
önce darı ayıklanır, elekten 
geçirilir, iyice yıkanır, örtü 
üzerinde kurutulur, ardından 
değirmende irmik kalınlığında 
çekilir. Bir kazanın içinde darı 
unu suyla karıştırılır, güçlü 
ateşte iyice karıştırılır, hamur 
hâline getirilir, kıvamında 
kavrulunca hafif ateşte 
pişirilir. Pişen hamur tahta 
teknelere alınır, maya katılır, 
iyice karıştırılır, sulandırılır, 
süzgeçten geçirilir, yine 
tahta kaplarda şeker ya da 
pekmez katılır ve serin bir 
yerde ekşimeye bırakılır. 
(Eskiden bütün bu işlemler 

is added when it froths up, it 
turns sour and a thick and non-
alcoholic beverage is formed. 
However, the “boza of the 
bozahâne” and “homemade boza” 
are made differently: for the 
boza produced for the market, 
first the millet is sifted, strained 
through a sieve, washed well, 
dried over a cloth, and then 
ground to resemble the texture of 
semolina. The millet flour is then 
mixed with water in a cauldron, 
stirred really well over high heat, 
and turned into a dough. When 
it’s roasted and reaches a certain 
consistency, it is cooked on low 
heat. The dough is then placed 
in wooden troughs, and yeast is 
added. It is then whisked well, 
diluted, put through a sieve, 
and then, once again poured 
into the wooden troughs, and 
sugar and molasses added to it. 
It is then left to sour in a cool 
place. (In the old days all of these 
processes were performed with 
manual labor but today they are 
all mechanized). When it gets to 
be boza, it is poured into marble 
jars, brass pitchers or glass 

2
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kol gücü ile yapılıyordu; 
şimdilerde makinelerle…)  
Boza olunca; mermer küp ya 
da pirinç güğümlere ya da cam 
sürahilere konulur; fakat asla 
bakır kap kullanılmaz, çünkü 
zehirlenmeye (“bakır çalması”) 
yol açabilir. 
Evlerde ise, darı unu olmazsa 
bulgur, pirinç hatta bayat 
ekmekle bile boza yapılabilir. 
Kimi evlerde tahıllar ılık suda 
bekletilir, kiminde haşlanır. 
Daha sonra tel süzgeçten 
geçirilerek bakır olmayan 
bir kaba alınır, içine bir 
bardak eski boza azar azar 
karıştırılarak mayalanır, 
üzerine bir bez örtülerek sıcak 
bir ortamda bekletilir, arada 
bir karıştırılır. Bazı evlerde su 
eklenir, bazısında eklenmez. 
Kabarma başlayınca boza 
hazırdır; üzerine yeterince toz 
şeker atılarak bir süre ekşitilir. 
“Bozacıya boza satılmaz.”  
sözünü unutmadan, ayrıntılı 
teknik bilgileri uzmanlarına 

havale edelim ve sadede 
gelelim: Üzerine bir çimdik 
tarçın ekilerek (Çok eskilerde, 
tarçın değil, Hindistan 
cevizi, zencefil ya da karanfil 
serpilirmiş.)  içilen, ayrıca 
gerçek bir vitamin deposu olan 
boza, genellikle kavrulmuş 
(sarı) leblebi eşliğinde içilir. 
Leblebi bozadaki asidin mideyi 
fazla üzmesini engeller.

Zeyneloğlu Cemil Usta’nın 
İstanbul bozası 
İstanbul Boğazı kıyısındaki 
şirin İstinye’de bir zamanlar 
sütlü tatlılarıyla ve bozasıyla 
ünlenen Arnavut Zeynel 
merhumun oğlu Cemil 
Bölükbaşı Usta’nın (Maalesef 
birkaç yıl önce yitirdik.) 
1995 yılında bize verdiği 
ve evimizde de kolaylıkla 
uygulayabileceğimiz 
geleneksel boza tarifini sizinle 
paylaşmak isterim: 
“ Üç bardak darı ya da bulgur, 
iki ila üç bardak toz şeker. 

carafes. Copperware is never 
used for it may lead to poisoning.   
In homes, in cases where there 
is no millet flour, it can be 
made with cracked wheat, rice, 
and even stale bread. In some 
homes, the grains are kept 
in lukewarm water, while in 
others, they are boiled. Later it 
is taken from wire mesh screen, 
and poured into a cup not made 
of copper; it is fermented by 
incrementally adding a cup of 
old boza in it, covering it with a 
cloth and keeping it in a warm 
environment, stirring every once 
in a while. In some houses, water 
is added; in others not. When 
it starts to ferment, the boza is 
ready; it is soured for some time 
by adding granulated sugar on 
top.  
Remembering the proverb “You 
cannot sell boza to a boza seller,” 
let us leave the technical details 
to the experts and come to the 
heart of the matter: consumed 
by adding a pinch of cinnamon 

on top (in the olden days they 
would add grated coconut, ginger 
or cloves instead of cinnamon) 
and constituting a source rich 
in vitamins, boza is generally 
consumed along with roasted 
(yellow) chickpeas. This is 
because the roasted chickpeas 
inhibit the acid of the boza from 
upsetting the stomach.  

Master Zeyneloğlu Cemil’s 
Istanbul boza  
I would like to share the boza 
recipe given to us in 1995 by the 
once famed pudding and boza 
maker of the enticing Istinye 
neighborhood by the Istanbul 
Strait, deceased Albanian 
Zeynel’s son, Master Cemil 
Bölükbaşı, who unfortunately 
also passed away a few years 
ago. The recipe can be easily 
made at home. 
“You will need 3 cups of millet 
or cracked wheat, and 2-3 
cups of granulated sugar. 
And old boza as yeast. First, 
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Vefa Bozacısı İstanbul’un 
1876’dan beri en ünlü bozacısı.
Vefa Bozacısı is Istanbul’s most famous 
boza brand since 1876.

Osmanlı döneminde halkın
çok sevdiği bir kış içeceği olan
boza, günümüzün de en sevilen 
içeceklerinden. 
The best loved winter beverage of the 
Ottoman times, boza is still one of the 
most favored beverages.

4

3

Maya olarak da bir bardak 
eski boza. Önce darı ya da 
bulgur ayıklanıyor, yıkanıyor 
ve ılık suya yatırılıyor. 
Haşlanmıyor yani, yoksa 
‘darı ölür’. Ardından, suda 
‘yatmış darı’ tel süzgeçten 
ezilerek geçiriliyor ve bir 
kaba aktarılıyor. Üzerine 
eski boza (yoksa bir iki parça, 
ceviz büyüklüğünde ekmek 
mayası) dökülüp ılık bir köşede 
mayalanmaya bırakılıyor. 
‘Yerini beğenirse’, giderek 
kabaran bu ‘yatmış boza’  
kıvama geliyor. Ekşiyen boza 
kabarıp göz göz oluyor. İşlem 
iki-beş günde tamamlanıyor. 
İşte boza hazır! Ancak şimdi 
de şekerini ilave ederek 
ekşiliğini azaltmak, yani 
‘hafifletmek’ gerekiyor: Bir 
kilo bozaya 200 gram şeker 
dökülüp karıştırılıyor.  Daha 
önceden suda eritilmiş şeker 
kesinlikle konulmuyor. Ayrıca 
su ilavesi de yok.  İçine şeker 
katılmış boza birkaç saat daha 
bekliyor. Servis edilirken 
üzerine tarçın serpiliyor ve 
sarı leblebi refakatinde içiliyor. 
Kalan boza ise soğuk bir yerde 
muhafaza ediliyor.” 
Pek sevdiğimiz rahmetli 
Cemil Usta, bozanın poyrazlı 
havalardan hazzetmediğini 
söylüyor, bu rüzgâr estiğinde 
bozanın mermer küpte bile 
incelip su gibi olduğuna da 
dikkat çekiyordu. Ona göre, 
iyi bir bozanın olmazsa 

olmaz şartı çok basit: “Boza 
sulanmayacak; ‘okkalı ve ağır 
akışlı’ boza, bozadır.”

Eskişehir’de mısırdan da 
boza yapılır 
Yolunuz Eskişehir’e düşerse, 
Köprübaşı Caddesi’ndeki 
Karakedi Bozacısı’na uğramayı 
da ihmal etmeyin derim.  
Tatar kökenli Vedat Ürersoy 
ve evlatlarının 1925’ten bu 
yana yaptığı koyu sarı renkli 
boza İstanbul bozasından daha 
kıvamlıdır; bu yüzden yanında 
bir küçük kaşıkla servis edilir. 
İçilmekten çok “yenilen” bu 
ilginç bozanın sırrı ise bana 
söylediklerine göre mısır, 
toz şeker ve Kalabak kaynak 
suyundan yapılması. Ama 
bu mısır geleneksel bozanın 
tadını veremeyen ithal 
mısır tohumundan değil;  
yakın köylerdeki çiftçilere 
özel ektirilen kendi yöresel 
mısırlarıymış. Eskişehirliler bu 
bozayı taze sever; evinizde üç 
dört gün bekletirseniz ekşir. 
İster hazır alın ister evinizde 
yapmayı deneyin, boza, kış 
günlerinize renk, lezzet ve 
keyif katan bir içecek. Her 
kafadan ayrı bir sesin çıktığı 
bir ortamda bile üzerine tarçın 
serpilmiş birer bardak bozanın 
leblebi eşliğinde içilmesine 
kimsenin itiraz etmemesi 
de bu içeceğin kültürel ortak 
paydalarımız arasındaki yerini 
koruduğunu göstermiyor mu?

sift the millet or the cracked 
wheat, wash it, and leave it in 
lukewarm water. Don’t boil it 
because if you do, ‘the millet 
dies.’ Then, pulverize ‘the millet 
left in water overnight’ by 
putting it through a sieve. Pour 
the old boza (or instead one 
or two pieces of baker’s yeast 
as big as walnuts) and place 
it in a corner to ferment. ‘If it 
likes its place,’ then it becomes 
‘ fermented boza.’ Sour boza 
rises and froths up. This process 
is completed within 2-5 days. 
The boza is ready. Now, you 
need to ‘ lighten it,’ to de-sour 
it by adding sugar: add a ratio 
of 200 g granulated sugar to 
1 kg boza and then mixed. 
Do not add sugar that’s been 
dissolved in water beforehand. 
You also should not add water 
to it. The boza you have added 
sugar to is left aside for a few 
hours. Cinnamon is sprinkled 
on top and it is served in the 
accompaniment of roasted 
chickpeas. The remaining boza 
is kept in a cold place.”         
The deceased beloved Master 
Cemil also said that boza did 
not enjoy the Boreas wind, it 
got thinner even in the marble 
jars and turned into water when 
this wind blew. According to 
Master Cemil, what’s essential 
for a good boza is actually quite 
simple:  “Boza should not be 
diluted; creamy and quite thick 
boza is the real deal.”   

In Eskişehir boza is also 
made from corn  
However, if you happen to visit 
Eskişehir, do not pass over the 
opportunity to drop by Karakedi 
Boza Seller on Köprübaşı Street. 
The dark yellow boza made by 
Vedat Ürersoy, of Tartarian 
origin, and his sons since 1925 
is thicker than Istanbul boza 
and is served with a little 
spoon beside it. The secret to 
this interesting boza that is 
“eaten” rather than drunk, is, 
according to what they told 
me, that is made from corn, 
granulated sugar, and Kalabak 
spring water. The corn is not 
the imported variety, which 
might change the taste of the 
customary boza, but the local 
corn that’s specifically grown in 
the villages in the vicinity. The 
residents of Eskişehir love this 
boza, which turns sour if you 
leave it to rest for 3-4 days.   
Whether you buy it ready-made 
or try to prepare it at home, 
boza is a traditional winter 
beverage that lends color, taste, 
and joviality to your winter 
days. In an environment where 
everybody is entitled their 
own opinion, doesn’t the fact 
that nobody objects to the 
drinking of boza with a pinch 
of cinnamon sprinkled on top 
of the accompanying roasted 
chickpeas speak volumes about 
how this continues to be one of 
our common cultural values?  
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Bazı yerlerin tadı, oraya mevsiminde 
gidildiğinde çıkar. Cennet Göl kıyısında doğa 

yürüyüşüne çıkmanın, Mudurnu’nun nostaljik 
çarşısında gezmenin, yüzyıllık konaklarla 

bezeli Göynük’ü ve huzur dolu Sünnet Gölü’nü 
keşfetmenin şimdi tam sırası... 

Some places are best enjoyed when you visit them in 
the right season. Now, is the ideal time to go trekking 
by the shores of Lake Cennet, to go on a stroll in 
the nostalgic bazaar of Mudurnu, explore Göynük 
abounding in centennial mansions and the peaceful 
Lake Sünnet nearby... 

ON THE TRAILS OF SEASON’S BEAUTIES: BOLU

MEVSİMİN GÜZELLİKLERİNİN 
İZİNDE: BOLU 

MELIH USLU





Bolu’da keyifli bir hafta 
sonu geçirmek için yoldayım. 
İstanbul’dan yaklaşık iki 
buçuk saatlik yolculukla 
ulaştığım Bolu Dağları’nı 
aştığımda sonsuz bir 
orman denizinin içinde 
buluyorum kendimi. Sık 
çam ağaçları arasından bir 
nebze olsun başını uzatmayı 
başaran ahşap kulübeler, 
otlaklara giden sürüler, 
yol kenarlarına dizilmiş 
tezgâhlarda bal, kaymak, 
reçel, peynir, köy ekmeği, 
yoğurt, taze meyve sebze 
ve örme sepetler satan yöre 
insanı eşlik ediyor yoluma. 
Önce şehir merkezine 
uğrayıp panoramik bir turla 
Bolu’yu tanımaya karar 
veriyorum. 

Köroğlu diyarı 
Şık ve düzenli bir görünüme 
sahip olan şehir merkezi, 
birkaç saatlik geziyi 
fazlasıyla hak ediyor. 
Belediye Meydanı-
Cumhuriyet Caddesi rotasını 

I set out to spend an enjoyable 
weekend in Bolu. After a 2.5-
hour journey from Istanbul, 
going beyond the Bolu 
Mountains, I find myself in the 
midst of a sea of trees. Keeping 
me company are the log cabins 
that manage to extend their 
necks from among the thick 
foliage of pine trees; f locks 
heading towards pastures; 
and locals selling honey, thick 
cream, jam, cheese, village 
bread, yoghurt, wattled 
baskets, and fresh fruits and 
vegetables at the stalls lined 
one after the other on the side 
of the road. I decide to get to 
know Bolu with a panoramic 
city tour and start by dropping 
by the city center. 

The land of Köroğlu  
Clean and orderly, the city 
center deserves a tour of a 
few hours. By following the 
Belediye Square-Cumhuriyet 
Street route, I get the chance 
to explore the heart of the city. 
Some of the old Bolu houses 

izleyerek, kentin kalbinin 
attığı yerleri tanıma 
olanağı buluyorum. Civarda 
rastladığım eski Bolu 
evlerinden bazıları kafe ve 
restorana dönüştürülmüş. 
Osmanlı döneminden 
bu yana aşçılarıyla nam 
salmış olan Bolu’da, bu 
mekânlardan birini seçerek 
gezinizi taçlandırmak 
elinizde. Dört bir yanını 
çepeçevre saran doğa 
harikalarının orta yerinde, 
küçük ama modern bir 
şehir merkezine sahip 
olan Bolu’nun en hareketli 
yeri, İzzet Baysal Caddesi. 
Adını, okuldan hastaneye, 
fabrikadan üniversiteye 
kadar şehre sayısız eser 
kazandıran Bolulu hayırsever 
iş adamı İzzet Baysal’dan 
alan cadde, gençlerin 
Bolu’daki en önemli buluşma 
adresi. Şehir merkezinin 
en büyük yeşil alanı olan 
Anıt Park’tan başlayan 
cadde, sineması, çok katlı 
alışveriş merkezleri, 

that I come by have been 
transformed into cafés and 
restaurants. You can crown 
your excursion by opting for 
one of these eateries in Bolu, a 
town that since the Ottoman 
times has been renowned 
for its cooks. With a small 
but modern city center right 
at the bosom of nature’s 
wonders, İzzet Baysal Street 
is Bolu’s thoroughfare. Named 
after philanthropist and 
businessman İzzet Baysal, 
who added myriads of works 
to Bolu ranging from schools 
to hospitals, factories to 
universities, the street is 
the youth’s most important 
meeting spot. The street that 
sets out from Anıt Park, the 
city center’s largest green 
area, is always lively with its 
movie theaters, multi-story 
shopping malls, sparkling 
stores, hotels, restaurants, 
cafés, and souvenir shops. The 
Köroğlu statue at one end of 
the street on Belediye Square 
is the city’s symbol. Depicted 
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deserves a visit as one of the 
city’s oldest markets.

Illusions of a lake  
From the Bolu city center, 
after a journey of about 15 
minutes, I arrive at Gölcük, 
which is also known as Lake 
Cennet. Lake Cennet (Paradise 
Lake) more than deserves 
its name. All the sounds in 
Gölcük seem to be coming 
from an orchestra marvelously 
conducted from the depths of a 
forest that is wrapped up in its 
white fur. Those acquainted 
with Gölcük on a clear winter’s 
day truly understand nature’s 
silence. The spell cast by the 
deep stillness of Gölcük is the 
result of the complete absence 

on his rampant black horse, 
with his saz in his hand and 
his dagger tucked in his belt, 
Köroğlu is known as a folk 
hero who stood up against 
the cruel Bolu Bey and took 
from the rich to give to the 
poor. The area surrounding 
the fountain, at the heart of 
the square, was designed as a 
recreational area. The square 
features Ottoman works 
like the Kadı, Saraçhane, 
İmaret, and Karamanlı 
Mosques, and the Orta and 
Tabaklar bathhouses; its most 
prominent structure is Büyük 
Mosque, built in 1382 under 
the aegis of Yıldırım Bayezid. 
Right next to it, dating back 
to the 18th century, Taş Han 

ışıltılı mağazaları, otelleri, 
lokantaları, kafeleri ve 
hediyelik eşya dükkânları 
ile hemen her zaman canlı. 
Caddenin ucundaki Belediye 
Meydanı’nda yükselen 
Köroğlu heykeli ise kentin 
sembolü… Şaha kalkmış 
yağız atının sırtında, elinde 
sazı, belinde hançeriyle 
tasvir edilen Köroğlu, zalim 
Bolu Beyi’ne haddini bildiren 
ve zenginden alıp fakire 
dağıtan bir halk kahramanı 
olarak tanınıyor. Meydanın 
ortasındaki havuzlu 
fıskiyenin çevresi, dinlenme 
alanı olarak düzenlenmiş. 
Kadı, Saraçhane, İmaret 
ve Karamanlı camileri ile 
Orta ve Tabaklar hamamları 

Bolu Belediye Meydanı
Bolu Belediye Square

Orta Hamam, 1389 tarihinde 
Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılmış.
Orta Hamam was built under the aegis 
of Yıldırım Bayezid in 1389.

Şehir merkezinde yükselen 
Köroğlu heykeli, Bolu’nun 
simgelerinden biri. 
The Köroğlu Statue in the city 
center is one of Bolu’s symbols. 

Bolu’da güvercinlerin 
şenlendirdiği Belediye Meydanı 
tarihî yapılarla çevrili.
Livened by pigeons, the Belediye 
Square of Bolu is surrounded by 
historical structures.
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gibi Osmanlı eserlerinin 
sıralandığı meydanın en 
büyük yapısı olan Büyük 
Camii, 1382 yılında 
Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılmış. Bitişiğindeki 
18’inci yüzyıl tarihli 
Taş Han, kentin en eski 
çarşılarından biri olarak 
görülmeyi hak ediyor.

Gölden hayaller 
Bolu şehir merkezinden 
yaklaşık 15 dakikalık bir 
yolculukla Cennet Göl 
olarak da tanınan Gölcük’e 
ulaşıyorum. Adının hakkını 
veren göl, cennet gibi… 
Gölcük’te tüm sesler, sanki 
başarıyla yönetilen bir 
orkestradan çıkarcasına 
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of vehicles. Going on a tour 
around the lake with motor 
vehicles is also banned! Along 
the walking trail around the 
lake, one of the most romantic 
places in Turkey, there are 
wooden jetties, placed 300 
- 400 meters apart. They 
seem like optical illusions 
that transport visitors to 
magnificent landscapes... 
These wooden stops, which 
are viewing terraces, are also 
favored by photographers. 
Even though the panorama 
they each offer is pretty much 
the same, it seems as if minute 
vibrations draw a different 
picture over the lake surface 
at each jetty; the imagery of a 
brand new universe emerges 
with each passing moment… 
In the protective bosom of 
Aladağlar, as I watch the 
enchanting ref lections of 
the fir trees dressed in snow, 

dolanıyor, beyaz kürk 
mantosuna sarınmış 
ormanın derinliklerinde… 
Gölcük ile aydınlık bir kış 
vakti tanışmış olanlar, işte 
o an anlıyorlar doğanın 
sessizliğinin nasıl bir şey 
olduğunu. Gölcük’teki derin 
sessizliğin büyüsünün 
temel nedeni, burada 
araçların olmaması. Göl 
çevresini motorlu araçlarla 
turlamak yasak! Türkiye’nin 
en romantik yerlerinden 
biri olan göl çevresindeki 
yürüyüş parkurunda, 300-
400 metre aralıklarla suya 
açılan tahta iskeleler, eşsiz 
manzaralara uzanan hayal 
köprüleri gibi... Gerçek bir 
seyir istasyonu olan bu ahşap 
duraklar, fotoğrafseverlerin 
de favorisi. Her birinde 
görülen manzara aynı 
olmasına aynı, ama sanki 
sudaki küçük titreşimler 

gölün yüzeyine her an farklı 
bir resim çiziyor. Doğal 
olarak, her an görüntüyü 
de bambaşka bir evrene 
doğru kaydırıyor sanki… 
Aladağlar’ın koruyucu 
kucağında, kar elbiseli 
köknar ağaçlarının sudaki 
büyüleyici aksini izlerken, 
natüralist tablolar çağrışıyor 
zihnimde…

Kapılar ve köprüler 
Gölcük’ün saf ve parlak 
maviliğini ağaçların derin 
gölgesine emanet edip Göynük 
yönünde, Abant Dağları’nın 
vadilerine doğru ilerliyorum. 
Birkaç kilometre ileride her 
iki yanda kavak ağaçlarının 
sıralandığı uzun köy yolları 
ve patikalar tam bir kır 
panoraması sunuyor. Çepni 
köyünü geride bırakınca 
Bolu’nun en eski ve özgün 
kasabalarından biri olan 

nature paintings are evoked in 
my mind…

Gates and bridges  
Consigning the pure and 
bright blue of Gölcük to the 
depths of the trees’ shadows, 
I move ahead towards 
Göynük, the valley of the 
Abant Mountains. A few 
kilometres ahead, long village 
roads lined by poplar trees 
on both sides and pathways 
present a real pastoral scene. 
Leaving behind Çepni village, 
I arrive in Mudurnu, the 
oldest and most authentic 
towns of Bolu. Keeping alive 
the elegant examples of the 
traditional Western Black 
Sea urban architecture, 
Mudurnu is set up in the 
base of a deep valley. Most 
of the Mudurnu houses, aged 
between 90 and 200 years, 
were restored and turned 
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5 Cennet Göl olarak da anılan Gölcük karlar altında başka güzel.
Also referred to as Lake Cennet, Gölcük is more beautiful under snow. 
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Mudurnu, a member of the Cittaslow movement, is known for its centennial houses adorning a narrow valley. 
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Mudurnu’ya ulaşıyorum. 
Geleneksel Batı Karadeniz 
sivil mimarisinin zarif 
örneklerini yaşatan Mudurnu, 
derin bir vadi çanağının içine 
kurulmuş. Yaşları 90 ila 200 
arasında değişen Mudurnu 
evlerinin birçoğu restore 
edilerek otel, restoran ve 
kahvehane olarak turizme 
kazandırılmış. “Kapılar 
ve köprüler” kasabası 
olarak tanınan “Yavaş 
Şehir” Mudurnu’daki 
16 köprü ve yedi cami 
ise yöreye değer katıyor. 
Mudurnu’nun yaşayan en 
eski değerlerinden biri olan 
Eski Çarşı’nın dar sokakları 
hazinelerle dolu: İrili ufaklı 
ibrikler, el yapımı âlemler, el 
emeği göz nuru semaverler, 
hamam aksesuarları, zarif 
resim çerçeveleri ve daha 
neler neler... Asıl sürpriz 
ise cumartesi günleri ilçe 
merkezinde kurulan Kadınlar 
Pazarı. Mudurnu köylerinden 
gelen kadınların getirdiği 

binbir ürün ile alabildiğine 
otantik bir havaya bürünen 
pazar, Osmanlı’nın beş asırlık 
yapılarının ortasında renkli 
bir panayır yerini andırıyor. 
Yaklaşık iki asırdır her cuma 
günü yapılan bereket duası 
ise Mudurnu’nun yaşayan 
en eski geleneklerinden biri. 
Osmanlı döneminde esnaf 
ahlakını sağlayan ahilik 
teşkilatının bir parçası olan 
tören, Eski Çarşı’da toplanan 
çarşı esnafının topluca dua 
etmesinden sonra halka 
ekmek, ayran ve helva 
dağıtmasıyla tamamlanıyor. 
Helva demişken başka bir 
helvadan, Mudurnu’nun 
saray helvasından 
bahsetmemek olmaz. Depme 
helva olarak da bilinen saray 
helvası ilçede üretiliyor, ülke 
çapında dağıtımı yapılıyor.

Huzurun kucağında 
Mudurnu’nun dünya güzeli 
evlerine ve sıcak insanlarına 
veda edip Sünnet Gölü’nü 

into hotels, restaurants, and 
coffee houses to contribute to 
tourism. Mudurnu, a member 
of the Cittaslow movement, is 
known as a town of “gates and 
bridges.” Its 16 bridges and 
seven mosques add historical 
value to the region. One of 
the oldest surviving treasures 
of Mudurnu, the narrow 
streets of the Old Bazaar, 
are full of treasures: ewers, 
big and small, handmade 
finials, handcrafted tea 
urns, bathhouse accessories, 
elegant picture frames... 
The real surprise is the 
Women’s Market set up in the 
district center on Saturdays. 
The thousands of products 
women from the villages of 
Mudurnu bring along with 
them to the market add an 
authentic atmosphere to the 
colorful fair in the heart of 
the five-century-old Ottoman 
buildings. The prayer of 
abundance performed for 
almost two centuries on 

Fridays is one of the oldest 
traditions in Mudurnu. 
During the Ottoman era, 
the institution of guilds that 
ensured the tradesmen’s ethics 
performed this ceremony: the 
common prayer performed 
by the traders in the Old 
Bazaar was followed by the 
distribution to the people of 
bread, yoghurt drink, and 
halvah. Having said halvah, 
we cannot continue without 
mentioning Mudurnu’s 
saray halvah. Also known as 
depme halvah, saray halvah 
is produced in the district 
and distributed to the whole 
country from here.

At the bosom of peace  
Bidding farewell to the 
outstandingly beautiful houses 
of Mudurnu and its warm-
hearted people, I head over 
to Göynük to explore Lake 
Sünnet. This part of the road 
is a little bit winding. The 
pristine air of the pine forests, 
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keşfetmek üzere Göynük’e 
doğru yola çıkıyorum. Yolun 
bu bölümü biraz virajlı. 
Çam ormanlarının oksijen 
yüklü tertemiz havası beni 
doğruca göle ulaştırıyor. 
Erenler ile Kurudağ’ın 
yamaçları arasındaki dar 
bir vadinin heyelan sonucu 
tıkanmasıyla oluşan Sünnet 
Gölü, deniz seviyesinden 
820 metre yükseklikte. 
Derinliği 20 metreyi bulan 
gölde sazan, gümüş ve 
alabalık yetiştiriliyor. 
Bu yüzden amatör 
balıkçıların her daim 
gözdesi… Civardaki orman 

içi yürüyüş parkurları ise 
doğaseverlerin favorisi. 
Gölün huzur dolu kıyılarının 
tadını çıkardıktan 
sonra tekrar yola 
koyuluyorum. Friglerden 
Osmanlılara uzanan çok 
kültürlü geçmişini sarp 
bir vadinin koynunda 
saklayan “Yavaş Şehir” 
Göynük’ü keşfedeceğim 
için heyecanlıyım. Bir an 
önce tarihî ilçenin ahşap 
kokulu taş sokaklarında 
sıralanmış asırlık 
konakların anlattığı eski 
zaman hikâyelerine kulak 
vermek istiyorum. Bolu’nun 

full of oxygen, directly takes 
me to the lake. Formed by an 
earth fill that came about due 
to a landslide in the narrow 
valley located on the slopes of 
Erenler and Kurudağ, Lake 
Sünnet is at an altitude of 820 
meters above sea level. In the 
lake, which is 20 meters deep, 
carp, smelt and trout is bred. 
For this reason, it’s a favorite 
location of amateur fishermen, 
while the walking trails in the 
surrounding forest are favored 
by nature lovers. After enjoying 

the peaceful shores of the lake, 
I make my way once again. I’m 
excited since I will be exploring 
Göynük, a Cittaslow, which 
nourishes its multicultural past 
extending from the Phrygians 
to the Ottomans at the bosom 
of a steep valley. I immediately 
want to lend an ear to the 
stories of the days of old told 
by centennial mansions lined 
side by side on the wood-
scented cobblestone streets of 
the historical district. An old 
Ottoman settlement hidden 

Köyler arasında kıvrılan Bolu rotasında yerel yüzlerle karşılaşmak mümkün.
It is possible to come across locals when you follow the Bolu route that meanders along 
villages.

Göynük Zafer Kulesi, altıgen gövdesiyle dikkat çekiyor.
Acting as a background in many movies, Göynük Victory Tower draws attention with its 
hexagonal structure.
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yüksek tepelerinin ardına 
gizlenmiş eski bir Osmanlı 
yerleşimi olan Göynük, 
sarp bir yamaç üzerinde 
bembeyaz gövdesiyle 
yükselen tarihî saat 
kulesiyle karşılıyor beni… 
İlk bakışta eski bir Anadolu 
kasabası izlenimi veren 
Göynük, ilgi gösterdikçe 
güzelliklerini ortaya döken 
yerlerden. 1922 yılında 
Sakarya Zaferi’nin anısına 
yapılan Zafer Kulesi, bu 
güzelliklerden sadece biri. 
Üç katlı altıgen gövdesiyle 
ilgi çeken tarihî yapı, 
ilçenin sembolü olarak kabul 
ediliyor. 

Yaşayan konaklar 
Yürüyüşün ister başına 
ister sonuna saklansın, ilçe 
meydanı da başlı başına 
bir gezi alanı Göynük’te. 
Büyük Cami olarak da 
anılan Gazi Süleyman 
Paşa Camii, Göynük ve 
çevresini 1323’te Osmanlı 
topraklarına katan Osman 
Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa 
tarafından yaptırılmış. En 
eski Osmanlı camilerinden 
birini örnekleyen yapının 

behind the high hills of Bolu, 
Göynük greets me with its 
historical watchtower that 
stands still with its snow-white 
body over a steep slope. Giving 
the impression of being an 
old Anatolian town, Göynük 
is one of those places that 
gradually reveals its beauties. 
The Victory Tower built in 
memory of the Sakarya Victory 
in 1922 is only one of its many 
beauties. Drawing attention 
with its three-story hexagonal 
shape, the historical structure 
is considered the district’s 
symbol. 

Living mansions  
Whether visited first or saved for 
last, the district square is a local 
destination in Göynük. Gazi 
Süleyman Pasha Mosque, also 
referred to as Büyük Mosque, 
was built under the aegis of 
Osman Gazi’s son, Süleymen 
Pasha, who annexed Göynük 
and its vicinity to the Ottoman 
lands in 1323. The stained glass 
that embellishes the windows 
of the structure, considered 
one of the oldest examples of 
Ottoman mosques, was brought 
over from Iznik. The shrine 

beside the mosque belongs to 
Mehmet the Conqueror’s wise 
tutor, Akşemseddin. Let’s not 
forget to add that before you 
leave you should buy some of 
Göynük’s famous so called 
atom beans. These big white 
kidney beans, whose planting 
and harvest is quite toilsome, 
are gathered and sold in 
the winter months. Coming 
first and foremost among 
the traditional handcrafts 
of Göynük, wood carving 
carries on in the surrounding 
villages rather than the 
district center. There are a few 
representatives of the art of 
saddle-making in the region 
as well. But today the most 
popular occupation is running 
B&Bs… With the tourism 
investments that were made 
in the recent past, the number 
of historical mansions that 
have been restored and turned 
into hotels or restaurants has 
increased expeditiously in 
recent years. Putting aside the 
fast development of tourism, 
Göynük is a place that has 
managed to keep its soul and 
identity. A weekend is ample 
time for you to experience this.      

Göynük’teki Gazi Süleyman Paşa 
Camii erken dönem Osmanlı 
eserlerinden biri.
The Gazi Süleyman Pasha Mosque in 
Göynük is one of the local surviving 
Ottoman structures.

Karla kaplı Bolu göllerini izlemek 
apayrı bir keyif! 
Blanketed with snow in winter, the 
lakes of Bolu form pleasant landscapes. 

10

9
9

camlarını süsleyen vitraylar 
İznik ’ten getirilmiş. 
Caminin bitişiğindeki türbe 
ise Fatih Sultan Mehmed’in 
bilge hocası Akşemseddin’e 
ait. Unutmadan, Göynük’ten 
ayrılırken yörenin meşhur 
atom fasulyesinden 
alabilirsiniz. Ekimi ve 
hasadı bir hayli zahmetli 
olan bu iri kuru fasulye 
cinsi kış aylarında toplanıp 
pazara çıkarılıyor. 
Göynük’ün geleneksel el 
zanaatlarının başında 
gelen ağaç oymacılığı, ilçe 
merkezinden çok civar 
köylerde sürdürülüyor. 
Semerciliğin son birkaç 
temsilcisi kalmış yörede. 
Burada günümüzün gözde 
mesleği ise pansiyonculuk. 
Son yıllarda yapılan turizm 
yatırımlarıyla restore edilip 
otel ve lokanta hizmeti 
veren tarihî konakların 
sayısı, özellikle son yıllarda 
epeyce artmış. Turizmin 
hızlı gelişimine karşın 
Göynük, kimliğini ve 
ruhunu korumayı başarmış 
bir yer. Hem de bunu sadece 
bir hafta sonunda bile 
hissettirebilecek kadar... 
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Sanayi alanında Türkiye’de bir ilk olan Rahmi M. 
Koç Müzesi sizi bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir 

yolculuğa davet ediyor.  

A first in terms of industrial museums, the Rahmi 
M. Koç Museum invites you on a journey that you 
will wish never ends. 

THE JEWEL OF THE GOLDEN HORN 
RAHMİ M. KOÇ MUSEUM 

HALİÇ’TEKİ MÜCEVHER 
RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

MUTLU DURSUN BURÇİN ÇEBİ
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İstanbul’u İstanbul yapan; 
iki kıtayı birleştiren stratejik 
konumu olduğu kadar bu 
konumu pekiştiren limanları ve 
bu limanlara ev sahipliği yapan 
Altın Boynuz’u yani Haliç’iydi. 
Boğazlarla bağlantısı nedeniyle 
endüstriyel gelişimin de merkezi 
olan Haliç hem mimari hem 
de kültürel miras niteliği 
taşıyan önemli yapılarıyla 
İstanbul’un narin boynunu 
mücevherlerle süsleyen bir 
gerdanlık gibidir bugün bile. Bir 
tarafta Azapkapı’dan başlayıp 
Hasköy’e uzanan tersane; diğer 
tarafta İstanbul’un ihtiyacı 
olan ürünlerin gemilerden 
indirildiği “kapan” adı verilen 
limanlar; daha içerilerde ise 
sonraki yüzyıllarda kurulan 
Cibali Tütün Fabrikası, 
Feshane, Silahtarağa Elektrik 
Santrali ve diğer iş kollarına 
ait fabrikalarla bölge şehrin 
en önemli işçi havzalarından 
biri hâline gelir. Haliç’in bir 
kesitini oluşturan Hasköy için 
bu sanayileşme süreci ise III. 
Ahmed döneminde (1703-
1730) küçük çaplı tersane ve 
atölyelerin bulunduğu bölgede 

What makes Istanbul one of 
a kind is not only its strategic 
location that conjoins two 
continents but also the ports 
reiterating this and the Golden 
Horn that harbors them. 
Becoming the heart of industrial 
development due to its connection 
to the straits, the Golden Horn, 
today, like in the past, is like a 
gem-filled necklace that adorns 
the elegant neck of Istanbul, 
laden with important structures 
that are both of architectural and 
cultural significance. With the 
docks starting from Azapkapı 
and extending to Hasköy on 
one side, and the ports called 
“kapan” where the products 
Istanbul needed were unloded, 
on the other; and the Cibali 
Tobacco Factory, Feshane, 
Silahtarağa Electricity Power 
House, and factories of other 
lines of business built in later 
centuries in the interior parts, 
the region turned into one of the 
city’s most important workers’ 
basins. Occupying a section 
of the Golden Horn, Hasköy 
experienced this industrialization 
process with the Lengerhane built 

donanmaya çıpa yapması için 
kurulan Lengerhane ile başlar. 
1861 yılında Şirket-i Hayriye’nin 
kendi gemilerinin bakım ve 
onarımı için kurulan ve ilk yerli 
vapurlarımızın inşa edildiği 
(Sarıyer ve Kocataş) Hasköy 
Tersanesi bu sürecin en dikkat 
çeken yapıları arasındadır. 
Zamanla âtıl hâle gelen bu iki 
yapının kaderi Rahmi M. Koç 
Müzecilik Vakfı tarafından 
satın alınmaları ve müze olarak 
tasarlanmalarıyla değişir. Sanayi 
alanında Türkiye’de bir ilk olan 
Rahmi M. Koç Müzesi, ziyarete 
açıldığı 1994 yılından sadece 
iki yıl sonra Avrupa Konseyi 
tarafından “Yılın Müzesi Özel 
Ödülü”ne layık görülür. Bu 
ödülü almasında her biri âdeta 
kendi başına bir “sanat” eseri 
sayılabilecek objeleri barındıran 
zengin koleksiyonu ve ince 
düşünülmüş tasarımı kadar 
bu koleksiyonun Lengerhane 
ve Hasköy Tersanesi gibi 
endüstriyel mirasımızın önemli 
yapılarında sergilenmesinin de 
payı vardır. 
Mustafa Koç Binası 
(Lengerhane), tarihî Hasköy 

in the area harboring small-
sized dockyards and workshops 
during the rule of Ahmet III 
(1703-1730) to produce anchors 
for the navy. Hasköy shipyard, 
which was set up for the repair 
and maintenance of the Şirket-i 
Hayriye’s vessels in 1861 and 
where our first domestic ferries 
(Sarıyer and Kocataş) were built, 
is one of the most attention-
grabbing spots of this process. 
The fate of these two structures, 
which had become defunct in 
time, changed when they were 
purchased by the Rahmi M. Koç 
Museum Foundation and brought 
into service as a museum. A 
first when it comes to industrial 
museums in Turkey, Rahmi M. 
Koç Museum was granted the 
“European Museum of the Year 
Special Award” by the European 
Council two years after its 
opening in 1994. Not solely its 
fine design and rich collection 
that holds objects that can 
veritably be considered “works 
of art” but also the fact that they 
were exhibited in important 
structures of our industrial 
heritage like the Lengerhane and 
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great impact on our lives, the 
lives of former generations, 
and on history, is a real delight. 
With its design that splendidly 
combines its industrial heritage 
with the objects on display, 
you bear witness to both the 
historical course of industry and 
the ever-changing role of human 
beings in this development. For 
instance, the classical cars in the 
Erdoğan Gönül Gallery located 
in the Tersane Building, not only 
provide an idea on the zeitgeist, 
but their elaborate designs 
prove that the old masters 
achieved a lot more compared 
to the masters of our day who 
primarily emphasize technical 
possibilities. The automobiles 
steal the spotlight from the 
drivers, and lead you to think 
of a time when driving was an 
enjoyable activity. The collection 
featuring unique pieces such 
as the 1898 steam-operated 
Malden; the Magirus fire 
engine produced in 1922 at the 
Frankfurt-based Kühler Factory; 
the Galaxie produced between 
1959 and 1974 by Ford Motors, 

Hasköy Shipyard played a great 
part in this distinction. More 
than 15,000 objects ranging from 
gramophone needles to antique 
cars, aircrafts to submarines are 
on display at the museum built 
over an area of 27,000 square 
meters including the Mustafa 
Koç Building (Lengerhane), the 
historical Hasköy Shipyard, and 
the outdoor exhibits. Knickknacks 
and old toys; vehicles and 
vessels of transportation like ox 
carts, carriages, bicycles, cars, 
motorcycles, locomotives, trams, 
planes, helicopters, boats, ships, 
and submarines; hot air engines, 
internal combustion engines, 
tools of time measurement, 
ship engines of original size, 
steam-operated tools; nostalgic 
shops like hardware shop, 
carpenter shop, pharmacie, 
fish market, watch- and toy- 
maker, photographer; nostalgic 
technological tools like old 
computers, telephones, photo 
cameras, tape recorders, film and 
print collections… Going around 
in this enchanting museum, 
packed with objects that had a 

Tersanesi ve açık hava sergileme 
alanı dâhil 27 bin metrekarelik 
bir arazi üzerine yayılan 
müzede gramofon iğnesinden 
antika arabalara, uçaktan 
denizaltına 15 binin üzerinde 
obje sergileniyor. Biblo ve eski 
oyuncaklar;  kağnı, at arabası, 
bisiklet, otomobil, motosiklet, 
tren, tramvay, uçak, helikopter, 
kayık, gemi ve denizaltı gibi 
ulaşım araçları; sıcak hava 
motorları, içten yanmalı 
motorlar, zaman ölçüm aletleri, 
orijinal boyutlarında gemi 
makinesi, buharlı aletler; nalbur, 
marangoz, eczane, balıkçı, 
saatçi, oyuncakçı, fotoğrafçı 
gibi nostaljik dükkânlar; eski 
bilgisayar, telefon, fotoğraf 
makinesi, kasetçalar gibi 
teknolojik nostaljik aletler, 
film ve baskı koleksiyonları… 
Bizim hayatımızda, bizden 
önceki kuşakların hayatlarında 
ve tarihte derin etkileri olan 
objelerle masalsı bir atmosfere 
bürünen müzede dolaşmak 
gerçekten büyük bir keyif.  
Sahip olduğu endüstriyel mirası 
objelerle harika bir biçimde 

1994 yılında ziyarete açılan 
Rahmi M. Koç Müzesi, Haliç’in 
kuzey yakasında yaklaşık 27 bin 
metrekarelik bir alana yayılıyor. 
Opened in 1994, Rahmi M. 
Koç Museum is spread over a 
27-thousand-sqm area to the north of 
the Golden Horn. 

Denizcilik koleksiyonu müzenin 
en kapsamlı bölümlerinden. 
The naval collection is one of the most 
comprehensive sections of the museum. 

1

2

2

birleştiren tasarımıyla bu 
müzede sadece endüstrinin 
tarihsel seyrine değil, kendi 
tecrübesiyle insanın bu gelişim 
içinde değişen rolüne de 
şahit oluyorsunuz.  Örneğin, 
Tersane Binası Erdoğan Gönül 
Galerisi’ndeki klasik arabalar, 
kendi zamanlarının beğenisine 
ilişkin bir fikir verdiği gibi, 
günümüze nazaran daha  
ince bir  zevkle tasarlanmış 
olduklarını ve eski ustaların, 
teknik imkânlar bakımından 
daha ileride olan günümüz 
ustalarından çok daha fazlasını 
başardıklarını gösteriyor. 
Bugünün sürücüden rol çalan 
otomobilleriyle kıyaslanınca, 
araba sürmenin bir eski zaman 
keyfi olduğunu düşündürüyor 
hatta. 1898 yapımı buharlı 
Malden, 1922’de Frankfurt 
merkezli Kühler Fabrikası’nda 
üretilen Magirus itfaiye aracı, 
1959-1974 yılları arasında Ford 
Motors tarafından üretilen 
ve büyüklüğüyle dikkat çeken 
Galaxie, artık bir gelin arabası 
olarak karşımıza çıkan pembe 
Cadillac, Çiçero isimli ünlü ajana 
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which draws attention with its 
size; the pink Cadillac coming 
forth nowadays as a bridal car; 
and the Mercedes belonging to 
an agent called Cicero are all 
focal points for motor car lovers. 
The section where motorcycles 
and commercial vehicles are on 
display gets a lot of attention as 
well. By the way, let us mention 
that the famous business figure 
Rahmi Koç came up with the 
idea of setting up this museum 
after he visited the Henry Ford 
Museum in Detroit in 1950. 
Other parts of the museum 
that are crowd favorites are the 
sections of the olive oil production 
plant and the rowboat workshop, 
the tractor that belonged to 
Atatürk, and the sultanate 
carriage used by Sultan Abdul-
Aziz during his tour of Europe.  
There are also sections devoted 
to children in the museum. It is 
possible to see how a machine 
operates and to conduct physics 
tests in the sections that both 
educate and entertain, and where 
speaking out loud, touching, and 
trying things are all encouraged. 

ait Mercedes gibi pek çok eşsiz 
parçanın yer aldığı koleksiyon, 
motorlu araç tutkunlarının 
odak noktaları arasında yer 
alıyor. Bunda motosiklet ve 
ticari araçların yer aldığı 
bölümlerin de etkisi büyük. Yeri 
gelmişken; ünlü iş insanı Rahmi 
Koç’un burayı kurmaya benzer 
bir müzeyi (1950’li yıllarda 
ziyaret ettiği Detroit’teki Henry 
Ford Müzesi) gezerken karar 
verdiğini belirtelim. 
Yukarıda saydıklarımızın 
dışında zeytinyağı imalathanesi, 
sandal atölyesi gibi ilginç 
bölümlerin yanı sıra Atatürk’e 
ait traktör ve Sultan 
Abdülaziz’in Avrupa seyahati 
sırasında kullandığı Saltanat 
Vagonu da müzenin ilgi çeken 
parçaları arasında.  
Müzede çocuklar için özel 
bölümler de düşünülmüş. 
Üstelik yüksek sesle 
konuşmanın, dokunmanın, 
denemenin yasak olmadığı; 
hem eğiten hem de eğlendiren 
bu bölümlerde makinelerin 
nasıl çalıştığını görmek ve fizik 
deneyleri yapmak da mümkün. 

“Renkli Matematik Dünyası” 
bölümünde ise çocuklar 
problem çözme becerilerini 
geliştirecek zekâ oyunlarına 
katılarak Mimar Sinan’ın 
köprülerinin sırrını çözebilir, 
Leonardo da Vinci’nin Haliç için 
tasarladığı köprünün detaylarını 
görerek kendi köprülerini 
inşa edebilir, sihirli aynalarda 
oluşan görüntülerin aynaların 
arasındaki açılarla ilgili 
olduğunu keşfedebilirler. 4-14 
yaş grupları için her hafta sonu 
farklı içerikte atölye çalışmaları 
düzenleniyor.  
Müzede gezerken yorulanlar 
İstanbullulara uzun yıllar 
hizmet ettikten sonra 
emekliliğinin tadını Haliç 
kıyısında çıkaran Fenerbahçe 
vapurunda, II. Dünya Savaşı’nda 
Amerikan donanmasında görev 
alan (Uluç Ali Reis) denizaltıya 
ve Haliç’i içine alan manzaraya 
karşı mola verebilirler. 
Dinlenirken açık havanın tadını 
çıkarmak isteyenler bir Coca-
Cola büfesine dönüştürülen 
1934 model Dodge kamyondan 
küçük tadımlıklar alabilir.  Adını 

In the “Colorful World of 
Mathematics” section, children 
can decode the secret of the 
bridges built by architect Sinan 
after taking part in mind games 
that will develop their problem-
solving skills, build their own 
bridges by observing the details of 
the bridge Leonardo designed for 
the Golden Horn, and discover the 
relation of the images appearing 
in the magic mirrors to the angles 
between them. Every weekend, 
different workshops are held for 
age groups ranging from 4 to 
14. Those who get tired as they 
stroll around the museum, can 
take a breather at the Fenerbahçe 
ferry which after having served 
Istanbulites for long years is 
now enjoying its retirement on 
the shores of the Golden Horn 
against the landscape presenting 
the view of the Uluç Ali Reis 
submarine which served the 
American Navy in WWII and 
Golden Horn. Those who would 
like to be outdoors as they take 
a break can treat themselves to 
the refreshments on offer at the 
1934 model Dodge truck that’s 

Müzede 15 binin üzerinde obje 
sergileniyor.   
Over 15,000 objects are displayed 
at the museum.   

Rahmi M. Koç Müzesi 19’uncu 
yüzyıl sonu ile 20’nci yüzyıl 
başlarında kullanılan İngiliz, 
Alman, Fransız ve İtalyan yapımı 
eğitim, keşif, avcı ve bombardıman 
uçaklarının modellerine ev 
sahipliği yapıyor. 
The Rahmi M. Koç Museum hosts 
British, German, French and Italian 
training, exploration, fighter and 
bomber aircrafts used in the late 19th 
and early 20th centuries. 

Ziyaretçiler hava şartlarının 
uygun olduğu günlerde 
düzenlenen “Tekneyle Haliç 
Turları”na katılabilir.
Visitors can participate in the 
Golden Horn tours that take place 
when the weather conditions are 
accommodating.
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iç dekorasyonunda kullanılan 
farklı ülke ve dönemlere ait 
birbirinden orijinal çaydanlık 
ve demliklerden alan Demlik 
Kafe, mola için bir diğer 
alternatif. Atıştırmalıktan 
ziyade dört başı mamur bir 
sofrayı tercih edenler ise 
Fransız yemeklerinin servis 
edildiği Cafe du Levant’ın 
ya da Akdeniz lezzetlerini 
bulabilecekleri Halat 
Restoran’ın yolunu tutabilir.    
Haliç kıyılarında bulunan 
müzeyi gezdikten sonra bir 
Haliç turuna çıkmak isteyenler 
mayıs ve ekim ayları arasında 
hava koşullarının elverişli 
olduğu günlerde hafta sonları 
1936 Hollanda yapımı Liman 
2 ve Rosalie ile, hafta arasında 
ise Kont Ostrorog Teknesi 
(Karadeniz’e özgü geleneksel bir 
balıkçı teknesi) ile bu isteklerini 
gerçeğe dönüştürebilir.   
Türkiye’den yola çıkarak 
üç yılda dünya turunu 
tamamlayan Sadun Boro’nun 
Kısmet adlı yelkenlisinin de 
sergilendiği Rahmi M. Koç 
Müzesi, Sanayi Devrimi’nden 
bugünlere uzanan ve dünyanın 
farklı noktalarına yönelen 
ayrıcalıklı bir geziye davet 
ediyor sizi. Ne dersiniz? 

been transformed into a Coca-
Cola buffet. Getting its name 
from the original pots and 
kettles from different countries 
and eras used in the interior 
decoration, Demlik Kafe is 
another alternative for a break. 
Those preferring a square 
meal rather than refreshments 
can head to Café du Levant, 
offering French cuisine, or 
Halat Restaurant that serves 
Mediterranean food. There 
are also tours of the Golden 
Horn on offer between May 
and October when the weather 
conditions are accommodating. 
The tours occur on board the 
1936 Dutch-made Liman 2 
and Rosalie on weekdays, and 
on the weekends, on the Count 
Ostrorog, a traditional local 
fishing vessel from the Black 
Sea.  
Rahmi M. Koç Museum, home 
of Sadun Boro’s sailboat 
Kısmet that set sail from 
Turkey and toured the world 
in three years, extends an 
invitation for an exclusive 
journey that will take you from 
the Industrial Revolution to 
our day, stopping by different 
destinations across the world. 
What do you say?  

4

5

6
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Bodrum’da yaşayanlarla sohbet edenler bilir. 
Bodrumlular yazdan ziyade kışı severler. İşte size 

Bodrum’un yerlisinden 6 neden. 

If you talk to those living in Bodrum, you’ll find out that 
its locals love winter more than summer. If you ask 

why, here are 6 reasons they will give you. 

6 REASONS TO VISIT BODRUM IN 
WINTER

KIŞIN 
BODRUM’A 

GİTMEK İÇİN 
6 NEDEN

ANNETTE HANISCH ÖMER DOĞAN



21
1

Yeşil mevsim 
Türkiye genelinde kışın 
renkleri gri, kahverengi ve 
beyazdır. Oysa Bodrum’da 
kışlar yemyeşil! Hele ki 
sonbaharda birkaç kez 
yağmur yağdıysa, tam bir 
ikinci bahar yaşanır Güney 
Ege kıyılarında. Kavurucu 
yaz güneşinin altında 
sararmış tepeler taze yeşile 
bürünür. Kasımdan itibaren 
çamların gölgesindeki 
yabani siklamenler, yılın 
ilk ayıyla birlikte pembenin 
ve kırmızının her tonunda 
açan anemonlar yeşil bitki 
örtüsüne renk katar. Badem 
çiçekleri ise ağaç dallarını 
birer kar tanesi gibi süsler. 
Sonbaharın bitişiyle Bitez, 
Ortakent, Gölköy, Yalıkavak 
veya Turgutreis’teki 
mandalina bahçelerinin 
her zamanki koyu yeşiline 
turuncu benekler eklenir. 

Aralık ayı, kabuğu koyu 
turuncu klementinin 
(kinin), ocak ve şubat 
ise mis kokulu Bodrum 
mandalinasının mevsimidir. 
Kışın Bodrum’a geldiyseniz 
narenciye bahçelerinde 
gezebilir, eski kuyuları ve 
su kanallarını keşfedip 
bahçe sahipleri ile sohbet 
edebilirsiniz. Tabii ki arada 
bir “göz hakkı”nızı da 
kullanabilirsiniz.

Yöresel pazarlar, şifalı 
otlar 
Ege pazarları her mevsimde 
güzeldir, fakat kış aylarında 
daha da şenlenir. Bodrum 
pazarlarında bilinen kış 
sebzelerinin yanında 
çeşit çeşit yemeklik otlar, 
doğadan toplanan körek 
mantarları, çintarlar, 
narenciyenin her türü, 
kırma, çizik ve sele 

Green season 
The colors of winter in general 
in Turkey are grey, brown, and 
white, but in Bodrum winter 
is greener than green! And 
if it has rained a few times 
in autumn, a second spring 
is experienced on the South 
Aegean shores. The hills that 
have turned yellow under the 
scorching summer sun are 
covered with green foliage. 
Starting in November, wild 
cyclamens appear underneath 
the shadow of the pines, and 
anemones that blossom in all 
shades of pink and red with 
the first month of the year add 
color to the foliage. Almond 
blossoms adorn the tree 
branches like snowflakes. 
With autumn drawing to a 
close, orange dots start to 
appear in the dark green foliage 
of the tangerine orchards 
in Bitez, Ortakent, Gölköy, 

Yalıkavak, and Turgutreis. 
The month of December is the 
season for the clementine (a 
kind of tangerine) to develop 
a dark orange rind, and in 
January and February, the 
fragrant Bodrum tangerines 
appear. If you visit Bodrum in 
winter, you can go around the 
citrus orchards, explore the 
old wells and water canals, 
and chat with the orchards’ 
owners. You can also use your 
“eyeing right” from time to 
time!

Local bazaars, medicinal 
herbs 
The marketplaces in the 
Aegean are always enticing but 
they become all the merrier 
in the winter months. In the 
marketplaces of Bodrum, 
along with the well-known 
winter vegetables there are all 
kinds of edible herbs; porcinis 
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1 Antik tiyatronun önünden tarihî Bodrum Kalesi’ni de içine alan eşsiz bir 

Bodrum manzarası
Standing in front of the ancient theater, you can look at the breathtaking views of 
Bodrum which hems in the historical Bodrum Castle.

zeytinleri ve tabii ki taze 
sıkılmış zeytinyağları 
üreticiler tarafından 
alıcıların ayağına getirilir. 
Sağlıklı yaşam müdavimleri 
kışın Bodrum’da bayram 
eder. İlk yağmurların 
ardından çıkan otların 
hepsi birer şifa kaynağıdır: 
Kenker (şevketibostan), sıra 
(arapsaçı), kazayağı, dağ 
marulu, körmen (yabani 
sarımsak), hindiba (radika), 
ilmik (ebegümeci), hardal ve 
turp otları ile bahara doğru 
yetişen tilkişen (yabani 
kuşkonmaz) ve daha nice 
tür sadece sağlığa değil, 
aynı zamanda damağa da 
iyi gelir. Bilmediğiniz bir 
otun nasıl kullanıldığını 
sormaya çekinmeyin, 
pazarcılar seve seve anlatır. 
Cuma günleri otogarın 
yanında meyve sebze pazarı 
kurulur, cumartesi günleri 

ise Turgutreis’teki pazarda 
gıdanın yanında giysi, 
kumaş ve züccaciye ürünleri 
de bulabilirsiniz. Bodrum 
pazarlarını bu iki meşhur 
pazarla sınırlı sanmayın. 
Haftanın her günü ilçenin 
farklı mahallelerinde pazarlar 
kurulur. 

Balıklar, balıklar, balıklar 
Bodrum’da kış, balık mevsimi 
demektir. 15 Eylül’den sonra 
av yasağı kalkar, balık ve 
deniz ürünleri bollaşır. Talep 
yaza göre daha az olduğu 
için fiyatlar düşer, aynı 
zamanda çeşit artar; artık 
doya doya balık yemenin tam 
zamanıdır. Palamut, barbun, 
iskorpit, ahtapot, kalamar, 
sübye, karides… Tercih sizin! 
Evde yapacaksanız Bodrum 
limanındaki balıkçılardan 
balığınızı alıp keyfinize göre 
hazırlayabilirsiniz. Tercihiniz 

2

3

Bol vitaminli mor havuç sadece kış aylarında yetişiyor.
Full of vitamins, the purple carrot only grows in winter.

Herkesin favorisi taze deniz çipurası.
Everyone’s favorite: fresh sea bream.

2
and red pine mushrooms 
handpicked in nature; all 
sorts of citrus fruit; cracked, 
scored, and dry salt-cured 
olives; and freshly pressed 
olive oils are laid at the feet 
of buyers. Those who would 
like to lead a healthy life are 
offered a feast in Bodrum in 
winter. All of the herbs that 
come out after the first rainfall 
are healing: thistle (Şevket-i 
bostan or kenker), baby’s tears 
(arap saçı), wild spinach, 
common sow thistle, wild garlic 
(körmen), chicory (radika), 
common mallow (ebegümeci/
ilmik), mustard greens, wild 
radish; vegetables that grow 
in spring like asparagus; and 
many others are not only good 
for your health but are also 
palatable. Don’t be reluctant 
to ask how an herb that you’ve 
never heard of should be used - 
the stallholders would be more 
than happy to tell you all about 
them!  
The fruit and vegetable market 
is set up on Fridays beside the 
bus station and on Saturdays 
along with food, you can 
also find clothes, linens, and 

tableware at the bazaar set up 
in Turgutreis. But do not think 
that the markets of Bodrum 
are restricted to just these two 
famous ones. Every day of the 
week markets are set up in the 
different neighborhoods of the 
borough. 
 
Fish, fish, fish 
Winter in Bodrum is the season 
for fish. The fishing ban is lifted 
after September 15, and the 
fish and seafood start to become 
abundant. Considering that the 
demand decreases compared 
to summer, the prices fall and 
there is an increase in variety; 
now is the right time to eat as 
much fish as you want. Atlantic 
bonito, red mullet, scorpion fish, 
octopus, calamari, cuttlefish, 
and shrimp… The choice is 
yours! If you plan to cook it at 
home, you can get your fish from 
the fisheries at the Bodrum port 
and prepare it to your heart’s 
content. If you would like to eat 
outside, you can have a full-
fledged feast in the restaurants 
over at the fish market or at the 
renowned fish restaurants of 
Gümüşlük or Yalıkavak. 

3
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4
dışarısı ise merkezdeki 
balıkçılar çarşısında yer 
alan restoranlarda veya 
Gümüşlük’ün, Yalıkavak’ın 
meşhur balık lokantalarında 
kendinize tam tekmil bir 
balık ziyafeti çekebilirsiniz.

Leleg Yolu’nda yürüyüş 
Bodrum deyince akla 
kumsallar ve koylar gelir 
fakat Bodrum Yarımadası’nda 
her kondisyona uygun harika 
yürüyüş parkurları da var! 
2016’da açılan kültür rotası 
Leleg Yolu, yarımadanın ilk 
bilinen uygarlığı olan Leleg 
halkının izlerini takip ederek 
eski ticaret yollarını ve çoban 
patikalarını birleştirdi. 
Lelegler kentlerini, kalelerini 
ve mezarlarını hep yüksek 
tepelere kurdukları için, Leleg 
Yolu yürüyenlere muhteşem 
manzaralar sunmakta. 
Belediyece sürekli kontrol 
edilen tabelalar ve işaretler 
sayesinde yer-yön bulmak 

oldukça kolay. Başlangıç 
için Konacık Mahallesi’nin 
yukarısında bulunan 
Leleg Başkenti Pedasa’yı 
ziyaret edip buradan 
başlayan parkurlardan 
birinde yürüyebilirsiniz. 
Bitez limanında başlayan 
Adaboğazı rotası da kısa ve 
denize daha yakın olduğu için 
tercih edilebilir. 
Kışın da yüzmekten 
vazgeçmek istemeyenler 
için Karaada rotası cazip bir 
seçenek: Sizi dağın tepesinde 
inşa edilmiş bir antik yapıya 
-muhtemelen bir Helenistik 
tapınağa- götürecek olan 
rota toplam 4 kilometre 
uzunluğunda. Dönüşte, 
doğal bir mağaradan çıkan 
ılık su ile dolan termal 
havuzda, tırmanışın ve inişin 
yorgunluğunu atabilirsiniz. 
Adaya düzenli seferler 
olmasa bile bir tekne sahibi 
ile anlaşıp, güzel bir gün 
geçirebilirsiniz.

Hiking on the Leleg Road 
When you say Bodrum, the 
first thing that comes to mind 
is the beaches and coves, but 
there are walking trails for 
all levels of fitness on the 
Bodrum Peninsula! Brought 
into service in 2016, Leleg 
Road cultural route joins 
the old trade routes with 
the footpaths of shepherds 
by tracing back the trails of 
the Leleg people, the first 
civilization to have inhabited 
the peninsula. Considering 
that Lelegs founded their 
cities, castles, and cemeteries 
on top of hills, the Leleg Road 
offers trekkers magnificent 
landscapes. With the help of 
the road signs and indications 
that are regularly checked by 
the municipality, it is quite 
easy to find your bearings. 
To start out you can visit 
Pedasa, the Leleg capital, 
located right above Konacık 
neighborhood and can follow 

that trails that start out 
from here. Setting out from 
Bitez port, the Adaboğazı 
course is shorter and closer to 
the sea. 
For those who don’t want 
to give up swimming even 
in winter, Karaada route is 
appealing: leading to ruins 
dating back to antiquity - a 
Hellenistic temple perhaps 
- built on the top of a hill, 
this track measures a total 
of 4 kilometers. On your way 
back, you can dip into a pool 
of spring water sourced from 
a natural cave and shed off 
the tiredness of the climb and 
descent. Even though there 
are no regular services to the 
island, you can strike a deal 
with one of the boat owners 
and spend a beautiful day 
there.

Rainy days  
Winters are mild, but Bodrum 
does have rainy periods. These 

4
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Kızılağaç-Bodrum yürüyüşünün sonunda kubbeli sarnıcın yanından 
Bodrum’a iniliyor.
You can descend towards Bodrum beside the domed cistern at the end of the 
Kızılağaç-Bodrum walking trail.

Bodrum kütüphanelerinde kitap okumak büyük bir keyif. 
It is a great pleasure to read a book in the libraries of Bodrum. 

Yağmurlu günler  
Kışları ılıman geçse bile 
yağmurlu dönemleri olabilir 
Bodrum’un. Böyle günlerin 
keyfi de bir başkadır. Örneğin 
yağmurlu bir gün beş yıldızlı 
otellerin birinde spa keyfi 
yaşamak için ideal olabilir. 
Hamam, sauna, jakuzi gibi 
imkânlar sunan büyük 
otellerin kış sezonunda 
uyguladıkları özel indirimli 
fiyat tarifeleri de içinizi 
ısıtacaktır… Yağmur yağarken 
sakin bir yerde oturup 
kitap okumayı da tercih 
edebilirsiniz. Konacık’ta, 
anayolun hemen altındaki 
Zai ilk tercihiniz olabilir. 
Sahipleri tarafından ticari 
kaygı duyulmadan tasarlanan 
Zai, yeni nesil bir kütüphane. 
Modern sanat eserleriyle kaplı 
iç mekânın yanı sıra zeytin 
ağaçlarının süslediği bahçesi 
de 16 yaşını dolduran 
herkese açık. 
Zai Bodrum’daki tek 
kütüphane değil. Bodrum’da 
bir mimarlık kütüphanesi 

olduğunu biliyor muydunuz? 
Bodrum sevdalısı bir mimarlık 
profesörü 10 binden fazla 
kitabıyla tarihî bir evde 
Türkiye’nin ilk mimarlık 
kitaplığını kurdu. Bodrum 
Mimarlık Kitaplığı kış 
boyunca belli aralıklarla 
düzenlenen mimari, tasarım, 
tarih ve kültür konulu 
söyleşilere ev sahipliği yapıyor. 
İlgi duyan herkes davetli.  
Dışarıda ıslanmak 
istemeyenler için müze 
gezmek de oldukça keyifli 
olabilir. Bodrum’un 
medarıiftiharı Sualtı Arkeoloji 
Müzesi tadilattan dolayı bir 
süredir kapalı olsa da ilçenin 
bir başka değeri Bodrum 
Deniz Müzesi ziyaretçilere 
açık. Geçmişten günümüze 
kadar bu yörede inşa edilen 
ahşap tekne maketlerinin 
sergilendiği müze, aynı 
zamanda Türkiye’nin en büyük 
deniz kabuğu koleksiyonunu 
barındırıyor.   
Bodrum’da seçenekleriniz 
elbette saydıklarımızla 

days offer a whole different kind 
of enjoyment. For instance, you 
may take advantage of a rainy 
day to enjoy the spa of one of the 
five-star hotels. Large hotels with 
bathhouses, saunas, and Jacuzzis 
have special offers during the 
winter season that will warm your 
heart… 
Or you may prefer to sit somewhere 
and read a book while it rains. 
Located right beneath the highway 
at Konacık, Zai could be your first 
choice. Designed by its owners 
without commercial concerns, Zai 
is a new-generation library. Its 
interior is full of modern artwork, 
and its garden, adorned with olive 
trees, is open to everyone over 16. 
Zai is not the only library in 
Bodrum. Did you know that there is 

an architectural library in Bodrum? 
A professor of architecture, who 
loves Bodrum, established the first 
architectural library in Turkey in a 
historical house with his collection 
of more than 10,000 books. 
Bodrum Architectural Library 
hosts talks on architecture, design, 
history, and culture at various 
intervals throughout winter. All 
visitors are welcome.  
For those who do not like getting 
wet in the rain, visiting a museum 
can be great fun. Even though the 
Underwater Archeology Museum, 
Bodrum’s source of pride, is closed 
due to restoration, there is another 
attraction in the city, the Bodrum 
Naval Museum, that is open to 
visit. The museum boasts the 
largest seashell collection in Turkey 

 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 
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Pazar günleri, Bitez yalısı brunch yapanlarla dolup taşıyor.
On Sundays, Bitez shore brims with people having brunches.

sınırlı değil. Herodot Kültür 
Merkezi’nde kimi zaman 
yerel sanatçıların, kimi 
zaman da ulusal veya 
uluslararası misafirlerin 
katılımıyla haftanın pek çok 
akşamı tiyatro gösterileri, 
dinletiler, konserler 
düzenleniyor. Unutmayın, 
Bodrum artık bir balıkçı 
kasabası değil, bir kültür 
kenti.

Pazar kahvaltısı  
Havalar nasıl olursa olsun 
Bodrum’un pazar kahvaltıları 
vazgeçilmezdir. Güneşli 
havalarda Bitez kumsalı 
brunch yapanlarla dolup taşar. 
Yalıkavak’ın kahvaltıcılarının 
ünü ülke sınırlarını aşar. 
Bodrum’un turistik rotalarının 
biraz dışında, doğusundaki 
Çiftlik-Mumcular-Çamlık 
üçgeninde köy kahvaltısı 
sunan mekânlar çoktur. 
Çamlık’ta, son derece popüler, 
fiyatları da gayet uygun kır 
lokantaları bulabilirsiniz. 
Mumcular ile Çiftlik arasında 

kalabalıktan olabildiğince 
uzak, kendi hâlinde bir 
köy olan Etrim’de çimenler 
üzerindeki masalarda kahvaltı 
yaparken ayaklarınızın 
arasında tavuklar, civcivler 
dolaşır. Horozların ötüşü 
eşliğinde ev yapımı zeytin, 
sahanda köy yumurtası, taze 
çökelek ve işletme sahibinin 
annesinin kendi yaptığı 
reçellerle kahvaltının keyfine 
diyecek yoktur.  
Bu altı neden sizi hâlâ ikna 
edemediyse tanıdığınız bir 
Bodrumluya “İlçeniz yazın 
mı, kışın mı daha güzel?” 
diye sorun. O size daha 
pek çok neden sıralayacak 
ve ekleyecektir: “Kışın 
Bodrum çok güzel çünkü 
hayat yavaşlıyor, biz bizeyiz 
ve yazın yoğunluktan 
görüşemediğimiz dostlara 
bol bol vakit ayırabiliyoruz.” 
Bodrum’da kış, enerji 
depolama ve dostluk 
mevsimi demektir. Buna siz 
de katılmak istiyorsanız, 
buyurun Bodrum’a! along with the wooden boat models, 

both old and new, on display.   
Your choices in Bodrum are, of 
course, not limited to the above. At 
the municipality’s Herodot Cultural 
Center theater performances, 
recitals, and concerts are held with 
the participation of both local 
performers, and national and 
international guests. Bodrum is no 
longer a town of fisherman - it is a 
cultural borough.

Sunday breakfast  
Whatever the weather, 
Bodrum’s Sunday breakfasts 
are a must-do. On sunny days, 
Bitez shores are filled with 
those enjoying brunch. The 
fame of breakfast at Yalıkavak 
has gone beyond the borders 
of the country. Deviating a 
little from the touristic routes, 
heading east, you will come 
across many eateries offering 
village breakfasts at the Çiftlik-
Mumcular-Çamlık triangle. 
At Çamlık, you can find many 
popular rural restaurants with 
affordable prices. Between 
Mumcular and Çiftlik, at Etrim, 

a quiet village far away from 
the maddening crowds, chickens 
and chicks run around your feet 
as you have breakfast at the 
tables set up in the meadows. In 
the accompaniment of cock-
a-doodle-doos, you can enjoy 
a breakfast fit for kings and 
have your fill of home-cured 
olives, fried village eggs, fresh 
cottage cheese, and the jams 
prepared by the mother of the 
establishment’s owner.  
If these 6 reasons were not 
enough to convince you to visit, 
you can ask one of the locals 
of Bodrum “Is your borough 
more beautiful in summer 
or in winter?” Listing more 
reasons, one after the other, 
s/he will add, “Bodrum is so 
much better in winter because 
life slows down; it’s just us and 
we can spare time to visit our 
friends, who we couldn’t see in 
summer due to the business, 
to our heart’s content. Winter 
in Bodrum means stocking up 
on energy – it is the season of 
amity! If you would like to join 
in, come on over to Bodrum!”

8

7

7

8

Etrim’de kahvaltı ortamı doğal ve oldukça eğlenceli.
You can have an entertaining breakfast in a natural environment in Etrim.
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Klasik mitoloji denildiğinde akla ilk Akdeniz ve 
Ege bölgeleri gelir. Kastamonu bu coğrafyalara 
uzak kalsa da mitolojik hikâyeler belki sonsuz 
rüzgârlarla, belki de dalgalarla taşınıp çok 
uzaklardan Cide kıyılarına, oradan da içerilere 
sızarak Ilgaz’ın doruğu Hacet Tepe’ye kadar 
ulaşmayı başarmıştır.

When you mention classical mythology, first the 
Mediterranean and then the Aegean Sea come to mind. 
Even though Kastamonu is at a distance, perhaps 
mythological tales were carried on the back of waves 
or traveled with the eternal winds from far off lands to 
the shores of Cide, seeping inland and to Hacet Tepe, 
the top of Mount Ilgaz.

THE CITY OF LEGENDS: 
KASTAMONU

MİTOSLARIN KENTİ 

MURAT KARASALİHOĞLU

Anadolu’nun Karadeniz 
kıyılarında Ege ve Akdeniz 
kadar olmasa da mitolojik 
hikâyelere rastlanır. Karadeniz 
Ereğli ya da antik ismi ile 
Herakleia Pontika, mitolojideki 
Herakles’in (Herkül) kurduğu 
ve aynı zamanda Hades’in yer 
altı krallığına indiği şehirdir. 
Sinop, bir Amazon kraliçesi ya 
da nymphe (peri) tarafından 
kurulmuştur. Samsun Terme, 
Antik Çağ’ın ünlü savaşçı 
kadınları Amazonların 
yurdudur. Iason Adası yani 
Ordu’nun Perşembe ilçesindeki 
Yason Adası ise mitolojide 
yer alan bir başka Karadeniz 
yerleşimidir. Tüm bunların 
içinde başka bir yer daha 
vardır ki, pek bilinmese de 
mitolojinin birçok hikâyesinde 
çeşitli şekillerde geçer: Kytoros 
yani günümüzün Cide ve 
Gideros Koyu. 
Akdeniz havzasından uzak 
topraklarda usul usul yerleşmiş 
mitosların neler olduğuna 
ve onların arkasındaki bazı 
tarihsel gerçekliklere bakalım 
şimdi isterseniz. 

 Even though, their legends 
might not be as famous as those 
regarding the Aegean and the 
Mediterranean, the shores of the 
Black Sea region of Anatolia are 
also featured in mythological tales. 
Karadeniz Ereğli, or Heraclea 
Pontica as it was known in 
antiquity, was founded according 
to mythology by Hercules in 
mythology. It was also here that 
Hades descended to the depths of 
the underworld. Sinop (Synope), 
according to legend, was founded 
by an Amazon queen or a nymph. 
Samsun Terme is the land of the 
Amazons, the famous women 
warriors of antiquity. Iason 
Island, or Yason Island, in the 
Perşembe borough of Ordu is 
another Black Sea settlement from 
mythology. There is one other 
place, which although it is not very 
well known, is referred to in many 
mythological tales: Cytorus, that 
is to say, Cide or Gideros Bay. 
Let us take a look at what legends 
lie at the heart of these lands, far 
away from the Mediterranean 
basin, and discover some of the 
historical facts behind them.

“İlyada”da Kastamonu 
Klasik mitolojide günümüz 
Kastamonu kıyılarının Cide 
sınırları önem taşır. Cide 
kıyılarının klasik mitolojide 
geçtiği en erken örnek aynı 
zamanda Batı edebiyatının da 
ilk örneği sayılan, Homeros’un 
“İlyada”sıdır. “İlyada”da Antik 
Çağ’da sadece Cide’ye değil 
tüm bölgeye isim vermiş olan 
Paphlagonlardan şu şekilde 
bahsedilir: 
“Erkek yürekli Pylaimenes 
komuta eder Paphlangonialılara, 
Gelmişler yaban katırlarıyla ünlü 
Enetlerin yurdundan 
Kytoros’ta, Sesamos’ta otururlar, 
Parthenos Irmağı çevresinde 
kurmuşlardır ünlü saraylarını, 
Kentleri Kromna, Aigialos, 
yüksek Erythinoi’dur.” 
Homeros’un MÖ VII-VIII. 
yüzyıllarda yaşadığı kabul 
edilmekte ve “İlyada”nın da 
bu zaman diliminde oluşmaya 
başladığı öne sürülmektedir. 
Ancak “İlyada”da geçen olaylar 
tarihsel kayıtlara göre MÖ 
XII. yüzyıla kadar uzanır. 
Yani destan aslında halkın 

Kastamonu in the Iliad 
In classical mythology, the Cide 
borders of Kastamonu’s shores are 
of great significance. The earliest 
example of Cide being mentioned 
in classical mythology is also the 
first example of epic Western 
literature - Homer’s Iliad. In the 
Iliad, the Paphlagonians, who 
in antiquity gave their name to 
the shores of Cide and the whole 
region, are referred to thus, 
“Pylaemenes, a brave soldier, 
commanded Paphlagonian  
from Enetae, where herds of 
mules run wild,  
men from Cytorus, from around 
Sesamus,  
those with fine homes by the 
stream Parthenius,  
their city Croma, Aegialis, high 
Erithini.” 
Homer is considered to have lived 
in the 8-7th century BC. However, 
the chronologic events that are 
referred to in the Iliad date back 
to the 12th century BC. That is to 
say, dating back about 500 years, 
the legend discussed in the work is 
a retrogressive lore that remained 
in the collective memory of 

KASTAMONU
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ortak belleğinde kalmış olan 
olayların yaklaşık 500 yıl 
geriye giden öyküsüdür. Bu 
satırlarda geçen Pylaimenes, 
Paphlagon önderi olarak 
Enetlerin kralıdır ki bu isim 
MÖ I. yüzyıla kadar yani 
yaklaşık bin yıl boyunca bu 
halkın liderlerinin en sık 
kullandığı isim olacaktır. 
Bahsedilen Kytoros 
günümüzde Gideros Koyu 
çevresi, Aigialos ise Cide 
sahilinin olduğu kesimdir. Bu 
isimlerin sayılması Karadeniz 
kıyılarının MÖ XII. yüzyılda 
tanınmaya başladığını ve bu 
noktada Gideros ve Aigialos’un 
aslında tarihte ne kadar 
da geriye giden yerleşimler 
olduğunu gösterir.  
Şimdi gelelim bu destanın 
devamında başka bir Antik 
Çağ eseri ile antik Cidelilerin 
Roma’nın kuruluş hikâyesinde 
bir şekilde yer alışlarını 
mitoloji içinde görmeye... 
Homeros Cide yöresinden gelip 
Troyalıların yanında yer alan 
Enet kabilesi ve Paphlagonlarla 
ilgili daha dramatik sahnelere 
yer verir. Bu sahneler 
Paphlagonların lideri 
Pylaimenes ile onu korumaya 
çalışan oğlu Harpalion’un 
sırasıyla ölümleridir. 

people at the time. Pylaemenes, 
referred to above, was the leader 
of the Paphlagonians, the King 
of Enet. The name, which dates 
back to 1st century BC, will be the 
name most frequently used by 
people to refer to their ruler for 
the thousand years that ensued. 
The Cide shores are referred to 
as “Aigialos,” and Cytorus is the 
surroundings of Gideros Bay. 
The citing of these names shows 
that the Black Sea regions were 
explored by the 12th century BC 
and that, at this point, Gideros 
and Aigialos were settlements 
with a long-established history.  
Let us now look at another 
work of antiquity and discover 
how the inhabitants of Cide 
are cited in the mythological 
foundation of Rome as retold 
in the latter part of the legend. 
Homer describes dramatic scenes 
featuring the Paphlagonians 
after introducing the Eneti 
tribe, who coming from Cide 
sided with the Trojans. These 
scenes tell of the consecutive 
deaths of the Paphlagonians’ 
leader Pylaemenes and his son, 
Harpalion, as he attempts to 
protect him. 
“There they slew Pylaemenes, 
equal of Ares,  
the ruler of the courageous 

“O sıra avladılar Ares’in dengi 
Pylaimenes’i, 
Mert savaşçılar 
Paphlagonialıların önderini, 
Kargısıyla ün salmış Menelaos, 
Atreusoğlu, 
Önünde görünce onu boylu 
boyunca...” 
Görüldüğü üzere, Paphlagon 
kralı Pylaimenes, Helenlerin 
Savaş tanrısı Ares ile bir 
tutulmuştur. Onun trajik sonu, 
“Troya” destanının önemli 
kahramanı ve dünyanın en 
güzel kadını Helen’in kocası 
olan, Akhaların liderlerinden 
Menelaos tarafından getirilir. 
Pylaimenes, Menelaos’un 
mızrağıyla ölürken, onu 
korumak için savaş alanına 
oğlu Harpalion atılır ve o da bir 
ok ile öldürülür. 
“O sıra saldırdı üstüne 
Harpalion,/Kral Pylaimenes’in 
oğlu,/Savaşmaya gelmişti 
Troia’ya, sevgili babasıyla,/
Ama bir daha dönemeyecekti 
baba toprağına./İşte 
kalkanının ortasından o vurdu 
Atreusoğlunu,/Çok yakından 
vurdu, ama delemedi tuncu,/ 
Çekildi geri geri, arkadaşlarına 
doğru,/Dört bir yanına bakına 
bakına, 
Biri etine saplamasın diye 
tuncu./Tam o sırada Meriones 

warriors Paphlagonians.  
He stood stock still as the great 
spearman  
Menelaus, the son of Atreus 
stabbed him… “ 
Pylaemenes, the king of the 
Paphlagonians, was held equal to 
Ares, the war god of the Helens. 
His tragic demise is brought about 
by Menelaos, the protagonist of 
the legend of Troy, the leader of the 
Achaeans, and husband to Helen, 
the world’s most beautiful woman. 
As Pylaemenes dies from the spear 
of Menelaos, his son, Harpalion, 
comes to the battlefield’s fore to 
his rescue but is slain with an 
arrow. 
“Him, next, Harpalion, offspring of 
the king 
Pylaemenes, assail’d who came to 
Troy to war 
Following his sire, but never thence 
return’d. 
He, from small distance, smote the 
central boss 
Of Menelaus’ buckler with his lance, 
But wanting pow’r to pierce it, with 
an eye 
Of cautious circumspection, lest 
perchance 
Some Spear should reach him, to his 
band retir’d 
But him retiring with a brazen shaft 
Meriones pursu’d; swift flew the 
dart 

1
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2saldı oku üstüne, 
vurdu onu sağ kalçasından... Ulu 
yürekli Paphlagonlar çevresine 
üşüştüler, koydular arabaya, 
götürdüler kutsal İlion’a./
Hepsinin içi kan ağlıyordu, babası 
da gidiyordu gözyaşı döke döke... 
Paris görünce Harpalion’un 
ölüsünü,/Yüreğinde büyük 
öfke duydu, Harpalion, bunca 
Paphlagonlu arasında konuğuydu 
onun...” 
Bu dizelerde de görülen en 
önemli şey ise yine “İlyada”nın 
başkarakterlerinden olan 
Paris’in yani Helen’i kaçıran 
Troyalı prensin, Paphlagon 
prensi Harpalion’u özel olarak 
konuk etmesi ve ona önem 
vermesidir.

Venedik’e ismini veren 
Cideliler 
“İlyada”da Troya Savaşı’nın 
son 50 günlük bölümü 
anlatılır. Ancak savaşın kesin 
sonucu sonraki mitologya 
yazarlarınca tamamlanmıştır. 
İşte bunlardan bir tanesi 

Roma’nın efsanevi kuruluş 
hikâyesini anlatan Romalı 
Vergilius’un “Aenas 
Destanı”dır. Bu destan da 
Troya Savaşı’nın bitmesi 
ve bazı Troyalı prens ve 
soyluların kentten gizlice 
kaçışı ile İtalya’ya uzanan 
serüvenini anlatır. İşte o 
kaçışta yine Paphlagonlar ve 
Enetler de önemli yer tutar. 
Lidersiz kalan Paphlagonlar, 
kahramanca mücadeleye 
devam ederler ancak savaş 
sonunda yenilen taraf 
olurlar. Ardından Athamas 
isimli bir Troyalı komutanın 
önderliğinde şehirden çıkıp 
Adriyatik kıyılarını izleyerek 
Kuzey İtalya’daki Veneti 
bölgesine kadar gider ve orada 
yeni yerleşimler kurarlar. 
Venedik ve Padova kentlerinin 
bulunduğu bu bölgenin ismi 
Cide’den giden Enetlerden 
dolayı Veneti olarak anılır. 
Troya’dan kaçanlardan biri 
de yine Troyalı bir prens olan 
Aenas ise bildiğimiz Roma’nın 

To his right buttock, slipp’d 
beneath the bone. 
Around him flock’d his 
Paphlagonian old, 
And in his chariot placing drove 
him back 
To Ilium, among whom his father 
went 
Weeping… 
Paris from far the moving sight 
beheld, 
With pity soften’d, and with fury 
swell’d: 
His honor’d host, a youth of 
matchless grace, 
And loved of all the Paphlagonian 
race!” 
In the above extract, it is 
important to note that Paris, 

one of the main characters of the 
Iliad and the Trojan prince who 
kidnapped Helen, deemed the 
Paphalagonian prince Harpalion 
someone of significance by 
honoring him as a special guest.

The inhabitants of Cide who 
gave Venice its name 
In the Iliad, the last 50 days 
of the Trojan War are relayed. 
However, the absolute score of the 
war was written by other master 
storyteller, namely the Roman 
author Virgil. His “Aeneid” 
tells the epic story of Rome’s 
foundation. It conveys the story 
of the ending of the Trojan War, 
and how some Trojan princes and 

Yunan mitolojisinde altın postu arayan Argonotlar.
The Argonauts looking for the Golden Fleece in Greek mythology.

Antik Çağ yazarlarının çoğu tarafından Karadeniz manasında kullanılan 
Pontos kelimesini antik kaynaklarda ilk kez Homeros dile getirmişti.
“Pontos”, used by many authors of antiquity to refer to the Black Sea, was first 
cited by Homer in ancient sources.
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Anadolulu kurucusu olarak 
mitolojideki yerini almıştır.

Kahramanlar çağındaki Cide  
Mitolojinin keyifli ve gizemli 
sayfalarında Cide’nin 
günümüzde öyküleri keyifle 
okunan, filmlere aktarılan 
bir kahramanlar çağı var. 
Konumuzu oluşturan başka 
bir büyük öykü de destandan 
geri kalmayan bir eser. 
Apollonius Rhodios’un 
yazmış olduğu bu eserin ismi 
“Argonutlar Seferi”. Eserin 
yazılışı “İlyada”dan çok 
sonraya yani MÖ III. yüzyıla 
ait olmakla beraber Troya 
Savaşı’ndan önceki dönemi 
ele alır. Herakles’in, Argo’nun, 
Iason’un, Orpheusların olduğu 
kahramanlar çağını içeren 
eser Yunan kralının oğlu olan 
Phriksos ile kızı Helle, postu 
altından olan ve uçabilen bir 
koçu günümüzde Gürcistan’da 
yer alan Kolkhis Krallığı’na 
kaçırır. Ve koç burada Zeus’a 
kurban edilip pöstekisi 
saklanırken, kahramanlar 

bu pöstekiyi Yunanistan’a 
geri getirmek için “hızlı” 
anlamına gelen Argo Gemisi 
ile sefere çıkar.  İşte bu 
seferde Herakleia Pontika 
(Karadeniz Ereğlisi) kentinin 
kuruluşu, Iason Adası yani 
Yason Adası’nda geçen bazı 
olaylarla birlikte Kastamonu 
kıyılarından Kytoros, Aigialos 
ve Karampis’in (Gideros, Cide 
ve Kerempe Burnu) isimleri de 
birkaç kez zikredilir. 
Bu eser çok önemli bir 
mitolojik öykü olmanın 
yanında araştırmacılar 
tarafından Helenlerin 
Karadeniz’i keşfi, 
tanışmalarının anlatımı 
olarak da kabul edilir. Yani 
olaylar aslında Son Tunç 
Çağı’na kadar geri gider. 
Gideros, Cide ve Kerempe’nin 
ne kadar eski yerleşimler 
olduğunu göstermek açısından 
olağanüstü bir belge olarak 
kabul edilir. 
Gideros’un Antik Çağ isim 
kökenine geldiğimizde ise 
bu ismin yani Kytoros’un 

gentility secretly flee the city to 
go to Italy, and their adventures 
on the way. In this escape, the 
Paphlagonians and Enetis play a 
great part once again. Leaderless 
Paphlagonians continue to 
heroically fight, but at the end 
of the war they are on the side 
of the defeated. Eventually, the 
Paphlagonians escape from the 
city led by a Trojan commander 
named Athamas and following 
the shores of the Adriatic, they 
arrive at the Veneti Region 
of Northern Italy, where they 
establish their new settlement. 
The name of this region, where 
the cities of Venice and Padova 
are located, became known as 
“Veneti” by the Enetis arriving 
there from Cide. One of those 
fleeing from Troy, is yet again 
a Trojan prince named Aeneas. 
He is known in mythology as the 
Anatolian founder of Rome.

Cide in the Age of Heroes  
Among the most engrossing and 
mysterious pages of mythology 
are those that refer to Cide, in 

the age of heroes, the adventures 
of whom are read in high spirits 
and made into movies today. 
Yet another story related to 
our subject matter is a piece 
that does not fall short of 
being an epic. The name of this 
legend written by Apollonius of 
Rhodes is Argonautica... This 
work was written quite later 
than the Iliad, around the 3rd 
century BC, but it is about the 
period before the Trojan War, 
namely the age of the heroes 
like Heracles, Argos, Iason, 
and Orpheus. According to the 
legend, Phrixus, the son of the 
Greek king, and his daughter 
Helle hijack a flying, golden ram 
to the Colchis Kingdom located 
in modern-day Georgia. Here, 
the ram is sacrificed to Zeus and 
his fleece is hidden. The heroes 
set out on an epic journey with 
the vessel Argo, which means 
“swift,” to bring this fleece back 
to Greece. In this adventure, 
the foundation of the city of 
Heraclea Pontica (Karadeniz 
Ereğlisi), events taking place 

3

3 Homeros’un “İlyada” isimli eserinden bir sahnenin tasviri: Truva kralı Priam intikamını alıyor.
A depiction of a scene from Homer’s Iliad: Priam, the king of Troy, is getting his revenge.
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Arganoutlar Seferi öyküsüne 
bağlı olduğu görülür. 
MÖ I. yüzyıl sıralarında 
yaşamış olan ünlü Antik Çağ 
coğrafyacısı Strabon, bize 
Kytoros isminin, “Altın Postlu 
Koç”u kaçıran Phriksos’un 
dört oğlundan biri olan 
Kytissorus tarafından 
geldiğini söyler.

Mitolojinin vazgeçilmezi 
Cide şimşiri 
Bugün olduğu gibi tarih 
boyunca da Karadeniz’in 
ve bilhassa Kastamonu 
kıyılarının orman zenginliği 
gözleri kamaştırmıştır. 
Öyle ki bölge “ağaç denizi” 
olarak bile adlandırılmıştır. 
Bölgedeki ormanlardaki 
ağaç çeşitliliği ev, samanlık 
ve bilumum günlük eşyanın 
ve tarım aletinin yapımının 
yanı sıra gemi, tekne, 
çektirme, sandal, mavna 
gibi deniz araçlarının da 
üretimi için çok uygundur. 
Bu nedenledir ki hem 

Antik Çağ’da hem de Orta 
Çağ’da Kastamonu kıyıları 
bir nevi topyekûn tersane 
olarak adlandırılır. Hatta bu 
tersanelerde yapılan tekneler 
o kadar beğenilir ki Antik 
Çağ’da Roma’nın en ünlü 
ozanlarından biri Kytoros’ta 
(Gideros’ta) şimşirden 
yapılmış bir tekneye 
övgülerini çok güzel bir şiirle 
dile getirmiştir. 
“Gemilerin en hızlı gideniymiş/
Gördüğünüz o kayık, yolcular,/
Geçmediği tekne yokmuş/ 
Sözüne bakılırsa, suyun 
üzerinde,/Uçar gidermiş 
gerek kürekle gerek yelkenle,/
Yalan desin istediği kadar./
Korku veren Adriyatik kıyısı, 
Kiklad adaları,/Ünlü Rodos, 
tüyler ürperten Trakya, yabanıl 
Marmara, Pontus Koyu,/
Ormanda bir ağaçken eskiden,/
Daha kayığa dönüşmeden 
önce/Islık çalarmış boyuna 
konuşan saçlarıyla./Cytorus’un 
doruğunda Karadeniz’de 
Amasra’da şimşir üreten 

on the Island of Iason - that is 
to say Yason Island -, and the 
names of Cytorus, Aigialos, 
and Karampis (Gideros, 
Cide and Cape Kerempe), on 
Kastomonu’s shores, are cited a 
few times. 
Apart from a significant 
mythological tale, it is also 
considered to be an account 
of the first exploration of the 
Black Sea by the Helens. The 
events described date back to 
the Late Bronze Age and pay 
testament to the importance 
of the archaic settlements of 
Gideros, Cide, and Kerempe. 
When investigating the origins 
of the name “Gideros” (that is 
to say Cytorus), we are lead 
to the Argonautica. Strabo, 
the geographer of antiquity 
who lived around the 1st 
century BC, tells us that the 
name “Cytorus” comes from 
“Kytissorus,” the name of one 
of the four sons of Phrixus 
who hijacked the ram with the 
Golden Fleece. 

An essential element of 
Cide’s mythology: Buxus 
Sempervirens 
As is true today, the lush 
foliage of the Black Sea region, 
specifically the shores of 
Kastamonu, has always dazzled 
humanity. So much so that this 
region has been referred to as a 
“sea of trees.” The variety of trees 
in this region is ideal for building 
houses, haylofts, crafting various 
household items and agricultural 
equipment, as well as building 
seafaring vessels like ships, boats, 
galleys, rowboats, and barges. 
For this reason, both in antiquity 
and in medieval times, the shores 
of Kastamonu were referred to 
on the whole as a dockyard. The 
boats built in these dockyards 
were so appreciated that one of 
the most famous Roman poets of 
antiquity sung their praises. The 
lines written for the boat built 
from the common box of Cytorus 
(Gideros) are as follows, 
“That boat that you behold 
voyageurs / says that it was 

4

4

Argus, gemisi “Argo”yu sahilde inşa ederken Argonotlar denizi işaret ediyor. (“Argo’nun İnşası”, Antoon 
Derkinderen, 1901-11. Hollanda yağlıboya tablo.)
The Argonauts point to the sea as Argus builds the ship Argo on the beach. (“The construction of Argo” by Antoon 
Derkinderen 1901-11. Dutch painting, oil on canvas.)
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Cytorus’ta,/Bunları çok 
iyi bilirmişsin,/Kayığın 
söylediğine göre, yücelerinde 
dikiliymiş oldum olası,/Küçük 
küreklerini suyuna bastırırmış 
senin,/Efendisini taşımış 
oradan,/Onca azgın dalgalar 
arasından,/İster sağa ister sola 
essin yeller,/İsterse birlikte 
vursun iki yanına.” 
Gaius Valerius Catullus’un 
(MÖ 84-54), “Carmina”sında 
geçen bu parçaya göre 
Kytoros’ta yapılan 
teknenin tüm Akdeniz 
havzasını dolaşırken sürati, 
güvenilirliği ve dengesiyle 
tam anlamıyla denizle, 
dalgayla ve rüzgârla uyum 
içinde olduğu gösterilir. 
Antik Çağ’ın ünlü mitos 
yazarı Ovidius Naso (MÖ 43 
- MS 17) da “Metamorphasis” 
(Dönüşümler) adlı eserinde 
Gideros’un şimşirine iki çok 
önemli öyküde yer vermiştir.

Kutsal sofra: Olgassys 
(Ilgaz) 
Cide sahilleri denizaşırı bir 
yer olması nedeniyle Helen 

kültürü ve klasik mitoloji ile 
elbette ki Kastamonu’nun 
diğer yörelerine göre daha 
fazla haşır neşir olmuştur. 
Ama bir dağımız var ki, 
mitolojinin yine trajik 
öykülerinden birinin ev 
sahipliğini yapar; orası 
yücelerin yücesi Ilgaz’dır. 
Ilgaz Dağı ki hem sıradağ 
olarak hem de yüksek 
zirveleriyle Hititlerden 
bu yana her çağda yazılı 
kaynaklara, öykülere konu 
olmuş ve kutsal bir dağ 
olarak tanımlanmıştır. 
Hitit döneminde bu dağın 
tanrılarından bahseden 
belgelerin yanı sıra Antik 
Çağ’da da her yanının 
tapınaklarla dolu olduğu 
yazılır. Şimdi aktaracağım 
mitolojik olay daha çok Roma 
döneminde popüler olmuşsa 
da yazılı kaynaklara bakarak 
Homeros öncesine kadar geri 
giden bir öyküdür. 
Ilgaz ve onun en yüksek 
noktası olan Hacet Tepe, 
mitolojide tanrıların 
buluştuğu bir sofra olarak 

the swiftest of vessels / able to 
surpass the speed of any other 
boat / or if there was a need for 
an oar or sail to fly / And the 
boat denies that the shore of the 
threatening /Adriatic denies 
this, or the Cyclades Islands / 
the famous Island of Rhodes, 
wild Thracian / rough sea of 
Marmara, Pontus bay / where it 
later a small boat was previously 
/ the woods having much foliage; 
for in the Cytorian ridge / with 
its whistling leaves often produce 
whistling / Pontiac Amastris 
and box bearing Cytorus / the 
boat said that these things have 
been / well known to you from 
its earliest days / he said that he 
stood on top / you have dipped 
oars into your sea / and then, to 
have carried his master / through 
so many raging seas, whether a 
breeze was / calling from the left 
or from the right / or if at the 
same time…” 
According to the above passage 
from Gaius Valerius Catullus’s 
(84-54 BC) poem “Carmina,” the 
boat that was built in Cytorus 
was in full harmony with the sea, 

the waves, and winds with its 
speed, reliability, and balance as 
it navigated the Mediterranean 
basin. The famous Roman poet 
Ovidius Naso (43 BC –  AD 17) 
refers to the common box of 
Gideros in two important tales in 
his work “Metamorphoses”.

The sacred table: Olgassys 
(Ilgaz) 
Considering that the shores 
of Cide were overseas, this 
settlement had appeared in the 
Hellenistic culture and classical 
mythology more than any other 
region of Kastamonu. But there 
is also a mountain which served 
as the backdrop of yet another 
tragic tale of mythology - the 
most sublime of sublimes, Ilgaz… 
Throughout the ages, since the 
times of the Hittites, Mount 
Ilgaz has always been the setting 
of tales and the subject matter of 
written sources in which it was 
referred to as a sacred mountain, 
not only for its mountain range 
but also for its eminent peaks. 
At the time of the Hittites, it 
was cited in the inscriptions 
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geçer. Hikâye şöyledir: 
Lydia kralı Tantalos, 
Zeus ile ölümlü Pluto’nun 
oğludur.  Onun da çocukları 
vardır: Niobe ile Olimpiyat 
oyunlarını başlatan Pelops. 
Tantalos bir yarı ölümlü 
olarak tanrıların meclisine 
kabul edilen tek kişidir ve 
aynı zamanda tanrıların 
yiyeceği ve içeceği olan 
nektar ve ambrossia’yı 
yiyebilen de odur. Ama 
Tantalos’un bu Olymposlu 
tanrıları hor görme huyu 
da vardır. Kendini onlardan 
üstün görür. O yüzden 
tanrıların sofrasından 
nektar ve ambrossia’yı 
çalıp insanlara sunar, 
Zeus’un altın köpeğini de 
kaçırır. Hatta bir seferinde 
oğlu Pelops’u kesip doğrar 
ve onu bir yemek hâline 
getirir. Sonra da tanrıları 
bu ziyafete davet eder, 
ki o ziyafetin verildiği 
yer Ilgaz’ın yani antik 
Olgassys’in zirvesidir. Bu 
şölende, tanrılar masadaki 
yerlerini alırlar ve tam 
yemeğe başlayacakları 
sırada Demeter dışında 
tümü aldatıldığını anlar. 
Sadece Demeter dalgınlıkla 

bir parça et yer. Zeus hemen 
oyunu bozar, torunu olan 
Pelops’u yeniden birleştirip 
ona can verir. Demeter’in 
yediği parça ise Pelops’un 
omzudur. O kısma da 
Hephaistos bir protez 
yapar. Sıra Tantalos’un 
cezasına gelir. Bu ceza 
onun Tartaros’a (yer altı 
dünyası) atılıp bir göle 
hapsedilmesidir. Ancak 
Tantalos, hapsedildiği bu göl 
ağız seviyesine gelmesine 
rağmen sonsuza dek ne bir 
damla su içebilecek ne de bir 
lokma yemek yiyebilecektir. 
Bu öykü bölgede Roma 
döneminde çok sevilmiş, 
özellikle Çankırı (antik 
Gangra) kenti bastığı 
sikkelerde sık sık bu konuyu 
işleyerek, “tanrıların 
ocağı” anlamına gelen 
“Hestia Theon” ifadesini 
kullanmıştır. 
Sözün kısası; Cide’nin 
kıyılarına vuran klasik 
mitolojinin doyumsuz 
öyküleri, Ilgaz’ın 
doruklarından yükselerek 
Kastamonu’nun kadim 
topraklarına usul usul 
karışır ve şehre bambaşka 
bir atmosfer kazandırır.

talking about the gods and 
was described as being full of 
temples. The legend that I will 
relay here, despite becoming 
popular in the Roman period, 
can be traced to the times of 
Homer, if we were to examine 
the written resources. 
Ilgaz and its highest spot, 
Hacet Tepe, were referred to 
in mythology as a gathering 
place of the gods. The story 
goes as such: Tantalus, the 
Lydian king, is the son of Zeus 
and the nymph Pluto.  He also 
has his own children: Niobe 
and Pelops, who started the 
Olympic games… As a semi-
mortal, Tantalus, is the sole 
person to be admitted to the 
league of deities and to taste 
nectar and ambrosia, the 
sustenance and refreshment 
of the gods. However, Tantalus 
despises the Olympian gods. 
He holds himself superior to 
them. So, he steels the nectar 
and ambrosia from their table 
and presents it to humans; 
he also kidnaps Zeus’s golden 
dog. And even kills his son, 
Pelops, and makes a dinner 
of him. He invites the gods to 
this feast, which is given at 
the peak of Ilgaz (the Olgassys 

of antiquity). At this feast, the 
gods take their respective places 
around the table and as they are 
about to start eating, apart from 
Demeter, they all understand 
that they are being tricked. 
Only Demeter eats a piece of 
the meat in a fit of aberration. 
Zeus puts an end to the game, 
and piecing together his 
grandchild, Pelops, he brings him 
back to life. The part Demeter 
has eaten is the shoulder of 
Pelops and Hephaistos makes a 
prosthesis for it. Then, the time 
of Tantalus’s punishment comes. 
He is to be thrown to Tartaros, 
the underworld, gaoled in a lake. 
However, even though this lake 
rises to the level of his mouth, he 
will never be able to drink a drop of 
water, not even a gobbet… 
This tale was well loved in Roman 
times and especially the ancient 
city of Gangra (today’s Çankırı) 
often depicted this story on its 
coins, using the expression “Hestia 
Theon” (Hearth of Deities). 
In short, the grasping tales of 
classical mythology that wash 
over the shores of Cide, rise from 
the tops of Ilgaz’s peaks, and 
gradually seep into these primeval 
lands, bestow  a whole different 
atmosphere on Kastamonu. 

5

6
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Orman zenginliği nedeniyle 
Kastamonu kıyıları “ağaç 
denizi” olarak da adlandırılır.
Due to its rich forests, 
Kastamonu’s shores are referred 
to as a “sea of trees.”

Homeros’un “İlyada”sında 
Enetlerin yurdu olan Cide 
günümüzde Batı Karadeniz’in en 
güzel beldelerinden biri. 
Cited in Homer’s Iliad as the 
homeland of the Enetis, Cide is one 
of the most beautiful coastal towns 
of Western Black Sea today. 
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

Beyşehir Gölü kış aylarında bazen 
kısmen, bazen de tamamen 

donar. Donmuş göl balıkçılar için 
zorlu bir mücadele, gezginler 

içinse birbirinden güzel fotoğraf 
kareleri demektir.

In the winter, Lake Beyşehir is 
sometimes totally and other 

times partially frozen. The frozen 
lake means an uphill battle for 
fishermen and shots one more 

beautiful than the other for 
wanderers.

BUZLA İMTİHAN 

TRIAL BY ICE: 
BEYŞEHİR LAKE

SEYIT KONYALI

BEYŞEHİR  
GÖLÜ



 Buz kırıklarının 
yeniden donması ile oluşan 

görsel güzellikler fotoğrafçıları 
Beyşehir Gölü’ne çekiyor. Kuzey 

Kutbu’nu andıran görüntüleri 
fotoğraflayabilmek için iyi bir 

gözlem yeteneği, sabır ve bir de 
sıkı giyinmek gerekiyor.

The visual attractions that come 
about with the refreezing of the 

broken ice call photographers 
to Lake Beyşehir. To be able to 

photograph images resembling the 
North Pole requires keen sight, 

patience, and bundling up.



Beyşehir Gölü sıcaklığın iyice 
düşmesi ile birlikte donar. 

Kıyılardan başlayarak gölün 
merkezine doğru donma 

esnasında çıkan lodos ise buzların 
kırılmasını, parçalanmasını sağlar. 

Kırık ve çatlak buzlar yeniden 
donduğunda gölde inanılmaz 

güzellikte doku ve desenler oluşur.

Lake Beyşehir freezes when 
the weather is very cold. As the 

lake gradually solidifies, the 
southwestern wind that starts to 
blow from the shores towards the 

center splinters and breaks the 
ice. When the cracked and broken 

pieces refreeze, formations and 
patterns of unbelievable beauty 

appear on the lake.
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Beyşehir Gölü balıkçıları 
kayıklarını donmuş göl üzerinde 

suya kadar halatlarla çekerek 
götürür. Bu fotoğraf buzlar 

arasında tehlike atlatan karı koca 
iki balıkçının batan kayıklarından 

kendilerini buzların üzerine 
atarak kurtuldukları bir güne ait. 

Günün sonunda kayık, donmuş 
gölden yardımlaşmanın ve birlik 

olmanın gücü ile çıkarılır ve tamir 
için kıyıya götürülür. 

The fishermen of Lake Beyşehir 
tow their boats over the frozen lake 

to the water. This photograph was 
taken on a day when a husband and 

wife narrowly escaped  death by 
throwing themselves over the ice as 

their boat sank. At the end of the 
day, the boat was taken out of the 

frozen lake through concerted efforts 
and the power of becoming one, and 

was taken ashore to be repaired. 





Balıkçılar doğa şartlarına uyum 
sağlamayı, rüzgârı, akıntıyı 

ve dalgalar ile nasıl mücadele 
edileceğini babalarından veya 

tecrübeli balıkçılardan öğrenirler. 
Buzlar üzerine yansıyan silüet 

aslında balıkçının kendisini 
değil cesaretini ve doğa ile olan 

mücadelesini gösterir.

Fishermen learn how to adapt to the 
conditions of nature, how to cope 

with the winds, currents and waves 
from their fathers or experienced 

fishermen. The silhouette seen 
over the ice is not merely that of the 

fishermen himself but represents 
his bravery and the fight he puts up 

against nature.





Göller bölgesinde yaşam her yıl 
farklı güzellikleri ve hikâyeleri 

beraberinde getirir.  Buzlar 
arasında göle açılan balıkçıları 

insanlar sahilden izler ve sağ salim 
geri dönmeleri için dua ederler. 

In the lake region, life yields different 
enticements and stories every year. 

On the shore, people watch the 
fishermen set out towards the lake 

and pray for their safe return. 





Fishermen are not alone in 
their struggle with nature. The 

fisherwomen take their place beside 
their husbands as was promised in 

their vows “for better or worse.” 

Doğa ile mücadelede balıkçılar 
yalnız değildir. Kadın balıkçılar 
söz verdikleri gibi “iyi günde ve 

kötü günde” eşlerinin yanında 
yerlerini alırlar. 







Raman Dağı’nın güney eteklerindeki sarp kayalıklar 
üzerine kurulmuş Hasankeyf’i, tarihî Malabadi 
Köprüsü ve her mevsimi ayrı güzel Sason’u ile 

Batman ziyaretçilerini bekliyor. 

Batman awaits its visitors with Hasankeyf, built on 
the precipice of Mount Raman’s southern slope, the 
historical Malabadi Bridge, and Sason, a beauty of 
distinction all year round. 

ON THE EVE OF CHANGE: HASANKEYF 
DEĞIŞIMIN ARIFESINDE HASANKEYF 

RAHIME DEMIR BULUT MESUDE BÜLBÜL
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of the liveliest places in the city, 
day and night. 

Transforming Hasankeyf 
The first place you must visit in 
Batman is Hasankeyf, which is 
quite busy with the hustle and 
bustle of moving. Built on a 
strategic spot of the banks of 
the Tigris, Hasankeyf gains 
significance in history with 
Sassanians becoming a power 
that threatened Anatolia. The 
Roman emperor of the time, 
Konstantinos II (337-361), 
builds a castle to defend the 
city. During Sultan Melikşah’s 
rule, in 1085, the region 
becomes a part of the Great 
Seljuk Empire. His rule is 
followed by those of the Syrian 
Seljuks, İnaloğulları, Hısnıkeyfâ 
(Hasankeyf) Artuqids, and 
Ayyubids. The region, which 
starts to be ruled by the 
Anatolian Seljuks (1240) after 
their war with the Ayyubids, is 
later inhabited by Mongolians.  
Both the Artuqids and Ayyubids 
give a different importance to 
the city, which is on the 

Built over the fertile lands of the 
Dicle River (Tigris) that stretch 
from Upper Mesopotamia 
to Anatolia, Batman has a 
10,000-year-old history. Albeit 
being a settlement of about 
1,000 until the 1950s, its star 
began to shine when the oil 
reserves near Mount Raman 
began to operate. Batman and 
its surroundings, where the 
first oil industry of Turkey 
was formed, received a lot 
of migration with the first 
refinery premises that were 
set up in 1955. Apart from 
the oil industry, developments 
in the textile production 
prospered, and Batman is now 
a city in Southeast Anatolia 
with a population of 600,000. 
Enlivened by the historical 
richness of the city and the 
relocation of Hasankeyf, 
tourism has also played a part 
in this development. Turgut 
Özal Boulevard, one of the 
new settlements where hotels 
host their guests, and college 
buildings and public offices are 
lined one after the other, is one 

Dicle’nin bereketli topraklarına 
kurulu Batman; Yukarı 
Mezopotamya’dan Anadolu’ya 
geçiş güzergâhında 10 bin 
yıllık bir tarihe sahip. 1950’lere 
kadar nüfusu 1000 civarında 
bir yerleşim birimiyken 
Raman Dağı yakınlarındaki 
petrol rezervlerinin işletime 
açılmasıyla yıldızı parlamaya 
başlar. Türkiye’nin ilk petrol 
sanayisinin oluştuğu yer olan 
Batman ve civarı, 1955 yılında 
kentte ilk rafineri tesislerinin 
kurulması ile civardan yoğun 
göç alır. Petrolün sunduğu 
ve etrafında oluşturduğu iş 
kollarının yanı sıra tekstil 
üretiminde kaydettiği 
gelişmelerle de Batman bugün 
nüfusu 600 bine kadar çıkan bir 
şehri Güneydoğu Anadolu’nun.  
Şehrin tarihî zenginliği, 
Hasankeyf’in taşınma süreci 
gibi faktörlerle canlanan 
turizm de bu gelişmede pay 
sahibi elbette. Ziyaretçilerini 
ağırlayan otellerin; kolejlerin 
ve kamu kurumlarına ait 
binaların sıralandığı yeni 
yerleşim bölgelerinden Turgut 

Özal Bulvarı, gündüzüyle 
de, akşamıyla da şehrin 
gündelik hayatının en canlı 
noktalarından. 

Dönüşen Hasankeyf 
Batman’a geldiğinizde 
görmeden dönmeyeceğiniz ilk 
nokta, bugünlerde hummalı bir 
taşınma hazırlığı içindeki 
Hasankeyf. Dicle Nehri’nin 
kenarında stratejik bir noktada 
kurulu Hasankeyf, tarihte 
özellikle Sasanilerin 
Anadolu’yu tehdit eden bir güç 
hâline gelmesiyle önem 
kazanır. Dönemin Roma 
imparatoru II. Konstantios 
(337-361) kenti savunmak 
amacıyla bir kale inşa ettirir. 
Bölge, 1085’te Sultan Melikşah 
döneminde Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu topraklarına 
katılır. Ardından sırasıyla 
Suriye Selçukluları, 
İnaloğulları, Hısnıkeyfâ 
Artukluları ve Eyyubiler yöreye 
hâkim olur. Eyyubiler ile 
Anadolu Selçukluları 
arasındaki mücadeleden sonra 
Anadolu Selçukluları 

1
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Hasankeyf’te eski ve yeni şehir 
aynı karede. 
Hasankeyf: the old and new city 
caught in the same shot.

Hasankeyf’te yüzyıllar boyunca 
ticaretin kalbinin attığı çarşıdaki 
pek çok eser yeni yerlerine 
taşınıyor.
Most of the artifacts in the bazaar, 
where Hasankeyf ’s heart of 
commerce has been beating for 
centuries, are being moved to their 
new homes.

El tezgâhlarında geleneksel 
usullerle sürdürülen dokuma 
işleri Batman’ın en güzel 
hediyeliklerinden.  
Fabric weaved in the traditional 
handloom methods is one of the best 
souvenirs from Batman. 

1

2

3

historical Silk and Spice Roads 
during their rule. While people 
continue to live in the sheltered 
caves on the slope of the 
mountains with commanding 
views of the era’s largest port on 
the Tigris, the Artuqids and 
Ayyubids have palaces, inns, 
bathhouses, and mosques built 
on the banks of the Tigris and 
around the bazaar. They 
patroned world-renowned 
scholars here. For instance, 

yönetimine (1240) geçen 
bölgeye bir süre de Moğollar 
yerleşir.  
Artuklular ve Eyyubiler tarihî 
İpek ve Baharat yollarının 
güzergâhında olması sebebiyle 
şehre kendi yönetimleri 
döneminde ayrı bir önem verir. 
Halk, o dönemlerde Dicle’nin 
bu en geniş limanına hâkim 
dağın yamacındaki korunaklı 
mağaralarda yaşamını 
sürdürürken Artuklular ve 

Eyyubiler çarşının ve Dicle’nin 
etrafını saraylar, hanlar, 
hamamlar ve camilerle 
şenlendirirler. Burada ünü 
dünyaya yayılan bilim 
adamlarını himaye ederler. 
Örneğin, bugünkü teknolojilere 
ilham veren işlere imza atan 
Cezeri, Artuklu sarayında uzun 
yıllar bilimsel çalışmalarını 
sürdürür ve Kitabu’l-Hiyel’ini 
Artuklu Sultanı adına burada 
kaleme alır. Suyun iki yakasına, 

Ismail al-Jazari carried out his 
scholastic studies for long years 
in the Artuqid palace making 
discoveries that inspired today’s 
technologies and he also penned 
his “Kitabu’l-Hiyel” in the name 
of the Artuqid Sultan here. On 
both banks, they build, 
two-story, collapsible bridges 
– no longer extant - that were 
engineering masterpieces for 
the time. Merchants, 
frequenters of the trade roads 

2
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bugün ayakta olmayan ama 
dönemine göre mühendislik 
harikası niteliğinde, çift katlı, 
açılır kapanır mekanizmalı bir 
köprü kurarlar. Ticaret 
yollarının müdavimi tüccarlar 
uzak yollardan getirdiklerini 
çarşıda satar; giderken de 
yüklerine Batman işi 
dokumaları eklerler.  Şehrin bu 
yönü, ziyaretçilerin de her 
dönem dikkatini çeker. 
Örneğin, 15’inci yüzyılda, 
Uzun Hasan döneminde 
Venedik elçisi sıfatı ile Kıbrıs 
üzerinden Anadolu’ya geçen ve 
Hasankeyf’e uğrayan Barbaro, 
yörede kumaş ticaretinin 
oldukça hareketli olduğunu 
yazar. Barbaro’nun çağdaşı 
Flaman asıllı seyyah Joos van 
Ghistele ise 1481-1485 yılları 
arasında Mısır’a yaptığı 
seyahatte Hasankeyf üzerinden 
güneye inmiş ve yöreyi 
Belçika’nın Mechelen şehrine 
benzetmiştir. 
Hasankeyf, gerek Dicle’nin 

yamaçlarındaki ilginç mağara 
oluşumlu yerleşkesiyle gerekse 
yol güzergâhları üzerindeki 
konumuyla Batılı seyyahların 
dikkatini her dönem çekmiştir. 
1838 yılında Alman Helmut 
von Moltke, Osmanlı’daki 
askerî görevi sebebiyle harita 
çalışmaları için bölgede bir yıl 
üç ay ikamet eder. Ömrünün 
büyük bir kısmını Orta 
Doğu’da geziler yaparak geçiren 
İngiliz istihbaratından Gertude 
Bell, bölgeyi ilk fotoğraflayan 
ve bu fotoğraflarıyla 
Hasankeyf’i dünya kamuoyuna 
tanıtan kişidir. Bell’den önce 
ise Alman Lehman Haupt, 
20’nci yüzyıl başında göreve 
gelir ve tarihî yapıların bir 
kısmının gravürlerini de 
hazırlayıp bilimsel çalışmalara 
imza atar. Bu gezisine dair 
notlarını 1910 yılında 
Almanya’da yayımlar. 
Batman şehir merkezine yarım 
saat uzaklıktaki Hasankeyf, 
bugünlerde kapsamlı bir 

would sell what they brought 
from far off lands in the market 
and as they set off to go back 
they would add the Batman 
fabrics to their wares. This 
aspect of the city has drawn the 
attention of visitors of all eras. 
For instance, in the 15th century 
during Uzun Hasan’s rule,  
Barbaro, the ambassador of 
Venice, who stopped at 
Hasankeyf on his way to 
Anatolia via Cyprus, wrote that 
the clothing trade was quite 
lively in the region. A 
contemporary of Barbaro, the 
Flemish wanderer Joos van 
Ghistele, who traveled south 
passing through Hasankeyf on 
his journey to Egypt in 
1481-1485, compared the 
region to the city of Mechelen in 
Belgium. 
With its interesting cave 
formations on the slopes of the 
Tigris and its location on the 
itinerary of old trade routes, 
Hasankeyf has always drawn 

the attention of Western 
travelers. In 1838, German 
Helmut von Moltke, who held a 
post in the Ottoman military, 
resides in the region for a year 
and three months to conduct his 
cartographic studies. Spending 
most of his time touring the 
Middle East, Gertude Bell from 
British intelligence, is the first 
person to photograph the region 
and, in this way,  to introduce 
the region to the whole world. 
Before Bell, German Lehman 
Haupt arrives in the region at 
the beginning of 20th century 
and prepares studies of the 
reliefs of some of the local 
historical structures. He 
publishes the notes from this 
travel in 1910 in Germany. 
Hasankeyf, half an hour’s 
distance from Batman city 
center, is nowadays on the onset 
of a comprehensive 
transformation. The borough, 
which has a population of over 
3,000 residents and 700 

Equideli gnatur sedipit fuga. Nam velis ant.
Editatus earunti re, illeni autatas numquae ne cor sima cum, 

Equideli gnatur sedipit fuga. Nam velis ant.
Editatus earunti re, illeni autatas numquae ne cor sima cum, 
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Batman’ın tarihî zenginlikleri yeni açılacak müzede görülebilir. 
The historical riches of Batman can be seen in the museum, which will open soon. 

Yeni yerine taşınan ilk eser Zeynel Bey Türbesi oldu.
The first piece to be moved to its new location was the Mausoleum of Zeynel Bey.

Dağın yamacındaki doğal mağaralar yüzyıllar boyunca ev olarak kullanılmış.
The natural caves on the slope of the mountain were used as houses for centuries.

5

6

4
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dönüşümün arifesinde. 
Günümüzde 3 bin nüfuslu, 700 
haneli ilçe, Dicle Nehri üzerine 
inşa edilen Ilısu Barajı’na su 
verilmesiyle birlikte, 
yakınlarda kurulan yeni yerine 
taşınacak. Bu taşınma  şehir 
halkını içermekle kalmıyor; 
çarşı içindeki pek çok tarihî 
yapı özel bir yöntemle yeni 
yeleşime nakledilirken, 
Hasankeyf’in sular altında 
kalmayacak bölgeleri için yeni 
bir turizm kurgusu da 
geliştiriliyor. Suyun baraja 
verilmesinden ve taşınma 
süreci bitmeden bu kadim 
Artuklu şehrini bir kez daha 
yerinde görmek isteyenler 
rotayı yaz kış demeden 
Hasankeyf’e çeviriyor. Siz bu 
satırları okurken baraj 
çalışmaları sebebiyle yöredeki 
bazı tarihî yapılar yeni şehir 
civarındaki yerlerine ya da 
müzeye nakledilmiş olacak.  
Peki yeni şehre hangi eserler 
gidecek? Yeni şehre taşınan ilk 

eser, Zeynel Bey Türbesi oldu. 
15’inci yüzyılın ikinci yarısında 
Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’ın Otlukbeli Savaşı’nda 
kaybettiği oğlu Zeynel Bey için 
Dicle’nin sol sahilinde 
yaptırdığı bu etkileyici yapı, 
Anadolu topraklarında inşa 
edilmiş, Doğu Türkistan-İran 
yöresini yansıtan nadide 
eserlerden biri. İçi sekizgen; 
dıştan yuvarlak ve çift kubbeli 
bir yapısı var. 550 yıllık bu yapı, 
eski yerinden yekpare bir 
biçimde alınarak Hasankeyf 
Kültürel Park Alanı’ndaki yeni 
yerinde ziyaretçilerini bekliyor.  
Taşınacak bir diğer eser ise 
1409 yılında Eyyubi Sultanı 
Süleyman tarafından yaptırılan 
Er-Rızk Camii. Çift girişli 
orijinal bir minareye sahip 
caminin bir heyelanda gövdesi 
yok olmuş. Caminin kuzey 
duvarı, avlu girişi cephesi, taç 
kapısı ve orijinal minaresi 
günümüze ulaşmış. Taş 
işçiliğinin ve Irak bölgesi yazı 

households today, will be moved 
to its new location before it is 
inundated by the waters of the 
Ilısu Dam built over the Tigris. 
This move does not only include 
the city folks but the numerous 
historical buildings within the 
bazaar are also to be moved to 
the new city with the 
employment of a special 
method. Meanwhile, new 
tourism facilities are being 
developed for the parts of 
Hasankeyf that will not remain 
under water. Before the water is 
given to the dam and the 
relocation is complete, those 
who would like to see this 
ancient Artuqid city on site can 
visit Hasankeyf be it winter or 
summer. As you read these lines, 
due to the dam works some of 
the historical structures in the 
region will have already moved 
to their places around the new 
city or to the museum.  
Well then, which artifacts are 
being moved to the city? The 

first work is the Zeynel Bey 
Mausoleum. Built under the 
aegis of Aqqoyunlu ruler Uzun 
Hasan in the second half of the 
15th century for Zeynel Bey, the 
son he lost in the Otlukbeli War 
on the left bank of the Tigris, 
this impressive building is one 
of the rare structures built on 
Anatolian lands that reflect the 
culture of the East Turkistan-
Iran region. With an octagonal 
interior, it is a round and 
double-domed structure. The 
building, which is 550 years old, 
was taken from its site in one 
piece and moved intact to its 
new location in the Hasankeyf 
Cultural Park Area.  
Another structure to be moved 
is the Er-Rızk Mosque, built in 
1409 under the aegis of Ayyubid 
Sultan Suleiman. The body of 
the mosque, including the 
original double entry minaret, 
was destroyed during a 
landslide. The north wall of the 
mosque, the courtyard entrance 
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örneği olan Kûfi hattının en 
güzel örnekleri dış cephesi 
üzerine nakşedilmiş. 
Minarenin Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ve cennetle müjdelenen 
10 sahabinin adlarının yazılı 
olduğu cephesi, ilginç bir taş 
süsleme örneği olarak da 
dikkat çekiyor. Taç kapısı, bitki 
motifleri, Allah’ın (c.c.) 99 ismi 
ile bezenmiş. Anadolu 
sahasında örneğine az rastlanır 
türde bir yazı stiline sahip 
minare üzerindeki yazıların 
her biri inşa edilmeden önce 
taşlara nakşedildiği için yapı, 
her bir taşın sökülüp orijinal 
hâliyle yeniden inşa edilmesine 
olanak veren bir tekniğe sahip.  
Bölgeyi ziyaretimiz sırasında 
orijinal yerinde olan caminin 
minaresinin tepesindeki boş 
leylek yuvasının ise hazin bir 
hikâyesi var. Rehberimiz Ercan 
Tarhan’ın anlattığına göre 
yuva, bölgeyi ilk kez 1910-11 
yıllarında gezen İngiliz 
Gertude Bell’in fotoğraflarında 
görülmekte. O günden bugüne, 
aynı leylek ailesinden 
yavruların bu yuvayı yurt bilip 
her yıl göç ettikleri söylenir. 
Yuvanın sahibine yöre halkı 
Cemşid adını vermiş. Ailenin 
bir ferdinden diğerine miras 
kalarak bugünlere ulaşan 
yuvayı, birkaç yıl önce eşinin 
ölümü üzerine Cemşid de terk 
etmiş ve bir daha da gelen 
olmamış.  
Er-Rızk Camii’nin yanı 
başında, sarp kayalar üzerinde 
küçük bir saray yükselmekte. 
Bir rivayete göre saray, Mardin 
Artuklu Beyliği’nden alınan 
gelin için; bir diğer rivayete 
göre de İpek Yolu ve Baharat 
Yolu tüccarlarına beyliğin 
ihtişamını yansıtmak için bu 
erişilmez görünen noktaya 
inşa edilmiş. Kalenin içi, 
taşınma işleri sebebiyle 
gezilecek durumda değil ama 
rehberimizin verdiği bilgiye 
göre en uç köşesinin tavanı 
hafifliği ve akustik özelliği 
sebebiyle küplerle 
oluşturulmuş. Pencerenin üst 
kısmına kondurulan iki aslan 
figürü ise Artuklu 

bayrağındaki simge. Bölgenin 
taşınması ile birlikte buradaki 
eserlerin bir kısmı müzede 
sergilenecek.   
Er Rızk Camii’nden sonrası 
Hasankeyf’in mağara 
oluşumlarının asıl başladığı 
bölge. Roma dönemi agorası da 
bu noktadan sonra başlıyor. 
Mevcut çarşı ile birlikte bu 
bölgeler, baraj suları altında 
kalacak kısımlar arasında. Kale 
ve sarp yamaçlardaki bazı 
bölgelere kayıklarla 
başlatılacak turların ve çeşitli 
su sporlarının gündemde 
olduğunun bilgisini de verelim. 
Kalenin karşısındaki 
darphanede, Müslümanların 
ilk resimli sikke örnekleri 
basılmış. Anlatılanlara göre 
kalenin tarihî kapıları, 
kitabeleri ve bölgedeki 
kazılarda çıkarılan tüm 
eserlerin sergilenebileceği bir 
açık hava müzesi kurulacak. Bu 
bölge Hasankeyf’in yeni yerine 
taşınacak eserlerle dolu en 
zengin noktası.  
Hasankeyf’in tarihî dokusunu 
oluşturan ve dağın 
yamaçlarına kadar uzanan 
mağaralardan çarşıya yakın 
olanları, baraja su verilmeye 
başladığında büyük ölçüde 
sular altında kalacak. Çarşı 
merkezinde hamam, dokuma 
atölyesi olarak yüzyıllardır 
hizmet veren bu mağaralar 
artık görülemeyecek. Yazın 
serin kışın sıcak iç iklimi ile 
bölgedeki mağara oluşumları, 
yüzyıllar boyunca yöre 
halkının evi barkı olmuş. 
Odaları, mutfağı, kileri ve 
hayvanlar için barınak olacak 
bölümleri ile her bir aile için 
tam bir yaşam alanı olarak 
yeniden tasarlanmış. Bir saygı 
göstergesi olarak evin içine 
eğilerek girilmesi için 
mağaraların kapıları özellikle 
alçak tutulmuş. Bazı 
mağaraların içi beyaz. 
Bazılarında ise ateş yakılarak 
zift ve kuyruk yağı ile taşlara 
bir parlaklık verilmiş.  
Batman’ın mağara oluşumları 
bu yöredekilerle sınırlı değil 
elbette. Dicle boyunca uzanan 

Eyyübi dönemi Er-Rızk Camii’nin minaresindeki leylek yuvası şimdilerde boş. 
Nowadays, the stork’s nest on the Ayyubid Er-Rızk Mosque is empty.

Çarşı içindeki mağaralar son dönemlerde kafe olarak hizmet veriyordu.
In the recent past, the caves in the bazaar have been providing services as cafés.
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front, the crown gate, and the 
original minaret survive to our 
day. The best examples of stone 
masonry and Kûfi writing that 
is specific to the Iraqi region are 
on the exterior. The minaret’s 
façade, bearing the names of His 
Holiness Muhammad (s.a.w) 
and ten of his companions who 
were heralded paradise, draws 
attention. The floral patterns 
on the crown gate are adorned 
with the 99 names of Allah 
(s.w.t.). It is in a form of writing 
that is rarely seen in Anatolia.  
Since the minaret’s stones were 
engraved before they were 
placed on top of one another, 
each stone, in its original form, 
was removed and rebuilt in its 
new home.  
The empty stork nest on top of 
the minaret of the mosque, 
which is in its proper place when 
we visit the region, has a sad 
story. According to what our 
guide Ercan Tarhan relates to 
us, the nest can be seen in the 
photographs taken by the 
British Gertrude Bell who 
visited the region for the first 
time in 1910-11. It is said that 
the baby storks from the same 
stork family would migrate here 
each year since then, regarding 
this as their home. The folks 
have named the stork who comes 
here Cemşid. This nest, 
however,  has been deserted by 
Cemşid following the death of 
her spouse a couple of years ago 
and no stork has dropped by 
since.  
Right beside the Er-Rızk Mosque 
there is a small palace on the 
face of the rock. According to 
legend, the palace was built for a 
bride from Mardin’s Artuqid 
Beylik; while another legend has 
it that it was built in an 
inaccessible spot to reflect the 
splendor of the Beylik to the 
merchants passing along the 
Silk and Spice Roads. The 
citadel is not in a state to be 
visited due to the relocation, but 
according to the information 
provided by our guide the 
furthest edge of the ceiling was 
especially redesigned to appear 

lightweight and enhance 
acoustics. The two lion figures 
placed on top of the window 
represent the symbol on the 
Artuqid flag! With the area 
getting relocated some of the 
artifacts here will be exhibited 
in the museum. After Er Rızk 
Mosque, the cave formations of 
Hasankeyf start. The Roman 
agora commences here. These 
areas will be flooded with the 
dam waters. Let us also inform 
you that boat tours to the castle 
and some of the regions located 
on the slopes, and various water 
sports events are on the agenda. 
At the royal mint right across 
from the castle, the first 
illustrated coin specimens of 
Muslim were minted. It is said 
that an outdoor museum to 
display the historical gates of 
the castle, epigraphs, and the 
artifacts unearthed during the 
excavations carried out in the 
region is going to be set up. This 
region is the richest in terms of 
artifacts, which will all be 
carried to Hasankeyf ’s new 
location.  
Forming the historical 
surroundings of Hasankeyf and 
extending towards the slopes of 
the mountain, the caves closest 
to the bazaar to a great extent 
will be inundated when the 
waters are directed towards the 
dam. These caves which have 
served for centuries as 
bathhouses and weaving 
workshops will not be seen 
anymore. With their interior 
climate that is cool in the 
summer and mild in the winter, 
the cave formations around the 
region have been home to locals 
for centuries. They were 
designed to accommodate whole 
families with rooms, kitchens, 
cellars, and animal shelters. 
Displaying a sign of respect 
when entering the house, the 
doors of the caves are low so 
that you must bend down to 
enter. The interior of some of 
the caves is white. In others, the 
stones are given a shine with tar 
and lard by burning a fire.  
The cave formations of Batman 

Er-Rızk Camii’ndeki taş işçiliği hatlarının her biri âdeta bir sanat eseri.
Each and every one of the works of Islamic stonemasonry calligraphy at the Er-
Rızk Mosque is a work of art.
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dağ silsilelerinin derinleri petrol 
yatakları, yamaçları ise irili 
ufaklı pek çok mağara 
barındırıyor.  
Dicle’nin türlü türlü kuşlara ve 
canlılara ev sahipliği yaptığı kıyı 
şeridi boyunca üç dört saatlik bir 
doğa yürüyüşünde bu 
mağaralardan pek çoğunu siz de 
keşfedebilirsiniz. Yöre, ilkbahar 
ve sonbaharda yağmurlara açık 
bir iklime sahip. Ama endişeye 
gerek yok; çünkü ani 
yağmurlardan kaçıp sığınacak bir 
yer ararken dağın yamacındaki 
bu irili ufaklı doğal mağaralar 
imdadınıza yetişiyor. Tüm 
tepeleri kızıla boyayan yağmur 
altında yöre, görülmeye ve 
fotoğraflanmaya değer 
manzaralar sunuyor.  
Batman’a gelmişken görmeden 
dönmemeniz gereken bir başka 
rota, yine Dicle üzerindeki 
Malabadi Köprüsü ve civarı. 1147 
tarihli kitabesinde anlatıldığına 
göre Artukoğulları döneminde 
inşa edilen taş kemer köprü, 40 
metreyi aşan sivri ana kemeri ile 
dünyanın günümüze ulaşan en 
büyük kemer açıklığına sahip bir 
mimari-mühendislik başyapıtı. 
Köprüyü, Bosna’daki Mostar’ın 
ikizi olarak kabul edenler var. 

Misafirperver Sason 
Tarih ve doğa arasında 
geçireceğiniz bir günün 
ardından en güzel konak yeri, 
Dicle’nin suladığı bereketli 
toprakların kenarına kurulu 

are not limited to those in this 
region, of course. The depths of 
the mountain ranges that 
extend alongside the Tigris 
hold many oil reserves, while 
its slopes hold many caves.  
Throughout its coastal line 
where the Tigris hosts many 
different types of birds and 
living creatures, you can 
discover many of these caves 
with a 3-4 hour hike. The region 
receives rain in the spring and 
autumn. But there is no need to 
worry when you seek shelter 
from the rain as these big and 
small caves on the mountain 
slope come to your rescue. This 
region presents landscapes 
worth seeing and photographing 
as the rain imbues the hills with 
red. Another route worth 
exploring as you have come this 
far is the Malabadi Bridge over 
the Tigris and its environs. As is 
relayed in its epigraph dating 
back to 1147, built in the time of 
the Artuqids, this stone bridge 
is an architectural engineering 
masterpiece with its extant 
lancet arch span extending 40 
meters. There are those who 
deem this the twin of the 
Mostar Bridge in Bosnia. 

Hospitable Sason 
Following a day you at the 
bosom of history and nature, 
the best place to take a break 
is the hospitable Sason built 
on the fertile banks of the 

Tigris. The region is a fertile 
agricultural land where 
strawberries grow three or 
four times throughout the year. 
The secret to the fame of the 
Sason strawberry lies in its 
taste and scent. You must try 
the strawberry on the spot to 
enjoy its exquisite taste lent by 
being delivered to the city daily 
after being  plucked. However, 
if you are after different tastes 
to take to your loved ones, we 
would advise you to try the local 
pistachio that is a bit more full-
bodied than that of Gaziantep, 
the delicious watermelon seeds 
which you can’t easily come by 
in other regions, and almond 
sweets. The watermelon seeds 
are so famous that those born 
in Batman take kilos of them by 
paying excess baggage charge on 
their way back to their homes 
when they visit their homeland! 
One other enticement awaits 
you as you return from Sason 
to the city center: Hidden 
Paradise, befitting its name. 
We would like to warn you that 
you will be enchanted before 
this wonder of nature, off the 
main road itinerary. Be ready to 
spend two to three hours here. 
You should not leave Batman 
without watching a sunset at 
Hidden Paradise; on its tranquil, 
clear waters you will be delving 
into the depths of the skies 
and your soul will be safe from 
everything.

Görkemli bir Artuklu eseri olan 
Malabadi Köprüsü, dünyadaki taş 
kemerli köprüler içinde kemeri en 
geniş olanı.
The magnificent Artuqid Malabadi 
Bridge, made of stone, has the world’s 
largest arch.
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misafirperver Sason. Yöre, yılda 
üç dört kez ürün veren çileği 
ile bereketli bir tarım bölgesi. 
Sason çileğinin ününün sırrı 
kokusunda ve eşsiz tadında. 
Çileği yerinde yemelisiniz 
çünkü enfes tadı, dalından 
koparıldıktan sonra günlük 
olarak şehre ulaştırılmasındaki 
tazeliğinde saklı. Ama 
sevdiklerinize buradan 
götüreceğiniz başka lezzetler 
peşindeyseniz sizlere Gaziantep 
fıstığına göre daha dolgun 
olan fıstığını, başka yörelerde 
pek rastlayamayacağınız 
lezzetli karpuz çekirdeğini 
ve bademli şekerini öneririz. 
Karpuz çekirdeği yörenin o 
kadar meşhur bir kuruyemişi 
ki başka şehirlerde yaşayıp 
da ata yurtlarını ziyarete 
gelen Batmanlılar, dönerken 
ekstra kargo bedeli vererek 
kilolarca çekirdeği yanlarında 
götürüyorlar! 
Sason’dan şehir merkezine 
dönüşünüzde sizi bir başka 
güzellik bekliyor olacak: 
Saklı Cennet. Adına yaraşır 
biçimde, ana yol güzergâhının 
dışındaki bu doğa harikasının 
karşısında büyülenmişçesine 
çakılıp kalacağınızı hatırlatmak 
isteriz; burada iki üç saatinizi 
geçirmeye hazır olun. Berrak 
sularında göklerin derinliğine 
dalıp gideceğiniz, dinginliğinde 
ruhunuzun her şeyden azade 
olacağı Batman’da gün batımını 
izlemeden ayrılmayın deriz.
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Mevsim kışsa leziz tarhana çorbasının, soframızı 
bereketiyle şenlendiren hamsinin, rengi ve tadı 
ile insanları mest eden salataların vakti gelmiş 
demektir. Bu ay sizler için kış yemeği tarifleri 
hazırladık. Afiyet olsun.

WINTER FLAVORS

Winter is the time for tarhana soup, anchovies that 
bring joy to our tables with their abundance, and salads 
that enchant people with their taste and color. This 
month, we have prepared recipes for winter dishes for 
you. Bon appétit!

KIŞ LEZZETLERI

MESUDE BÜLBÜLERDAL ATAŞ
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BOLU TARHANA  

150 g tarhana (sundried curd, tomato, and flour)/10 g tomato paste/10 g pepper paste/1 clove of 
garlic/40 g black-eyed peas/1 tbsp. grape vinegar/1 tbsp. lemon juice/1 tbsp. olive oil/chili flakes/a 
pinch of sea salt
 
Place the black-eyed peas that you have left in water overnight into a medium-sized pot and boil. 
Remove from pot and put in a bowl, adding the grape vinegar, lemon juice, sea salt, and 1 tablespoon 
of olive oil. Let them rest. 
Slice the garlic and sauté in a medium-sized pot with olive oil. Add the tomato and the pepper pastes 
and continue to sauté. Pour the tarhana into a glass of water, mix, and with the help of a whisk 
continue adding water. When the soup gets to a certain thickness, sprinkle with salt and the chili 
flakes. Add the sour black-eyed peas on top and serve.

BOLU TARHANASI
 
150 gr tarhana/10 gr domates salçası/10 gr biber salçası/1 diş sarımsak/40 gr kuru börülce/ 
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi/1 yemek kaşığı limon suyu/1 yemek kaşığı zeytinyağı/pul biber/bir 
tutam deniz tuzu
 
Bir gün önceden ıslattığınız kuru börülceleri orta boy bir tencerede haşladıktan sonra 
yuvarlak bir kaba alıp üzerine üzüm sirkesi, limon suyu, deniz tuzu ve bir yemek kaşığı 
zeytinyağı ilave edip bekletin. İnce ince kestiğiniz sarımsağı orta boy bir tencerede 
zeytinyağı ile kavurun. 
Ardından domates ve biber salçalarını katıp kavurmaya devam edin. Önceden bir bardak 
su ile açtığınız tarhanayı da ekledikten sonra çırpma teli yardımıyla karıştırıp ara ara 
su ilave edin. Çorba istediğiniz kıvama gelince tuz ve pul biber ekleyin. Ardından kâseye 
aldığınız çorbanın üzerine ekşili kuru börülce ilave edip servise hazır hâle getirin.
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KASTAMONU SİYEZ BULGUR (CRACKED SIYEZ WHEAT) SALAD 

100 g cracked siyez wheat/100 g mung beans/10 g celery root/10 g red beet/15 g Ordu peanuts/1 
pinch of fresh purple basil/10 g pomegranate seeds/a pinch of pepperwort/2 tbsp. olive oil/½ tbsp. 
dib roman/1 tsp. grape vinegar/black peppercorn/a pinch of sea salt 

Boil the cracked siyez wheat and the mung beans, which have both been left in water overnight, 
in separate medium-sized pots and set them aside to cool off. In a deep bowl mix the olive oil, dib 
roman, grape vinegar, and add the mung beans and the cracked siyez wheat. Add a pinch of sea 
salt and black peppercorns to the mixture. After adding the chopped pepperwort, purple basil, and 
pomegranate seeds, place the julienned celery root, red beet and the roasted Ordu peanuts on top. 
Drizzle with olive oil and serve.

KASTAMONU SİYEZ BULGUR SALATASI
 
100 gr siyez bulguru/100 gr maş fasulyesi/ 10 gr kök kereviz /10 gr kırmızı pancar/15 gr Ordu 
fındığı/1 tutam taze reyhan/10 gr nar tanesi/1 tutam tere/2 yemek kaşığı zeytinyağı/1 tatlı 
kaşığı nar ekşisi/1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi/tane karabiber/bir tutam deniz tuzu
 
Bir gece önceden ılık suda beklettiğiniz siyez bulgurunu ve maş fasulyesini ayrı 
tencerelerde haşlayıp bir kenara alın. Ardından derin bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi ve 
üzüm sirkesiyle hazırladığınız sosun üzerine bir tutam deniz tuzu ve tane karabiber ilave 
edip maş fasulyesi ve siyez bulguru katıp karıştırın. Tere, taze reyhan ve nar tanelerini 
de ilave ettikten sonra tabağa aldığınız salatanın üzerine kibrit çöpü şeklinde kesilmiş 
kök kereviz ve kırmızı pancarla birlikte kavrulmuş Ordu fındığı ilave edin. Salatanın 
üzerinde zeytinyağı gezdirip servise hazır hâle getirin.
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KÖY ERİŞTESİ (VILLAGE NOODLES)  

100 g village noodles/15 g spinach/10 g walnuts/5 g butter/10 g bryndza cheese/a pinch of sea salt/2 
g black peppercorn/1 tbsp of sunflower oil

Fill a medium-sized pot with water and add a tablespoon of sunflower oil and a pinch of salt. Bring to 
a boil and add the village noodles. Checking from time to time, cook according to your taste. Immerse 
the spinach for 30 seconds in hot water, and then sauté with butter in a medium-sized pan. Add to the 
village noodles and stir-fry them together. Add the walnuts, salt, and black pepper. Place on a serving 
platter, sprinkle with a bit of bryndza cheese, and serve.

KÖY ERİŞTESİ 

100 gr köy eriştesi/15 gr ıspanak/10 gr ceviz/5 gr tereyağı/10 gr tulum peyniri/bir tutam deniz 
tuzu/2 gr tane karabiber/1 yemek kaşığı ayçiçek yağı  
 
Orta boy bir tencerede ocağa koyduğunuz suya bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ve bir 
tutam deniz tuzu ilave edin. Kaynama noktasına gelen suya köy eriştelerini atın. Ara ara 
kontrol edip damağınıza uygun kıvamda pişirin. 30 saniye kadar sıcak suda beklettiğiniz 
ıspanakları orta boy bir tavaya aldıktan ve tereyağı ile kavurduktan sonra erişteyi de 
katıp tavada çevirin. Ceviz, tuz ve karabiber ekleyin. Tabağa alıp üzerine tulum peyniri 
serpiştirerek servise hazır hâle getirin.
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BLACK SEA ANCHOVIES  

200 g anchovies/15 g beetroot pickles/15 g kohlrabi/20 g black cabbage/10 g olive paste/1 tsp. 
mustard/½ tbsp. lemon juice/2 tbsp. olive oil/5 g corn flour/half a slice of tangerine/a pinch of sea salt 

Sprinkle a bit of salt and corn flour over the anchovies and place them aside. To make the olive paste 
sauce squeeze the lemon juice over the mustard seeds, add a pinch of salt  and black pepper, and mix in 
the olive paste. In a medium-sized pot, place the black cabbage in hot water and blanch for 30 seconds. 
Slice the beetroot pickles and kohlrabi in rings. Fry the anchovies in a medium-sized pan with olive 
oil. In a different pan, sauté the black cabbage with olive oil. Place the beetroot pickles, kohlrabi, and 
black cabbage on a plate. Spread some of the olive paste sauce on the plate and place the fish on top. 
Add olive oil, salt, black pepper, and the tangerine and serve.

KARADENİZ HAMSİSİ 

200 gr hamsi/15 gr pancar turşusu/15 gr Alabaş turpu/20 gr karalahana/10 gr zeytin ezmesi/1 
çay kaşığı tane hardal/1 tatlı kaşığı limon suyu/2 yemek kaşığı zeytinyağı/5 gr mısır unu/ 
Yarım halka mandalina/bir tutam deniz tuzu 
 
Temizlenmiş hamsilerin üzerine çok az tuz ve mısır unu serpiştirdikten sonra bir kenara 
alın. Ardından zeytin ezmesi sosu yapmak için hardal taneleri üzerine limon sıkıp 
zeytin ezmesi, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Orta boy bir tencerede karalahanaları 
30 saniye kadar sıcak suda bekletin. Pancar turşusunu ve Alabaş turpunu halka halka 
kesin. Hamsileri orta boy bir tavada zeytinyağı ile pişirin. Başka bir tavada zeytinyağı 
ile karalahanaları çok hafif soteleyin. Sonrasında pancar turşusunu, alabaş turplarını ve 
karalahanaları tabağa alın. Önceden hazırladığınız sosu tabağın altına zemin yaptıktan 
sonra balıkların üzerine dizin. Zeytinyağı,  tuz, karabiber ve mandalina ilave edip yemeği 
servise hazır hâle getirin.
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jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
GENÇLERİ ÇAĞIRIYOR! 

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.

Oyunseverleri 2019’da büyük yenilikler bekliyor. Piyasaya birbiri ardına sürülmesi beklenen 
oyunlar büyük heyecan yaratıyor.

Major novelties await theatre lovers in 2019. The plays that are expected to be put on 
stage one after another stir great excitement.  

2019 OYUN DÜNYASINA  
NELER GETİRECEK?

WHAT WILL 2019 BRING TO THE WORLD OF GAMING?

SINAN AKKOL
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Türkiye’de ve dünyada oyun 
sektörü inanılmaz bir hızla 
büyüyor. 2018’de sektörün 
toplam büyüklüğünün 148 
milyar Amerikan dolarına 
ulaşacağını ve Türk oyun 
sektörünün 1 milyar Amerikan 
doları barajını aşacağını 
öngörüyoruz. Tabii beklentimiz 
bu rakamın Türkiye lehine 
çok daha büyümesi yönünde. 
Doğru politika, destek ve 
doğru eğitimle donanmış insan 
gücünün oluşmasıyla dünya 
oyun pazarının yüzde 5’ine 20 
yıl içinde sahip olabiliriz.
Peki, 2019’da oyun dünyasında 
bizleri neler bekliyor?
Konsol, PC ve mobil 
platformlardaki ünlü oyunlar 
için 2019 tam bir “devam” senesi 
olacak gibi görünüyor. The Last 
of Us 2, Resident Evil 2’nin 
yeniden yapımı, Metro Exodus, 
Shenmue 3, Kingdom Hearts 3 
ve Doom Eternal büyük bütçeli 
oyunlar cephesinde gözümüze 
ilk çarpanlar. Ancak yepyeni 

Both in the world and in 
Turkey the gaming sector is 
growing at a stupefying speed. 
It is forecasted that the gaming 
sector’s total growth will reach 
148 billion USD in 2018 and 
that the Turkish gaming sector 
will surpass the 1 billion USD 
threshold. Naturally, there is 
hope that the numbers will grow 
even higher in favor of Turkey.
With the right policies, support, 
and qualified workforce through 
education Turkey can take over 
5% of the world gaming market 
in 20 years.
Well then, what awaits us in 
2019 in the gaming world?
It seems that 2019 will certainly 
be a year of “sequels” for the 
famous games on console, PC 
and mobile platforms. The Last 
of Us 2, the remake of Resident 
Evil 2, Metro Exodus, Shenmue 
3, Kingdom Hearts 3, and 
Doom Eternal are among the 
big budget games that strike 
the eye. There are also some 

heyecanlar yaşatmaya gebe olan, 
ilk çıkışını yapacak oyunlar da 
yok değil. Cyberpunk 2077, 
Death Stranding, Days Gone, 
Ghost of Tsushima, Sekiro gibi 
oyunlar da 2019’da çıkışlarını 
yapacaklar. Bu isimlere 
oyunseverler özellikle dikkat 
etmeli.
Büyük bütçeli oyunların 
haricinde, bağımsız yapımlarda 
da heyecanla beklenmeye 
değecek oyunlar var. Sable, 
Cuphead: The Delicious Last 
Course, In The Valley of the Gods 
ve My Friend bunlardan birkaçı. 
Sadece PC sahibi olan oyuncular 
için ise 2019 tam bir strateji 
yılı olacak gibi görünüyor. 
Konsollara çıkmayacak PC 
oyunları arasında Wasteland 
3, Total War Three Kingdoms, 
Phoenix Point, Anno 1800 ve 
Tropico 6 göze çarpıyor.
Türkiye’nin oyun dünyasını en 
çok etkileyen şey, 2016 yılında 
“Türkiye’nin Gizli İhracat 
Şampiyonu” olan Mount & 

games that will make debut 
and to stir excitement; games 
like Cyberpunk 2077, Death 
Stranding, Days Gone, Ghost 
of Tsushima, and Sekiro will 
be introduced in 2019. Gamers 
should specifically take note of 
these.
Apart from the big budget 
games, there are also 
independent productions worth 
waiting for: Sable, Cuphead: 
The Delicious Last Course, In 
the Valley of the Gods, and My 
Friend are just a few. For the 
gamers who only have a PC, 
2019 seems to certainly be a 
year of strategy. Among the PC 
games that will not make it to 
the consoles, Wasteland 3, Total 
War Three Kingdoms, Phoenix 
Point, Anno 1800, and Tropico 6 
come to the fore.
“Turkey’s Hidden Export 
Champion” in 2016, Mount & 
Blade’s sequel Mount & Blade 
Bannerlord, will have the 
highest impact on the world of 
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 Türkiye doğru politika, destek ve eğitimli insan gücünün oluşmasıyla 20 yılda dünya oyun 
pazarının yüzde 5’ine sahip olabilir.  

Turkey can get a 5% share from the world gaming market in the next 20 years with the 
formation of the right policies, support and skilled work force. 

Blade’in devam oyunu olan 
Mount & Blade Bannerlord. 
Yapımcısı Taleworlds kesin 
çıkış tarihi vermese de, 2019 
yılında dünya oyun piyasasında 
arzıendam etmesini bekliyoruz.
Mount & Blade Bannerlord 
kadar görünürlüğe sahip 
olmasa da, 2019’da Türk oyun 
yapımcılarından dünyada 
ses getirmeye aday pek çok 
oyun çıkacak. Call of Cthulhu 
evreninde geçen bir RPG oyunu 
olan Stygian: Reign of the Old 
Ones, bir ulaştırma simülasyonu 
olan Delivery Simulator, Orta 
Asya Türklerini konu alan 
platform oyunu Uruz ve bir 
strateji oyunu olan The First 
Men haricinde, radarınızda 
olması gereken daha pek 
çok Türk yapımı oyun var. 
Spacebourne, Macdows, Kebab 
Simulator, Anytown, Macrotis, 
Manmage, Pawn of the Dead 
bunlardan sadece birkaçı.
“Sanal ve arttırılmış gerçeklik” 
alanındaki gelişmeler de heyecan 
uyandırıyor. Oculus Rift, Vive ve 
PlaystationVR’ın sanal gerçeklik 
trenini çekmeye başlamasının 
üzerinden neredeyse üç sene 
geçtikten sonra, yeni nesil, 
çok daha fazla hareket alanı 
sağlayan sanal gerçeklik 
cihazları geliyor. Oculus 
Quest, tamamen kablosuz ve 
çalışmak için PC veya telefona 
ihtiyaç duymayan yapısıyla 
her yerde sanal gerçekliğe 
girmenizi sağlıyor. Vive Pro, ilk 
Vive’ın oda boyutunda hareket 
alanı sağlamasının ardından 
kablolardan kurtulup her iki 
göze yansıttığı çözünürlüğü 

1440p’ye çıkararak inanılmaz 
bir görsel kaliteye ulaşıyor. 
Ve dış kulvardan gelen, hiç 
kimsenin tanımadığı sürpriz 
atlet, Magic Leap, depar atmaya 
hazırlanıyor. Bugüne kadar 
gösterilen tüm demoları ve 
deneyimleyenlerin anlattıkları 
Magic Leap’in iki rakibine 
soğuk terler döktürebileceğini 
gösteriyor. 2,3 milyar Amerikan 
dolarından fazla yatırım alması, 
yatırımcıların da bu sürpriz 
oyuncuya güvendiklerinin 
kanıtı. 

E-spor büyüyor
2019 yılında e-spor alanında 
yeni oluşumlar ve gelişmeler 
hız kesmeden devam edecek. 
Türkiye E-Spor Federasyonu’nun 
2018’de kurulmasından sonra 
ülkedeki e-spor takımları 
ve sporcuları ekosisteminin 
daha düzenli ve hakkaniyetli 
bir hâle gelmesini bekliyoruz. 
Türkiye’deki e-spor sektörünün 
büyüklüğü ve değeriyle ilgili 
sağlıklı verilere ulaşmak için 
henüz erken, ama dünyada en 
hızlı büyüyen oyun sektörü 
dikeyi olan e-spor’un 2017’ye 
göre yaklaşık yüzde 45’lik bir 
büyümeyle 906 milyar Amerikan 
doları hacmine, 2021’e kadar 
ise 1,65 milyar Amerikan 
dolarlık bir değere ulaşarak 
hız kesmeden yoluna devam 
etmesi bekleniyor (Statista.com 
– e-sports revenue worldwide 
growth 2012 – 2021).
Görünen o ki 2019’da Türkiye’de 
ve dünyada oyun piyasası hız ve 
heyecan kesmeden ilerlemeye 
devam edecek.

gaming in the country. Although 
Taleworlds, its producers, 
does not give an exact date, it 
is expected to appear on the 
market in 2019.
Perhaps not as attention-
grabbing as Mount & Blade 
Bannerlord, there are many 
games to be launched by Turkish 
game producers that are up to 
making a tremendous impact 
in 2019 in the world. Apart 
from Stygian: Reign of the Old 
Ones, a RPG game that takes 
place in the Call of Cthulhu 
universe; Delivery Simulator, 
a transportation simulator; 
Uruz, a platform game based 
on Central Asian Turks; and 
The First Men, a strategy game, 
there are many other Turkish 
productions which should be 
on your radar: Spacebourne, 
Macdows, Kebab Simulator, 
Anytown, Macrotis, Manmage, 
Pawn of the Dead…
Developments regarding areas of 
“virtual and augmented reality” 
are also stirring excitement. 
After almost three years during 
which Oculus Rift, Vive, and 
PlaystationVR were the tractive 
power of virtual reality, the 
new generation virtual reality 
devices which provide a lot 
more mobility are about to be 
introduced to the market. Oculus 
Quest is completely wireless and 
with a structure that does not 
require a PC or a mobile phone, 
it enables access to virtual 
reality everywhere. After the 
first Vive introduced mobility 
within a room, Vive Pro is now 
completely wireless and with 

a 1440p resolution reflecting 
on both eyes, it presents an 
unbelievable visual quality. And 
coming out of left field with a 
surprise gadget no one knows 
about, Magic Leap is prepared to 
break into a run. All the demos 
and testaments of those who 
gave it a try to this day, show 
that Magic Leap can send chills 
up its two rivals’ spines. The 
investment of more than 2.3 
billion USD it received is further 
proof of investors’ trust in this 
surprise player.

Esports is growing
In 2019, new formations and 
developments in esports will 
continue. With the foundation 
of the E-Sports Federation of 
Turkey in 2018, we are expecting 
that the ecosystem of esports 
teams and players will be more 
orderly and fair. Even though it 
is early to access reliable data 
regarding the size and the value 
of the esports sector in Turkey, 
it is expected that esports, the 
fastest vertically growing gaming 
sector vertical around the world, 
will register a growth of about 
45% percent compared to 2017; 
the growth is estimated to be 
worth 906 billion USD. Projected 
to grow continuously, it is 
expected to reach a value of 1.65 
billion USD by 2021. (“Esports 
Revenue Worldwide Growth 
2012 – 2021,” Statista.com).
It seems that in 2019, the waves 
of excitement in the gaming 
market both in Turkey and the 
world will continue to grow and 
multiply.
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 Mil kazanın.
• THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
• Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
• Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
• Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
 Mil’lerinizi harcayın.
• Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
• Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
•  Anlaşmalı program ortaklarında
•  shopandmiles.com’da

 Earn Miles.
• Flying with Turkish Airlines and other partner airlines
• With our partner companies
• All spending with Miles&Smiles credit card
• All spending with credit card at shopandmiles.com
 Redeem your Miles.
• Buying award ticket and upgrading of your class
• Enjoy Miles&Smiles all advantages and privileges
• At our partner companies
• At shopandmiles.com

Üye olmak için satış ofisleri / Sales Offices for membership: +90 212 444 0 849   |   +90 850 333 0 849    |   milesandsmiles.com

• Türk Hava Yolları ve program ortağı diğer
  havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, tek yön ödül bilet, refakatçi bilet ve
  upgrade
• Business Class uçuşlarda 1,5 kata kadar Mil   
 kazanımı
• Yedek rezervasyonlarda öncelik
• Son dakika upgrade
• Self service check-in (Kiosk)
• Yemek tercihi
• Miles&Smiles kredi kartı ile alışverişlerden Mil
 kazanımı
• Mil transferi 
• Mil reaktivasyonu
• 50.000’e kadar Bonus Mil, 5.000’e kadar Statü  
 Mili satın alma imkânı
• You&Friends ile arkadaşlarınızı da
 Miles&Smiles’a getirin, 2.500 Mil kazanın.
• Türk Hava Yolları uçuşlarınızda ücretsiz 10 MB  
 internet keyfi!

 CLASSIC CARD 
• Collect Miles with Turkish Airlines and other
  program partner airlines
• Redeem Miles for award tickets, one way award
  tickets, companion tickets and upgrades
• Earn up to 50% additional Miles on Business flights
• Priority on the waiting list
• Last minute upgrade
• Self-service check-in (Kiosk)
• Special meal preferences
• Earn Miles with your Miles&Smiles credit card
  purchase
• Transfer Miles
• Milage Reactivation
• The opportunity to purchase up to 
 50.000 Bonus Miles and 5.000 Status Miles 
 to upgrade card status.
• Bring your friends to  Miles&Smiles and earn   
 2.500 Miles.
• 10 MB free internet on Turkish Airlines flights!

 Classic Kart avantajlarına ek olarak: 
• Son 12 ayda 25.000 Statü Mili kazanın, Classic
  Plus Kart’a geçin.
• İç hatlarda Business Class kontuarlarından
  check-in. Ayrıca Ankara, Antalya, İzmir ve Sabiha  
 Gökçen istasyonlarımızda doğrudan CIP’de   
 check-in olanağı.
• İç hatlarda özel salon (CIP) kullanımı
• Business Class uçuşlarda 1.75 kata kadar Mil  
 kazanımı
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 10 kg’a kadar fazla
  bagaj (parça bagaj uygulaması olan uçuşlar   
 hariç)
• Aynı hesapta Mil toplanmasını sağlayan “Aile
  Üyeliği”
• Miles&Smiles kredi kartınız varsa 
 harcamalardan %25 daha fazla Mil kazanımı
• Classic Plus Kart üyeleri, Star Alliance Silver
  Kart avantajlarından faydalanır.
• Elite Card’a geçmek için 10.000 Mil’e kadar, kart  
 seviyesini korumak için ise 5.000 Mil’e kadar   
 Statü Mili satın alma imkânı.
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Mil’lerinizle  
 ödeyebilirsiniz.
• Türk Hava Yolları uçuşlarınızda ücretsiz 10 MB  
 internet keyfi!

 CLASSIC PLUS CARD
 In addition to Classic Card:
• Earn 25,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Classic Plus Card.
• Check-in at the Business Class counters on
  domestic flights. In Ankara, Antalya, Izmir and  
 Sabiha Gökçen airports, check-in service is   
 directly applied at CIP lounges.
• Access to the private lounges (CIP) on domestic
  flights
• Earn up to 75% additional miles on Business flights
• Additional baggage allowance (10kg) both on
  domestic and int. flights (excluding piece   
 concept applicable flights)
• Family membership which allows to collect
  Miles to/from one single account that enables to
  achieve more program awards
• Earn 25 % more Miles on your shopping with
  Miles&Smiles Credit Card
• Membes are recognized with Star Alliance Silver
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 
 Status Miles to card status and 5.000 Miles to  
 maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.
• 10 MB free internet on Turkish Airlines flights!

 Elite Kart avantajlarına ek olarak: 
• Son 12 ayda 80.000 Statü Mili kazanın, Elite Plus
  Kart’a geçin.
• Belirli uçuş sınıflarında yer garantisi
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 25 kg, parça bagaj  
 uygulaması olan uçuşlarda ise +1 parça ekstra  
 bagaj hakkı
• Türk Hava Yolları uçuşlarında Mil düşülmeksizin
  yılda 2 adet hediye upgrade
• Kişi başı 40,000 Bonus Mil karşılığı 3 kişiye Elite
  Kart hediye edebilme
• Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
  gidiş ve gelişlerde özel pasaport bankosu
  kullanabilme imkanı
• Elite Plus Kart üyeleri, Star Alliance Gold Kart
  avantajlarından faydalanır.
• Kart statüsünü korumak için 10.000 Mil’e kadar  
 Statü Mili satın alma imkânı.
• Atatürk Havalimanı geliş katında İstanbul Arrival  
 Lounge kullanım imkânı
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Mil’lerinizle  
 ödeyebilirsiniz.

 ELITE PLUS CARD
 In addition to Elite:
• Earn 80,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Elite Plus Card.
• Benefit from reservation assurance on specific
  booking classes
• Additional baggage allowance 25 kg/1 additional  
 piece of baggage on piece concept applicable  
 flights
• Free upgrades without deduction of mileage
  (twice in a year)
• Three complimentary Elite Cards for any people
  they wish against 40,000 Bonus Miles
• Special passport immigration desks in Ataturk
  Airport for international departures and arrivals
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status  
 Miles to maintain your status.
• Access to Istanbul Arrival lounge at Ataturk   
 International Airport
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.

 Classic Plus Kart avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 40.000 Statü Mili kazanın, Elite
  Kart’a geçin.
• CIP salonlarına, iç ve dış hat uçuşlarda bir misafir,
  THY iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında
  ise aile bireyleri ya da bir misafir ile giriş
• Üyelik statüsünü korumak için 10.000 Mil’e   
 kadar Statü Mili satın alma
• Kişi başına 4.000 Mil veya 50 TL karşılığında
  misafirlerini iç hat CIP salonlarından
  faydalandırabilme
• Business Class kontuarlarından check-in.    
 Ayrıca Ankara, Antalya, İzmir ve Sabiha   
 Gökçen istasyonlarımızda doğrudan CIP’de   
 check-in olanağı.
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 20 kg, parça bagaj   
 uygulaması olan uçuşlarda ise +1 parça ekstra  
 bagaj hakkı
• Elite Kart özel telefon danışma hattı: 
 +90 212 444 1 849
• Türk Hava Yolları en yüksek Business Class ücretli  
 biletleri ile gerçekleştirilen uçuşlarda birlikte seyahat
  edilen refakatçiye Business Class ücretin 
 %50’si uygulanır.
• Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
  gidişlerde özel pasaport bankosu kullanabilme
  imkanı
• Atatürk Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş (E kapısı)
• Miles&Smiles kredi kartınız varsa, 
 harcamalardan %50 daha fazla Mil kazanımı
• Elite Kart üyeleri, Star Alliance Gold Kart
  avantajlarından faydalanır.
• Elite Plus Card’a geçmek için ya da kart   
 statüsünü korumak için 10.000 Mil’e kadar 
 Statü Mili satın alma hakkı.
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Mil’lerinizle  
 ödeyebilirsiniz.

 ELITE CARD
 In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Elite Card.
• Access to the private lounges (CIP) both on
  domestic and international flights with one
  guest and access to  the CIP lounges with their  
 family members or one of their guests while   
 traveling on THY domestic flights & international  
 flights departing from Turkey 
• The opportunity to purchase up to 10,000 Status
  Miles for Elite membership renewal
• Accommodate their fellow travelers against
 50 TL (tax included) or in exchange for 4,000
  Miles in domestic CIP lounges
• Check-in at the Business Class counters both
  on domestic and int. flights. In Ankara, Antalya,  
 Izmir and Sabiha Gökçen airports, check-in   
 service is directly applied at CIP lounges.
• Additional baggage allowance 20 kg /1 additional
  piece of baggage (1 additional piece of baggage  
 on piece concept applicable flights)
• Dedicated phone line: +90 212 444 1 849
• 50% discount for your companion on Business
  Class paid tickets
• Special passport immigration desks in Ataturk
  Airport for international departures
• Special security enterance in Atatürk Airport for
  international departures
• Earn 50 % more Miles on your shopping with
  Miles&Smiles credit card
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status  
 Miles to upgrade or to maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

1.000
BONUS MİL HEDİYE!

SIGN-UP NOW and EARN

1.000
BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER

FOR FREE!
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Her ebeveyn kendine güvenen, sevgi ve şefkat dolu, sorumluluğunun farkında, mutlu çocukları olsun 
ister. Bu vasıfları edinip pekiştirmeleri noktasında ise evcil hayvanlar en büyük yardımcıları olabilir. 

All parents would like to have self-reliant, loving, compassionate, responsible, and happy 
children. Pets can be your best aid in instilling such characteristics in your children.

CAN DOSTLARIYLA MUTLU BİR ÇOCUK
BRINGING UP HAPPY CHILDREN WITH PETS

UZM. PSIKOLOG RAMAZAN ŞIMŞEK
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Evcil hayvanla yaşama 
oranları ülkemizde ve dünyada 
her geçen gün biraz daha 
büyümekte. Kardeş sayısının 
azalması da bu artıştaki temel 
etkenlerden biri. Diğer bir 
etken de evcil hayvanların 
çocuğun duygusal, bilişsel 
ve ahlaki gelişimine katkısı 
elbette.

Bağlanma
Evcil bir havyanla yaşamanın 
çocuk üzerindeki en büyük 
etkisi hiç şüphesiz ki 
“bağlanma”dır. Bağlanma, bir 
bebeğin hayatta kalmasını 
etkileyen ilk ve en önemli 
psikolojik boyuttur. Ebeveyne 
güvenli bağlanma sadece 
duygusal ihtiyacı değil, 
zihinsel ve fiziksel gelişimi 
de etkiler. Çocuğunuz evde 
birlikte yaşamaya başladığınız 
hayvanla bağlanma sürecine 
girecektir büyük bir ihtimalle. 
Evcil hayvan çocuk için ayrıca 
bir bağlanma figürüdür. Çocuk 
bağlanılan evcil hayvanı kendi 
psikolojik alanında kabul 
eder, diğer bir ifadeyle, onu 
içine alır, ailenin bir parçası 
gibi benimser. Bu bağlanma 

çocuğun güven, sevgi ve 
şefkat hislerini önemli ölçüde 
güçlendirir. Peki, çocuğun 
evcil hayvana “bağlanmaması” 
gibi bir ihtimal de var mıdır? 
Elbette vardır ama bunun 
çocuk açısından bir sakıncası da 
yoktur. Ama birlikte yaşanan 
evcil hayvanı kaybetmenin 
ardından  duyulacak 
üzüntünün büyüklüğü de doğal 
bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çocukların en 
çok bağlandığı hayvanları 
merak edenler vardır belki; 
hemen belirtelim: Bağlanmada 
köpekler birinci sırayı alırken 
onu kediler ve kuşlar izlemekte.   

Mutluluk hormonu ve 
sorumluluk bilinci
Çocuklar evde birlikte 
yaşadıkları hayvanı 
sever. Sevdiğimizde ya da 
sevildiğimizde iyilik hâli 
oluşturan seratonin, oksitosin 
ve endorfin gibi mutluluk 
hormonları salgılar beynimiz. 
Mutluluk hormonları 
hem yetişkinlerde hem de 
çocuklarda stres seviyesini 
düşürür. Bu hormonlar sadece 
mutluluk hâlleri sağlamakla 

Globally and in our country, 
the number of people keeping a 
pet is increasing. With children 
not having many siblings, 
it’s not surprising that more 
people have pets now. Another 
important factor is that pets 
have a positive impact on the 
emotional, cognitive, and 
moral development of children. 

Bonding
Without doubt, the biggest 
impact of keeping a pet in the 
house is bonding. Bonding is 
the first and most important 
psychological factor that 
affects the survival of a baby. 
Secure bonding with the parent 
not only fulfills an emotional 
need but also impacts mental 
and physical development. 
Your child will most probably 
establish a bond with the 
animal that lives in your house 
as well. A pet is an additional 
bonding figure for the child. 
The child admits the pet s/
he has bonded with into his/
her own psychological field; in 
other words, s/he internalizes 
the pet, the pet becomes a 
member of the family. This 

bonding to a great extent 
reinforces the feelings of trust, 
love, and compassion in the 
child. Is there a possibility that 
the child will not experience 
a bonding with the pet? Of 
course there is, but it does not 
pose any disadvantage to the 
child. Meanwhile, the intense 
sadness that’ll be experienced 
upon the pet’s death should 
be considered a natural turn 
of events. You may be curious 
which animals are likely to 
develop a stronger bond with 
children. Whilst dogs rank 
first, cats come second, and 
birds follow.  

Happiness hormone and 
sense of responsibility
Children learn to like the 
animals which live with them 
in their home. When our 
brain loves and is loved, it 
secretes happiness hormones 
like serotonin, oxytocin, and 
endorphin that create an 
overall atmosphere of well-
being. Happiness hormones 
decrease levels of stress both 
in adults and children. These 
hormones do not only give you 
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kalmaz, bir dizi fizyolojik 
değişikliğe de kapı açar, ki bu 
değişiklikler de çocukların 
bağışıklık sistemini güçlendirir.   
Çocuğun, birlikte yaşadığı 
hayvanın bakımına sağlayacağı 
katkı, sorumluluk bilincini 
ve disiplini olumlu yönde 
etkilemektedir. Evcil hayvanın 
yiyeceğini, suyunu takip etme, 
yuvasının ya da kendisinin 
temizliğini üstlenme, 
tarama, dışarı çıkarma gibi 
bakım davranışlarına ortak 
olmak çocuğun sorumluluk 
alma ve öz disiplin bilincini 
geliştirmektedir. 

Merhamet duygusu
Evcil bir hayvanla yaşamanın 
iletişime ve kreatif 
becerilere katkı sağladığı 
düşünülmektedir. Çocuk evcil 
hayvanıyla sürekli iletişim 
hâlindedir. Beden dilini 
inceleyerek onu anlamaya, 
tanımaya çalışır. Bununla 
birlikte, kendi duygu ve 
düşüncelerini onunla 
paylaşır. Bazı çocuklar ise 
evcil hayvanlarıyla birlikte 
yeni şeyler keşfedebilir. 
Evcil hayvanın yeni ve farklı 
davranışlar sergilemesi 
çocuğun ona yeni şeyler 
öğretmesini sağlar. 
Çocuk birlikte yaşadığı 
hayvanın da bir karakteri 
olduğunu zamanla anlamaya 
başlar. Onun da yemeyi 
tercih ettiği veya etmediği 
yiyeceklerin olduğunu, bazı 
davranışları sevip bazılarını 
sevmediğini, bazı şeylere 
“hayır” diyebildiğini, onun 
da tıpkı bizim gibi sevinip 
üzüldüğünü, canının 
yanabildiğini hatta bazı 
şeylerden korktuğunu 
bilmek empati duygusunun 
ve bilincinin temellerinin 

a sense of wellness but also 
lead to a series of physiological 
changes, which boost children’s 
immune system.   
The way the child participates 
in taking care of the pet has 
a positive impact on its sense 
of responsibility and self-
discipline. Becoming a part of 
its care by keeping tabs on the 
food and water intake of the 
pet, taking care of the cleaning 
of the animal itself and its 
habitat, grooming it, and 
taking it out, instills a sense 
of responsibility and self-
discipline in the child.

Compassion
It is considered that living with 
a pet has a positive impact on 
communication and creative 
skills. The child is constantly 
in contact with his/her pet. S/
he tries to understand it by 
examining its body language, 
and tries to get to know the 
pet better. Furthermore, the 
child shares his/her thoughts 
and feelings with the animal. 
Some children may discover 
new things with their pets. 
If a pet behaves in a new or 
different way, the child might 
be inspired to teach it new 
things. 
The child starts to understand 
in time that the animal has 
a character. The fact that it 
has certain preferences when 
it comes to food, likes some 
behaviors and not others, 
that it says “no” to certain 
things, that it gets upset and 
happy just like us, that it 
hurts and even gets frightened 
at times has a substantial 
impact on the feeling of 
empathy and awareness. The 
level of empathy, awareness 
of justice, and feelings of 

atılmasında çok önemli birer 
etkendir. Evde bir hayvanla 
birlikte yaşayan çocukların 
empati düzeyleri, adalet 
bilinçleri, şefkat hisleri evcil 
bir hayvanla yaşamayan 
çocuklara nispeten daha 
yüksek bulunmuştur. Bununla 
birlikte, evcil bir hayvanla 
yaşayan çocukların ergenlik 
dönemlerinde daha az 
saldırgan davranış gösterdikleri 
de gözlenmiştir.   

Hangi evcil hayvan nasıl 
etki sağlar?
Ülkemizde yapılan son 
araştırmalara göre evde bakılan 
hayvanlarda ilk sırayı evcil 
kuşlar alıyor. Onu sırasıyla 
kedi, köpek ve balık izliyor. 
Oranı çok küçük olsa da  evinde 
kemirgen ve sürüngen besleyen 
aileler de var.
Muhabbet kuşu: Bakımı 
diğer hayvanlara göre daha 
kolaydır. Sürekli neşeli 
ve iletişime açık olmaları 
çocukların pozitif duygularını 
geliştirir. Evde bir sesin olması 
çocukların kendilerini yalnız 
hissetmemelerini sağlar. 
Kedi: İletişim becerisi yüksek 
bir hayvandır. Bakım ihtiyacı 
köpeğe kıyasla daha az ama 
diğer türlere göre de yüksektir. 
Rahatsız edildiğinde her canlı 
saldırganlaşır ama kedilerin 
saldırganlığı diğerlerine göre 
daha yoğun olabilir. Buna 
karşın, okşadığınızda hem sizi 
hem de çocuğunuzu nörolojik 
olarak rahatlatır. 
Köpek: İletişim becerisi en 
yüksek  hayvandır. Bu nedenle 
çocuğunuzun en çok sosyal 
yönünü, iletişim becerilerini, 
özgüvenini ve duygusal 
zekâsını geliştirir. Çok iyi 
bir dost olarak çocukların 
merhamet duygularını 

affection and compassion 
of the children with a pet in 
the house are considerably 
higher than those without 
one. What is more, it was also 
observed that children with 
pets exhibit less aggressive 
behavior during puberty. 

Pets and their effects
According to the recent 
studies conducted in our 
country, birds are the most 
common pets in Turkey; 
cats, dogs, and fish follow. 
Even though they are less in 
number, there are families 
keeping rodents and reptiles 
at home, too.
Parakeet: They are easier 
to take care of compared to 
other pets. The fact that they 
are always in high spirits 
and open to communication 
develops positive feelings in 
children. Having a voice in 
the house also does not let the 
children feel lonely. 
Cat: It is an animal high in 
communicative skills. It may 
require less care compared to 
dogs but more when it comes 
to other species. All living 
creatures become aggressive 
when they are annoyed but 
cats can get more aggressive 
than other pets. However, 
when you pet them, they will 
relieve both you and your 
children neurologically. 
Dog: It is the animal that 
has the best communication 
skills. That’s why it develops 
your child’s social and 
communicative skills, self-
confidence, and emotional 
intelligence the most. The 
fact that they are very good 
friends increases feelings of 
affection in children. Dogs 
need a lot of care. It is known 

Evcil bir hayvanla yaşayan çocukların ergenlik dönemlerinde daha 
az saldırgan davranış gösterdikleri gözlenmiştir.  

It was observed that children have a pet at home exhibit less 
aggressive behavior during puberty. 
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pekiştirirler. Bakım ihtiyacı 
yüksek bir hayvandır. Çocuğun 
yaşayabileceği bazı travmaların 
atlatılmasında köpeklerin 
katkısı bilinmektedir. Diğer 
yandan, bazı araştırmalarda 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
tanısı konulan çocuklarda 
köpeklerin bazı olumsuz 
davranışlara neden olabileceği 
öne sürülmektedir. 
Akvaryum balığı: Akvaryumlar 
çocukların özellikle dikkat ve 
odaklanma becerilerine iyi 
gelmektedir. Suyu ve balıkları 
izlemek çocukları rahatlatır. 
Belli aralıklarla ve belli miktarda 
yem verilmesi, belli zamanlarda 
akvaryumun temizlenmesi ise 
çocukların sorumluluk alma 
vasfını güçlendirir. 
Hamster: Bakımı için özel 
bilgilere sahip olunması 
gerektiğinden çocukların 
özellikle merak duygularının ve 
doğa zekâlarının gelişmesine 
yardımcı olur. 
Su kaplumbağası: Bulunduğu 
akvaryuma ve kaplumbağaların 

bakımına dair özel bir dikkat 
ve takip gerektiğinden (ısı 
ve nem düzeyi, akvaryum 
temizliği, beslenmeleri vb.) 
iyi gözlemci olunmalıdır. Bu 
nedenle çocukların hem bilimsel 
becerilerinin gelişmesinde hem 
de sorumluluk almalarında 
oldukça etkilidir. Yavaş hareket 
etmeleri çocukların sabırlı 
davranmalarına yardımcı olabilir.  
Tavşan: Duyarlı, sempatik 
ve nazik bir hayvandır. Asla 
hırçınlık etmez. Çocukların 
sakin olmaları konusunda 
model alacakları en iyi 
örnektir. Tuvalet eğitimi pek 
verilemediğinden bahçeli 
evlerin bahçe bölümleri için 
ideal olabilir. Son olarak 
önemli bir noktaya dikkat 
çekmek isterim: Hayvan 
barınaklarından ya da 
sokaktan bir evcil hayvan 
sahiplendiğinizde çocuğunuza 
bir canlının para karşılığında 
satılmaması gerektiğini de 
en güzel şekilde anlatmış 
olursunuz. 

that dogs can help children 
get over certain traumas. On 
the other hand, some of the 
studies claim that dogs can 
lead children diagnosed with 
attention deficit disorder and 
hyperactivity to display some 
negative behaviours.
Aquarium fish: Aquariums 
help children develop 
the skills of focusing and 
attention. Watching the 
water and the fish relaxes 
them. Giving them fish food 
in certain amounts and 
intervals and the cleaning 
of the aquarium from time 
to time instill a sense of 
responsibility in children. 
Hamster: Bearing in 
mind that you need special 
information regarding 
its care, it helps increase 
the sense of curiosity and 
naturalist intelligence in 
children. 
Turtle: Considering that 
special attention and follow-
up is required for the care 

of both the turtles and their 
aquarium (heat and level 
of humidity, the cleaning of 
the aquarium, their feeding, 
etc.), one needs to be a good 
observer. Hence, it is quite 
effective in the development 
of scientific skills and sense of 
responsibility in children. The 
fact that they move slowly 
can lead to children learning 
patience.  
Rabbit: They are sentient, 
engaging, and gentle 
creatures. They are never 
ill-tempered. They set a good 
example to children in staying 
calm. Since they cannot be 
toilet-trained, the outer parts 
of houses with a garden can 
be ideal for them. 
Finally, I would like to draw 
attention to one last point: 
when adopting a stray animal 
or one from animal shelters, 
you should explain to your 
child in the best way possible 
that a living being should 
neither be bought nor sold. 



Kitap okumaktan daha güzel bir şey varsa o da kitap okumaya engel 
her şeyi ortadan kaldırmaktır.

If there is something more beautiful than reading a book, it’s removing 
obstacles for those who have an impediment for reading books.

A GOOD BOOK IS LIKE A GOOD FRIEND

İYİ BİR KİTAP, İYİ BİR DOST GİBİDİR

SINAN AKKOL
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Her geçen gün biraz daha 
dijitalleşen hayatımızda kitap 
okuma alışkanlığımız için zaman 
ayırmak giderek zorlaşıyor.  Bir 
kitabı elimize alıp sayfalarını 
çevirmenin verdiği hazzı tabletten 
alamayız elbette. Diğer yandan, en 
çok kullandığımız cihazları okuma 
alışkanlığımıza bir şekilde entegre 
etmemiz de gerekiyor. 
Gelin, dijital dünyanıza okumanın 
keyfini katmak için mutlaka 
kullanmanızı tavsiye ettiğimiz 
uygulamalara bakalım.

GOODREADS 
(iOS ve Android) 
Kitap okumanın yalnız yapılan bir 
eylem olduğunu yalanlarcasına, 
Goodreads uygulaması sizi 
kitap okurken sosyalleştiriyor.  
En sevdiğiniz kitap türlerini 
söylüyorsunuz ve kurduğunuz bu 
uygulama size 20 kitap öneriyor. 
Bu kitaplardan hangilerini 
okuduğunuza ve beş üzerinden 
kaç puan verdiğinize bağlı olarak 
okur profilinizi oluşturup size 
tavsiyelerde bulunmaya başlıyor. 
Uygulamanın sosyal ağ tarafı 
çok güçlü. Okuduğunuz 
kitapları arkadaşlarınızla 
paylaşabiliyor, onların neleri 
okuduğunu görebiliyor, 

In our lives becoming fast 
digitalized, it is getting harder and 
harder to allot time to reading. 
You can certainly not get the same 
enjoyment from a tablet that you 
get from taking a book in your hand 
and turning its pages. But on the 
other hand you have to make the 
devices you use most frequently 
become a part of your reading 
habits. 
Come, let us take a look at the 
applications we recommend to 
intercalate the joy of reading to 
your digital world.

GOODREADS 
(iOS and Android) 
As if refuting that reading a book 
is an action that is done alone, 
Goodreads application socializes 
you as you read a book. As you 
setup the application you tell the 
book genres you enjoy the most and 
the application recommends 20 
books to you. Your reader’s profile 
is formed depending on which of 
these you have read and how you 
score them over 5 stars. Then it 
starts to recommend stuff to you. 
The application’s social network 
is quite reliable. You can share 
the books that you’ve read with 
your friends, see the books that 

aranızda okuma yarışmaları bile 
düzenleyebiliyorsunuz.  
Üzerinden pek çok kitaba ücretsiz 
ulaşabildiğiniz, bir kitapseverin 
olmazsa olmazı bu uygulamanın 
belki de tek eksiği sadece İngilizce 
olması. Ama bu sizin için bir 
sorun değilse Goodreads hemen 
yüklemeniz gereken bir uygulama.

KINDLE 
(iOS ve Android) 
Kitap okumak denilince akla ilk 
gelen uygulama. Aynı isimli e-kitap 
donanımına da sahip  Kindle’da 
1,5 milyonu aşkın kitap var ve 
300 binden fazlası sadece bu 
uygulama üzerinden okunabiliyor. 
Sadece kitap değil, gazete ve 
dergileri de Kindle üzerinden 
okumanız mümkün. Birbirinden 
farklı cihazları kullanırken dahi 
senkronizasyon sağlayarak 
kaldığınız yerden devam etmenize 
izin veriyor.

POCKET 
(iOS ve Android) 
Bu uygulama sadece kitap okurları 
için değil, internette bulduğu 
bilgi kaynaklarını elinin altında 
bulundurmak isteyenler için 
de olmazsa olmaz. Makaleleri, 
blogları, bağlantıları hatta videoları 

they’ve read and even hold reading 
competitions.  
The only problem of this 
indispensable application of book-
lovers through which you can access 
many free books is that it’s in English 
and you cannot find books printed in 
Turkey on its database. But if this is 
not a problem for you then Goodreads 
is certainly an application that you 
should download.

KINDLE 
(iOS and Android) 
It is the first application that comes 
to mind when you say reading. 
Having also an e-book accoutrement 
there are more than 1.5 million books 
in Kindle and more than 300,000 
can be read solely through this 
application. It is possible to not only 
read books, but also newspapers and 
magazines over Kindle, it gives you 
the chance to continue from where 
you’ve left off through concurrent 
synchronization as you use more than 
one device.

POCKET 
(iOS and Android) 
This application is not solely 
essential for book readers but those 
who would like to access the sources 
of information that they come across 
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internetten işaretleyip daha sonra 
okumak/izlemek amacıyla telefon 
ya da tabletinizde tutmanızı 
sağlıyor. Sakladığınız makalelerin 
içindeki önemli kısımları işaretleyip 
daha sonra diğer cihazlarınızdan 
okumaya devam edebiliyorsunuz.

INSTAPAPER 
(iOS ve Android) 
Pocket ile hemen hemen aynı işleve 
sahip Instapaper’da da daha sonra 
okumak istediğiniz makaleleri, 
hikâyeleri, kitapları,  takip 
etmek istediğiniz bağlantıları ve 
e-postaları kaydedebiliyorsunuz. 
Instapaper’ın farkı ise kaydettiğiniz 
yazıları “okumayı kolaylaştıran 
siyah beyaz bir formatta” 
kaydetmesi.

KOBO 
(iOS ve Android) 
Bu makalede bahsettiğimiz kitap 
arşivlerinden farklı olarak Kobo, 
tamamen Türkçe bir arayüzle 
geliyor. Üç buçuk milyondan fazla 
kitabı bünyesinde barındıran 
uygulamada kitapları tek tek almak 
yerine aylık bir abonelik alınca tüm 
kütüphaneye erişim sağlıyorsunuz. 
Hemen her kitap için birkaç sayfalık 
bir ön inceleme imkânı vermesi de 
cabası.

SERIAL READER 
(iOS ve Android) 
Klasikleşmiş kitapları bitirmeye 
zaman bulamıyorsanız, Serial 
Reader sizin ilacınız olabilir. Bu 

uygulamanın benzerlerinden 
farkı,  her gün sadece 20 dakikanızı 
istemesi. Günün dilediğiniz 
saatinde, seçtiğiniz bir klasik 
eseri telefonunuza 20 dakikada 
okuyabileceğiniz parçalar hâlinde 
gönderiyor. Örneğin; Platon’un 
“Devlet”ini 42 günde okutuyor size. 
Okuma alışkanlığı olmayan kişilere 
ağır ağır da olsa böylece okuma 
alışkanlığı kazandırıyor. 

WATTPAD 
(iOS ve Android) 
Wattpad’i duydunuz büyük 
ihtimalle. Özellikle genç 
yazarlar ve daha da genç yaştaki 
okurları sayesinde akıl almaz bir 
popülerliğe erişen bu uygulama, 
kendi yazılarınızı da milyonlarca 
okuyucuyla buluşturmanız 
için ideal bir ortam sağlıyor. 
Benzerlerinden çok farklı bir sosyal 
ağ ortamı sağlayan uygulama hem 
sizinle aynı hikâyeleri okuyanlarla 
hem de bizzat yazarın kendisiyle 
iletişim kurmanıza izin veriyor.

KİTAPLARA SES 
(iOS ve Android) 
Kitaplara Ses uygulaması Türk 
Telekom tarafından Boğaziçi 
Üniversitesi Görme Engelliler 
Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı 
iş birliğiyle geliştirilmiş. Bir kitabı 
hissetmek için engellerin kabul 
edilmediği zihinlerden çıkan bu 
projenin güzelliği, gönüllü olarak 
kitap seslendirerek sizin de buna 
katılabiliyor olmanız.

over the internet. The articles, blog, 
links and even videos are bookmarked 
over the internet and then can be 
saved on your mobile or tablet to be 
read or watched later. You can mark 
the most important places in the 
articles that you have saved and then 
continue reading them over your 
device later.

INSTAPAPER 
(iOS and Android) 
With Pocket you can mark the 
articles, stories, books, links and 
e-mails you will want to read with 
Instapaper that also works in the 
same manner. The difference of 
Instapaper is that it saves the stories 
in a black&white format which is 
easier to read.

KOBO 
(iOS and Android) 
As a difference to the book archives 
we have referred to here, Kobo comes 
with an interface totally in Turkish. 
With this application that has over 
3.5 million books on it rather than 
getting the books one by one, you 
access the whole library when you 
purchase a monthly membership. 
Not to mention that almost all of 
the books provide you the chance for 
preview.

SERIAL READER 
(iOS and Android) 
If you can’t find the time to finish 
off classical books, Serial Reader 
may just be what the doctor ordered. 

What distinguishes this application 
from those that are similar is that it 
requires only 20 minutes every day. It 
sends the classical piece, as excerpts 
that can be read in 20 minutes at the 
time slot of your choice within the 
day. For instance; it makes you read 
Plato’s “Republic” in 42 days. Hence, 
albeit being a bit slow it leads those 
lacking one to acquire a reading habit. 

WATTPAD 
(iOS and Android) 
You might have heard of Wattpad. 
Gaining an unbelievable popularity 
among young authors and their 
readers even younger than them, it 
provides the ideal environment to 
present your writings to millions of 
readers. Presenting a social network 
quite different to ones it is similar 
to, the application allows you to 
contact not only those who read the 
same stories as you but the authors 
themselves.

KİTAPLARA SES 
(iOS and Android) 
Kitaplara Ses application was 
developed by Türk Telekom in 
collaboration with Assistive 
Technology and Education 
Laboratory for Individuals with 
Visual Disabilities at the University 
of Bogazici. The beauty of this 
project that was devised by minds 
that do not hold any impediments to 
experience a book, is that you can also 
partake in it by reading a book as a 
volunteer. 
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Türk Hava Yolları Hizmet İhracatında Yine Şampiyon 
Turkish Airlines Is Once Again the Champion in the Service Export Sector

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı Araştırması” sıralamasında hizmet 
sektöründe birinci oldu.

T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından 3’üncü kez düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı Ödül Töreni, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
The Grand Tarabya Otel’de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı, ilk 500’e giren 
firmaların 2017 cirolarının 93 milyar dolar, hizmet ihracatçılarının 
ise 23 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade ederek “İlk 500 
kuruluşumuz, toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını 
gerçekleştirmiştir.” dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra ilk 10’a giren 
firmalar ile Onur Ödülü alan İstanbul Havalimanı’nın yapımı ve 
işletmesini üstlenen İGA konsorsiyumu şirketlerinin isimlerini tek 
tek sayarak yurt dışındaki sancaktarlar olarak gördükleri ihracatçı 
firmalara bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.
2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada Türk Hava Yolları en 

Organized for the third time by Turkey Exporters’ Assembly with the 
support of the Republic of Turkey Ministry of Commerce, the award 
ceremony for Turkey’s Top 500 Services Exporters was attended by the 
Republic of Turkey President H.E. Recep Tayyip Erdoğan.
During the ceremony which was held at Grand Tarabya Hotel and 
attended by, among others, the Republic of Turkey President H.E. Recep 
Tayyip Erdoğan, the Minister of Commerce Ruhsar Pekcan, and the 
Minister of Finance and Treasury Berat Albayrak, the President made a 
speech in which he stated that the 2017 financial turnover numbers of 
the first 500 companies on the list amounted to 93 billion dollars while 
that of service exporters was around 23 billion dollars, and added, “The 
first 500 companies have reached more than half of our total service 
export.” The President then announced the first 10 companies on the 
list and mentioned the companies that received an Honorary Award for 
being included in the IGA consortium for building and managing Istanbul 
Airport. He finished by wishing good luck to the exporter companies in 
their future endeavors as the country’s representatives abroad.

Turkish Airlines, the national f lag carrier, ranked 
first in the service industry according to the 
research “Turkey’s Top 500 Services Exporters” 
carried out by Turkey Exporters’ Assembly.
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çok hizmet ihracatı gerçekleştiren firma olurken birincilik ödülü 
Cumhurbaşkanı tarafından, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya verildi.  
Türkiye’de bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı 
birliğini ve 27 ihracatçı sektörü ulusal ve uluslararası düzeyde 
temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi, telekomünikasyon, 
bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim 
hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, 
eğlence, kültür ve spor hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, 
yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş 
hizmetleri kategorilerinde hizmet sunan ihracatçıların 2016’dan 
beri nabzını tutuyor. 
Araştırma sonucunda hizmet ihracatçıları hem kendi sektörü 
içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak 
görürken sektörün ilk üç firması ile Türkiye genelinde ilk 10’a giren 
firmalara ve belirli sektörlere özel ödüller takdim ediliyor ve ilk 
500’e giren hizmet ihracatçılarına sertifika veriliyor. Araştırma ve 
sonuçları bir kitap olarak yayınlanıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, havayolu yolcu taşımacılığı 
kategorisindeki şirketlerin hizmet ihracatını şu kriterlerle 
değerlendiriyor:
• Yabancı yolculara bilet satışlarından elde edilen gelirler 
• Yurt dışı operasyonel kiralama gelirleri 
• Yurt dışı finansal kiralama gelirleri 
• Diğer (yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara ait uçaklara verilen 
bakım onarım vb. hizmetler nedeniyle elde edilen) gelirler.

According to the 2017 numbers, Turkish Airlines ranked first with the 
highest service export figures. The winning prize was presented by the 
Republic of Turkey President H.E. Recep Tayyip Erdoğan to Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı.
Turkey Exporters’ Assembly, which provides national and international 
representation for 61 exporter associations and 27 export industries that 
operate on a regional and sectoral base in Turkey, since 2016 has been 
successfully representing exporters operating in many categories such as 
telecommunication, computing and information, construction, education, 
health, tourism and travel, entertainment, culture, sports, passenger 
transportation, cargo transportation, logistics, and finance.
The assembly presents awards to the first three companies of the industry, 
and the first 10 companies in Turkey, a number of special awards to certain 
industries, and certificates to the first 500 service exporters according 
to the results of its research, which enables service exporters to see their 
position in the industry and general ranking free of charge. The research 
and its results are published as a book.

The Turkey Exporters’ Assembly evaluates the service export 
volume of the companies in airline passenger transport based on 
the following criteria:
• Revenue from the tickets sold to international passengers
• Revenue from operational leases abroad
• Revenue from financial leases abroad
• Other revenues (for example, offering services such as repair and 
maintenance to aircraft that belong to international individuals and 
companies)



“İstanbul Havalimanı Havacılığın Seyrini Değiştirecek” 
“Istanbul Airport Will Change the Course of Aviation”

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı stated that the complete opening 
of Istanbul Airport will increase the momentum of both 
Istanbul and Turkish Airlines and will have positive 
consequences on the entire aviation industry.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nın tam 
hizmete girişiyle birlikte hem İstanbul’un hem de 
Türk Hava Yolları’nın ivmesinin artacağını ve bunun 
etkisinin tüm sektörde görüleceğini belirtti.   

Türk Hava Yolları’nın tüm operasyonlarını İstanbul 
Havalimanı’na taşımasının ardından dev projenin tam 
hizmet vermeye başlayacağını vurgulayan Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
“Sektöre yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Havalimanı, 
Türk havacılığını hem nicelik hem de nitelik anlamında 
ileri taşıyacak. Türkiye dünya üzerindeki en önemli ticari 
havacılık merkezlerinden biri olacak. Türk havacılık 
sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstlenecek mega 
aktarma merkezi İstanbul Havalimanı’nın sorunsuz bir 
şekilde hizmete girebilmesi anlamında Türk Hava Yolları’na 
çok önemli sorumluluklar düşüyor.” diye konuştu.
İstanbul Havalimanı ile birlikte yolcu sayısının yanı 
sıra kargo miktarında da artış yaşanacağının altını 
çizen M. İlker Aycı, ilk etapta 2,5 milyon ton olan kargo 
kapasitesinin tüm etaplar tamamlandığında 5,5 milyon 
tona ulaşacağını dile getirdi. Yıllık kargo kapasitesi 
itibarıyla havalimanı, İstanbul’u dünyanın en büyük kargo 
şehrine dönüştürecek.
Türkiye’nin 2032’de yolcu sayısı bakımından dünyada 
9’uncu sıraya yükseleceğini vurgulayan Aycı, ekonomik 
büyümeye büyük bir katkı sağlaması beklenen İstanbul 
Havalimanı’nın sağladığı katma değerin 2025 yılında 
GSYİH’nin yüzde 4,9’una tekabül eden 73 milyar liraya 
ulaşacağını söyledi.

Emphasizing that this giant project will begin its complete 
service after Turkish Airlines has moved all its operations 
to Istanbul Airport, Turkish Airlines Chairman of the 
Board and the Executive Committee M. İlker Aycı said, 
“Istanbul Airport, which will breathe new life into the 
industry, will carry Turkish aviation further in terms 
of quantity and quality. Turkey will become one of the 
world’s most important commercial aviation hubs. Turkish 
Airlines bears great responsibility in terms of the seamless 
operation of Istanbul Airport, the mega transport hub 
which will be the locomotive for the development of the 
Turkish aviation industry.”
Underlining that the opening of Istanbul Airport will 
increase both the number of passengers and the amount 
of cargo, M. İlker Aycı said the cargo capacity of 2.5 
million tons of the first phase will reach 5.5 million tons 
by the time all phases are complete. Based on its yearly 
cargo capacity, Istanbul Airport will turn the city into the 
world’s biggest cargo city.
Accentuating that Turkey will rank ninth in the world in 
terms of number of passengers in 2032, Aycı announced 
that the added value of Istanbul Airport, which is expected 
to contribute greatly to economic growth, will reach 73 
billion Turkish Liras, about 4.9% of the country’s gross 
national product, by 2025.
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Türk Hava Yolları, Kasım Ayında %81,4 Doluluk Oranına Ulaştı
Turkish Airlines Reached a Load Factor of 81.4% in November

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını 
açıklayan Türk Hava Yolları, kasım ayında 
%81,4’lük doluluk oranına ulaştı. Geçen yılın 
pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, 
ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki 
artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan 
talep artışının yılın sonuna doğru da devam 
ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Kasım 2018 trafik sonuçları 
değerlendirmesine göre;
• Taşınan yolcu sayısındaki büyüme trendi, 
kasım ayında da devam etti. Taşınan yolcu 
sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 
%4’lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam 
doluluk oranı ise %81,4’e ulaştı. 
• Kasım ayında, toplam doluluk geçen 
yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış 
hat doluluk 3 puanlık artışla %81 olarak 
gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda %84 doluluk 
oranına ulaşıldı. 
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 
yaklaşık %8’lik, yurt dışı yolcu sayısında ise 
%13’lük bir artış yaşandı.  
• Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki 
çift haneli büyüme trendine devam etti; 
geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. 
Kargodaki bu büyümeye %45 ile Kuzey 
Amerika, %32 ile Afrika, %23 ile Uzak Doğu 
ve %21 ile Avrupa katkı sağladı.  

Ocak-Kasım 2018 trafik sonuçları 
değerlendirmesine göre ise; 
• Yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre talepte yaklaşık %10’luk artış 
sağlanırken, yolcu sayısı da %10 artarak 69,7 
milyona ulaştı. 
• Toplam yolcu doluluk oranı ocak-kasım 
döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak 
gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan 
artarak %82 seviyesine ulaşırken, yurt içi 
yolcu doluluğu yaklaşık 1 puan artarak %85 
seviyesine ulaştı. 
• Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) 
hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında 
yaklaşık %12’lik önemli bir artış yaşandı. 
• Yılın ilk 11 ayında toplam taşınan kargo 
ve posta, geçen seneye göre %25 artarak 1,3 
milyon tona ulaştı.

Turkish Airlines, which recently announced its 
passenger and cargo traffic results for November, 
reached 81.4% load factor in the month under 
discussion. Despite the strong base effect of the last 
year, the growth in the number of passengers, the 
revenue per kilometer, and the load factor are also 
important indicators of the gradually increasing 
interest in the last quarter of the year in Turkey 
and Turkish Airlines.

According to the November 2018 Traffic Results:
• The passenger growth trend continued in 
November. The total number of passengers 
increased by 4%, compared to the same month in 
2017, reaching 5.5 million passengers while the 
load factor reached 81.4%. 
• In November 2018, the total load factor improved 
by 2 points compared to the same period in 2017. 
The international load factor increased by 3 points 
to 81%, and the domestic load factor reached 84%. 
• International-to-international transfer passengers 
went up by approximately 8%, while the number of 
international passengers went up by 13%. 
• In November, cargo/mail volume continued the 
double-digit growth trend and increased by 25%, 
compared to the same period in 2017. The main 
contributors of the growth in cargo/mail volume 
are North America with 45%, Africa with 32%, the 
Far East with 23%, and Europe with 21% increase. 

According to the January-November 2018 
Traffic Results:
• During the first 11 months of the year, there 
was a 10% increase in demand and total number 
of passengers compared to the same period last 
year. The total number of passengers reached 69.7 
million. 
• During January-November, the total load 
factor improved by 3 points up to 82%. While 
international load factor increased by 3 points 
reaching 82%, domestic load factor went up by 1 
point reaching 85%. 
• Excluding international-to-international transfer 
passengers (transit passengers), the number of 
international passengers significantly increased by 
12%. 
• During the first 11 months of the year, the volume 
of cargo/mail increased by 25%, reaching 1.3 
million tons.

Küresel taşıyıcı, başarıyla tamamladığı kasım 
ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. 
Rakamlar, 2018’in, geçen yıla kıyasla daha başarılı 
geçtiğini ortaya koyuyor. 

The global carrier announced its passenger and cargo 
traffic results for the successful month of November. 
The numbers demonstrate that 2018 was a more 
successful year than the previous.
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Türk Hava Yolları, Arap Hava 
Taşıyıcıları Birliği Genel 
Kurulu’ndaydı 
Turkish Airlines Attended the General Assembly 
of the Arab Air Carriers Organization

Türk Hava Yolları Afrika Açılımını Sürdürüyor 
Turkish Airlines Continues Its Expansion in Africa

Bölgenin sivil havacılık otoritelerini, IATA temsilcilerini ve 
sektörün ileri gelenlerini bir araya getiren Arap Hava Taşıyıcıları 
Birliği Genel Kurulu bu yıl Kahire’de, sektörden 300’ü aşkın 
temsilcinin katılımıyla gerçekleşti.    

Turkish Airlines attended, for the first time, the 50th 

General Council meeting held in Rabat by the African 
Airlines Association (AFRAA).

Arap Hava Taşıyıcıları Birliği’nin toplantısına katılmak üzere Mısır’ın 
başkenti Kahire’ye giden Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, Türkiye ile Mısır arasındaki uçuş 
sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Mısır ve Türkiye’nin 
havayolu ulaşımının her yıl daha da geliştiğinin altını çizen Bilal 
Ekşi, “İstanbul, Mısır’a gelen turistler ya da ülkeden seyahat 
edecekler için en ideal aktarma merkezi konumunda. Bu sayede 
Türkiye ile EgyptAir arasında havacılıkta en iyi dönemleri yaşıyoruz. 
Hem Türk Hava Yolları hem de Mısır Havayolları iki ülke arasındaki 
turizmi geliştirmek için elinden geleni yapıyor.” diye konuştu.

Türk Hava Yolları’nın Afrika’ya yönelik 
genişleme stratejisi doğrultusunda üye 
olmayı planladığı Afrika Havayolları 
Birliği’nin (AFRAA) 50’nci Genel Kurul 
toplantısı 25-27 Kasım 2018 tarihlerinde 
Royal Air Maroc ev sahipliğinde Fas’ın 
Rabat kentinde düzenlendi. Türk Hava 
Yolları’nın ilk kez katılım sağladığı 
toplantıda küresel taşıyıcıyı Genel Müdür 
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi 
temsil etti. Afrika’ya yönelik genişleme 
stratejisine paralel olarak AFRAA ile ilk 
temaslara 2016’da başlayan Türk Hava 
Yolları, kıta açısından önemli olan bu sivil 
havacılık örgütüne önümüzdeki dönemde 
üye olmayı planlıyor.

Visiting Cairo, the capital of Egypt, to attend the meeting of the 
Arab Air Carriers Organization, Turkish Airlines Deputy Chairman 
and CEO Bilal Ekşi stated that Turkish Airlines aims to increase the 
flight frequencies between Turkey and Egypt. Underlining that air 
traffic between the two countries gradually increases every year, 
Bilal Ekşi stated, “Istanbul is the most ideal transit hub for tourists 
traveling to or passengers flying from Egypt. Therefore, we’re 
experiencing the best times for aviation between Turkey and Egypt. 
Both Turkish Airlines and EgyptAir make a great effort to improve 
tourism between the two countries.”

The 50th General Council meeting of the 
African Airlines Association (AFRAA), an 
association in which Turkish Airlines plans to 
become a member in line with its expansion 
strategy in Africa, was held in the Moroccan 
city of Rabat hosted by Royal Air Maroc 
between November 25 and 27, 2018. During 
the meeting, participated for the first time 
by Turkish Airlines, the global carrier was 
represented by Deputy Chairman and CEO 
Bilal Ekşi. Turkish Airlines initiated contact 
with the AFRAA in 2016 in line with its 
expansion strategy in Africa, and, in the near 
future, plans to become a member of this civil 
aviation association that bears importance 
for the continent.

Afrika Havayolları Birliği’nin (AFRAA) Rabat’ta 
gerçekleşen 50’nci Genel Kurul toplantısına Türk 
Hava Yolları ilk kez katıldı. 

Bringing together civil aviation authorities, the 
representatives of IATA, and the prominent names of the 
industry, the General Assembly of the Arab Air Carriers 
Organization was held in Cairo this year with the attendance 
of over 300 industry representatives.
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Türk Hava Yolları Şıklığına Ödül 
An Award for Turkish Airlines’ Elegance

Türk Hava Yolları’nın yeni kabin üniformaları 
TheDesignAir Ödülleri’nde “En İyi Yeni Üniforma 
2018” seçildi.   

Türk misafirperverliği ile beslenen yolcu odaklı ve yenilikçi hizmet 
anlayışıyla sayısız ödüller toplayan Türk Hava Yolları, bu kez yeni 
kabin üniformalarıyla TheDesignAir Ödülleri’nde “En İyi Yeni 
Üniforma 2018” ödülünü aldı. thedesignair.net’in kurucusu Jonny 
Clark, Türk Hava Yolları’nın başarısını şöyle yorumladı: “Türk 
Hava Yolları uçuş merkezindeki yeni yolcu deneyimiyle, yeni bir 
Business Class ürünüyle ve filoya katılan yeni uçaklarıyla 2019’a dair 
kendine büyük hedefler koyuyor. Fakat üniforma, yani taşıyıcının 
bu yeni dönemine dair ilk markalaşmış unsur ön plana çıkıyor ve 
havayolunun yeni marka imajına dair yaklaşımını temsil ediyor. 
Temiz hatlar, zarif silüetler ve cesur kumaş deseniyle bu üniformalar 
havayolunun hem uçakta hem de havalimanında göze çarpmasını 
sağlıyor.” 
Türk Hava Yolları, 85. yaşına ve yeni üssü İstanbul Havalimanı’nın 
açılışına atfettiği yeni kabin üniformalarını ilgili birimleri ve 
Milanolu ünlü modacı Ettore Bilotta ile iki yıl süren, detaylı ve çok 
yönlü çalışmalarıyla hazırladı. Bu süreçte tasarımdan başlayıp 
örnek kıyafetlerin Türkiye ve Avrupa’da Türk Hava Yolları’nın yolcu 
profilini temsil eden gruplarca oylanmasına, kumaş seçiminden 
üniformaların uçakta kullanımının test edilmesine kadar birçok 
detay titizlikle ele alındı. 
Arkasında uzun bir çalışma bulunan “Flow/Akış” konseptli ve 
kırmızı/antrasit kumaşlı zarif üniforma, lansmandan sonra hem 
Türk hem de dünya basınında geniş yer buldu.  
Ekim başında kullanılmaya başlanan yeni üniformalar yolculardan, 
moda otoritelerinden ve havacılık sektöründen büyük beğeni 
toplarken bu başarısını ödülle taçlandırmış oldu.

Having collected many awards with its passenger-oriented and 
innovative service approach embedded in Turkish hospitality, 
Turkish Airlines received the “Best New Uniform 2018” for its new 
cabin uniforms at TheDesignAir Awards. Jonny Clark, the founder 
of thedesignair.net, commented on the airline’s success: “Turkish 
Airlines might have grand ambitions for 2019 with a new passenger 
experience in its hub, a new Business Class product, and new aircrafts 
joining the fleet, but the first branded element to this new era for the 
carrier is the uniform. It has set the scene and showcases the airline’s 
approach to their new brand image. Clean lines, elegant silhouettes 
and a bold fabric pattern will help the airline stand out both onboard 
and in airport.”
Turkish Airlines prepared the new cabin uniforms, which it dedicated 
to its 85th anniversary and the opening of its new hub Istanbul Airport, 
with a detailed and multidirectional collaboration with related 
departments and famous Milanese fashion designer Ettore Bilotta over 
the course of two years. During the process, which included a meticulous 
examination including choice of fabric and testing the uniforms on 
board, the sample uniforms were evaluated by groups that represent the 
airline’s passenger profile in Turkey and Europe. 
Designed with the concept of “Flow” and as a result of a long study, 
the elegant uniform comes in red and anthracite. After the launch, 
the uniform was expansively covered in both the national and the 
international press.
Put into use in early October, the new uniform received great praise 
from passengers, fashion authorities, and the aviation industry. It 
further cemented its success with this award.

Turkish Airlines’ new cabin uniforms received 
the “Best New Uniform 2018” at TheDesignAir 
Awards.
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Çingene Kızı Mozaiği’nin Eksik Parçaları Ana Vatanında 
Missing Pieces of the “Gypsy Girl” Mosaic Back in Their Homeland

Türkiye’nin tarihî mirası Zeugma Mozaikleri’nin 
arasında bulunan ve MS II. yüzyıldan günümüze ulaşan 
Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava 
Yolları’nın TK6 sefer sayılı Şikago–İstanbul uçuşuyla ait 
olduğu topraklara geri döndü. 

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, Anadolu coğrafyasında 
yaşamış medeniyetler ve Türkiye için tarihî bir öneme sahip 
Çingene Kızı Mozaiği’nin yasa dışı yollarla Amerika’ya kaçırılmış 
parçalarını 27 Kasım tarihinde Türkiye’ye getirdi.
MS II. yüzyılda yapılan ve etkileyici görüntüsünü günümüzde 
de koruyan Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava 
Yolları’nın özel kargo operasyonlarında uyguladığı teknikler ile 
uçuşa hazırlandı. Toplamda 1,3 ton ağırlığında olan parçalar, tarihî 
dokuya zarar vermeyecek özel kâğıtlara sarılarak ahşap sandıklara 
yerleştirildi. İstanbul’a getirilen parçaları taşıyan Boeing 777-
300ER tipi yolcu uçağına bu taşımaya gösterilen özen nedeniyle 
başka kargo taşıması kabul edilmedi.
Gaziantep’ten 47 yıl önce kaçırılan eksik parçalar arasında, Çingene 
Kızı Mozaiği’nin çevresini oluşturduğu düşünülen Genç Satir, 
Pan Maskesi, Kadın Tiyatro Maskesi, Hint Tavus Kuşu, Maenad 
Maskesi ve Gagasında Bitki Dalı Tutan Kuş gibi 12 parça bulunuyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde altı yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalar 
neticesinde Türkiye’ye yeniden kazandırılan parçalar, 1700 
metrekarelik alanı ile dünyanın en büyük 2’inci mozaik müzesi 
olan Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmek üzere Türk Hava 
Yolları tarafından Gaziantep’e götürüldü. Mozaiğin 12 parçası bu 
müzede T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da 
katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Türk Hava Yolları bu özel operasyonda T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na sponsor oldu.

On November 27, the flag carrier brought the pieces of the “Gypsy Girl” 
mosaic, which bear great historical significance for the civilizations that 
once inhabited Anatolia and Turkey and had been smuggled into the U.S., 
back to Turkey.
The missing pieces of the “Gypsy Girl” mosaic, which date back to 200 AD 
and preserves its impressive look, were prepared for the flight based on the 
procedures practiced by Turkish Airlines for its special cargo operations. 
Weighing 1.3 tons in total, the missing pieces were wrapped in exclusively 
designed packaging materials and meticulously placed inside wooden crates 
to preserve their historical integrity. Since this shipment requires utmost 
care, no other cargo was admitted aboard the Boeing 777-300 ER passenger 
aircraft, which was assigned to bringing the missing pieces back to Istanbul.
Among the missing fragments that were smuggled from Gaziantep 47 years 
ago are 12 pieces including “Young Satyr”, “Pan Mask”, “Female Theater 
Mask”, “Indian Peacock”, “Maenad Mask”, and “Bird with Plant Branch in 
its Beak”. All the fragments are believed to belong to the decorative border 
enclosing the “Gypsy Girl.”
Brought back to Turkey thanks to the intensive six-year effort of the 
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism in the United States, 
the missing pieces were taken by Turkish Airlines to Gaziantep in order to 
be displayed at the Zeugma Mosaic Museum, the world’s second largest 
mosaic museum spanning an area of 1,700 square meters. 12 pieces of the 
mosaic were opened for display with a ceremony attended by the Republic of 
Turkey Ministry of Culture and tourism Mehmet Nuri Ersoy.
For this special operation, Turkish Airlines became a sponsor for the 
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism.

The missing pieces of the “Gypsy Girl” mosaic, part 
of the group of Zeugma Mosaics that are integral to 
Turkey’s historical heritage, date back to 200 AD and 
were brought back to their homeland with Turkish 
Airlines’ TK6 Chicago-Istanbul f light.
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İstanbul Havalimanı’ndan Gaziantep’e Seferler Başladı  
Flights Commenced from Istanbul Airport to Gaziantep

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı 
çıkışlı yurt içi seferlerine Gaziantep’i 
de ekleyerek yeni evinden uçtuğu iç hat 
sayısını 6’ya çıkardı.  

Türk Hava Yolları, İstanbul-Gaziantep seferlerine 21 Aralık tarihi 
itibarıyla İstanbul Havalimanı’nı da ekledi. Gaziantep’e İstanbul 
Havalimanı’ndan karşılıklı olarak seferler düzenleniyor. Bayrak 
taşıyıcı havayolu böylece Gaziantep’in son yıllarda giderek artan 
turizm potansiyeline de önemli bir katkıda bulunmuş olacak. 
Mutfağı ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren Gaziantep 
geleneksel sanatların hâlâ sürdürüldüğü tarihî çarşısı; hanları, yeni 
açılan müzeleri ve butik otelleri ile her geçen gün daha büyük bir 
ilgi görüyor. Bu görkemli kültürel ve tarihî zenginliğe Rumkale ve 
Yesemek’teki yarım kalmış Hitit heykelleri eklenince liste daha da 
değerli hâle geliyor. Yurt dışındaki 12 parçası geçtiğimiz günlerde 
Türkiye’ye geri getirilen Çingene Kızı Mozaiği’nin Zeugma Mozaik 
Müzesi’nde sergilenmeye başlaması da Gaziantep’i daha büyük bir 
çekim merkezi hâline getiriyor. 
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra yurt 
içinde Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon ve Gaziantep’e; dış 
hatlarda ise Bakü (Azerbaycan) ve Lefkoşa’ya (K.K.T.C.) uçuyor. 

Turkish Airlines added flights from Istanbul Airport to its Istanbul- 
Gaziantep operations on December 21, operating round-trip flights 
between Istanbul Airport and Gaziantep. The flag carrier will 
contribute to the city’s tourism potential which has been gradually 
increasing in recent years. Included in the UNESCO Creative Cities 
Network for its cuisine, Gaziantep attracts more and more visitors 
with its historic bazaar where traditional crafts are still kept alive, 
inns, new museums, and boutique hotels. This list of magnificent 
cultural and historical heritage becomes even more valuable with the 
addition of the partly-completed Hittite sculptures in Rumkale and 
Yesemek. The city’s charm is enhanced with the display of the “Gypsy 
Girl” mosaic, 12 pieces of which were recently brought to Turkey 
from abroad, at Zeugma Mosaic Museum. 
After the opening of Istanbul Airport, Turkish Airlines flies to 
operate domestic flights to Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Trabzon, 
and Gaziantep, and international flights to Baku (Azerbaijan) and 
Nicosia (T.R.N.C.).

With the recent addition of Gaziantep, 
Turkish Airlines now f lies to six domestic 
destinations from its new home at 
Istanbul Airport.
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Global Traveler'dan Türk Hava Yolları’na Üç Ayrı Ödül  
Three Awards for Turkish Airlines from Global Traveler
Türk Hava Yolları, 
business ve lüks 
seyahat eden 22 bini 
aşkın Global Traveler 
okurunun katıldığı 
anketlerde, bu yıl 
ilk kez verilen “İş 
Seyahatlerinde En İyi 
Kurumsal Sadakat 
Programı” ödülü ile “En 
İyi Business Sınıfına 
Sahip Havayolu” ve 
“En İyi Havalimanı 
Personeli” ödüllerini 
kazandı.  

 
Turkish Airlines won 
three awards – “Best 
Corporate Travel 
Program for Business 
Travelers”, “Best Airline 
for Business Class” and 
“Best Airport Staff/
Gate Agents” – in a 
reader survey by Global 
Traveler, which polled 
more than 22,000 
frequent business and 
luxury travelers.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, 
Global Traveler dergisi okuyucuları tarafından seçilen üç 
kategoride “2018 GT Okuyucu Anketi” ödülünün sahibi oldu. 
Bu yıl ilk defa verilen “İş Seyahatlerinde En İyi Kurumsal 
Sadakat Programı” ödülünü Turkish Airlines Corporate Club 
Programı ile kazanan küresel taşıyıcı, liderliğini iki farklı 
kategoride de sürdürerek “En İyi Business Sınıfına Sahip 
Havayolu” ile “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerine üst üste 
2’nci kez layık görüldü.
Yeni bir ödül olarak öne çıkan “İş Seyahatlerinde En İyi 
Kurumsal Sadakat Programı” havayolu şirketlerinin sıkça 
seyahat eden iş dünyasına vadettiği avantajlara odaklanıyor. 
Bu ödülü kazanan Turkish Airlines Corporate Club Programı, 
kurum ve kuruluşlar için çok çeşitli ve uygun maliyetli 
avantajlar sunan, dünyanın en kapsamlı kurumsal sadakat 
programlarından birini oluşturuyor. Bu programa hiçbir ücret 
ödemeden ve taahhütte bulunmadan katılan üyeler, özel 
indirimler, özel bagaj hakları, bilet kurallarında esneklik, 
ücretsiz bilet ve upgrade avantajları ve özel yolcu salonlarına 
erişim gibi avantajlara sahip olurken Türk Hava Yolları’nın 
beş kıtadaki 124 ülke ve 300’den fazla destinasyondan oluşan 
uçuş ağıyla tüm dünyaya erişim sağlayabiliyor.

Flying to more countries than any other airline, Turkish 
Airlines received awards in three categories in the “2018 GT 
Tested Reader Survey” conducted by readers of Global Traveler 
magazine. 
The global carrier won the first-ever “Best Corporate Travel 
Program for Business Travelers” with the Turkish Airlines 
Corporate Club Program and continued its leadership in two more 
categories by receiving “Best Airline for Business Class” and “Best 
Airport Staff/Gate Agents” for the second consecutive year.
The new award “Best Corporate Travel Program for Business 
Travelers” focuses on the advantages airline companies offer the 
business world’s frequent f lyers.
Turkish Airlines Corporate Club, the award winner, offers one of 
the world’s most extensive corporate frequent flyer programs, 
designed to offer a wide variety of cost-effective advantages for 
corporations. There is no fee for joining and no commitments, 
while members receive benefits such as exclusive upfront discounts, 
special baggage allowances, f lexibility for changes and/or 
cancellations without penalty, free tickets, upgrades, and access to 
passenger lounges. What’s more, members gain access to the entire 
world through Turkish Airlines’ f light network that includes over 
300 destinations in 124 countries and five continents.
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Türk Hava Yolları Afrika’da Büyümeye Devam Ediyor 
Turkish Airlines Continues Its Growth in Africa

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava 
Yolları bu alandaki liderliğini Gambiya’nın başkenti 
Banjul ile Zambiya’nın başkenti Lusaka’yı da uçuş ağına 
ekleyerek bir kez daha perçinledi.   

Tüm dünyada olduğu gibi Afrika kıtasında da en çok ülkeye 
uçan havayolu Türk Hava Yolları, Gambiya’nın başkenti Banjul 
ile Zambiya’nın başkenti Lusaka’yı da uçuş ağına ekledi. Her 
iki şehir, başkent olarak ülkelerinin siyasi, kültürel ve ticari 
ağırlıklarının yanı sıra turistik potansiyelleri ile de öne çıkıyor.
Batı Afrika’da, Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alan Banjul, 
vahşi yaşamın gözlenebileceği doğal koruma alanı Abuko Doğa 
Rezervi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kunta 
Kinteh Adası ve çeşitli tekstil ürünleri, takılar, yiyecekler gibi 
birçok ürünle turistlerin ilgisini çekiyor. 
Zambiya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Lusaka, Afrika’nın 
en hızlı gelişen kentlerinden biri. Modern yapıların ve yerel 
ürünlerin satıldığı otantik pazarların iç içe geçtiği başkent, 
dünyanın en büyük şelalelerinden ve dünyanın yedi doğa 
harikasından biri olan Viktorya Şelaleleri ile Afrika doğal 
yaşamının gözlemlendiği ulusal parklara yakınlığı sayesinde 
turistlerin uğrak noktası. 
Bu yeni destinasyonlarla küresel taşıyıcının Afrika’da uçtuğu 
ülke sayısı 35’e, şehir sayısı ise 55’e ulaştı.

Turkish Airlines, the airline that flies to more countries than any 
other both in Africa and in the world, added Banjul, the capital of 
Gambia, and Lusaka, the capital of Zambia, to its flight network. 
Both cities stand out with their touristic potentials as well as 
political, cultural, and commercial reputation as capitals.
Located by the Atlantic Ocean in West Africa, Banjul attracts 
tourists with the Abuko Nature Reserve, where visitors can 
observe wildlife; Kunta Kinteh Island, which is now included on 
the UNESCO’s World Heritage List; and various textile products, 
accessories, and local dishes.
Lusaka, the capital and largest city in Zambia, is one of the fastest 
developing cities in Africa. The capital, where modern structures 
intertwine with authentic markets that feature local produce, is 
frequented by tourists both for Victoria Falls, one of the world’s 
biggest waterfalls and one of the Seven Wonders of the World, and 
for its close proximity to nature parks where African wildlife can be 
closely observed.
With these new destinations, the global carrier now flies to 55 cities 
in 35 African countries.

As the airline that flies to more countries than any other 
in the world, Turkish Airlines cemented its leadership 
in the field by adding Banjul, the capital of Gambia, and 
Lusaka, the capital of Zambia, to its flight network.
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Türk Hava Yolları Uçağında Doğum 
Birth Aboard a Turkish Airlines Plane

Türk Hava Yolları’nın Kinşasa-Librevil-İstanbul 
tarifeli uçağı, Kinşasa’dan 144 yolcuyla havalandı, 
İstanbul’a 145 yolcuyla indi. 

Türk Hava Yolları uçaklarından biri daha gökyüzünde doğuma 
şahitlik etti. Bu kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 
bir aile, uçuş sırasında bebeklerine kavuştu. 13.12.2018 
tarihinde Türk Hava Yolları’nın Kinşasa-Librevil-İstanbul 
seferini yapan uçağa binen Musuamba Michoukayembe’nin 
doğum sancıları kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra, uçak 
Nijer hava sahası üzerindeyken başladı. İlk müdahaleyi eşi 
Doktor Kayoka Renemukadi yaparken kabin ekibi, doğumun 
başlaması üzerine uçağın arka tarafındaki alanı izole ederek 
hazırlıklara başladı. Uçak 13 bin metre irtifada uçarken bebek, 
dünyaya gözlerini 145. yolcu olarak açtı. Bakımları yapıldıktan 
sonra bebeğe Benel ismi verildi.
Uçağın kaptan pilotu, bebeğin ve annenin sağlık durumunun 
iyi olması üzerine uçuşa devam etme kararı aldı. Böylece 
uçağın yeni yolcusu, doğumdan sonra 4 saat süren ilk 
yolculuğunu tamamladı. Uçağın Türk hava sahasına girişinden 
sonra kaptan pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol 
Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik isterken uçağın 
altına da doktor ve ambulans getirilmesini istedi.
Türk Hava Yolları’nın Kinşasa-Librevil-İstanbul uçağı 
Atatürk Havalimanı’na indikten sonra aileyi ve bebeği sağlık 
ekiplerinin refakatinde ambulansa bindirildi. Kongolu aile 
Yeşilköy’de bulunan bir hastaneye götürüldü.

Another Turkish Airlines f light witnessed a birth in the air. This 
time, it was a family from the Democratic Republic of Congo who 
welcomed a baby. Passenger Musuamba Michoukayembe, who 
boarded the Turkish Airlines f light Kinshasa-Libreville-Istanbul on 
December 13, 2018, started experiencing labor pain nearly three 
hours after takeoff over the air field in Niger. The first one to help 
was her husband, Kayoka Renemukadi, who is a doctor. Members 
of the cabin crew also helped by isolating the area in the back of the 
plane. While the plane was at 13,000 feet, the baby opened its eyes 
to the world as the plane’s 145th passenger. After the first medical 
examination, the baby was named Benel.
Upon learning that the baby and the mother were in good health, 
the first pilot decided to continue the flight as planned. The new 
passenger on board completed his first f light which took four hours 
after birth. After entering the Turkish air field, the first pilot 
contacted the Air Traffic Control Tower at Atatürk Airport for a 
prioritized permission for landing and to request a doctor and an 
ambulance on the apron.
After the Turkish Airlines f light Kinshasa-Libreville-Istanbul 
landed at Atatürk Airport in Istanbul, an ambulance waiting 
on the apron took the baby and the family to the hospital 
accompanied by a medical team. The Congolese family was taken 
to a hospital in Yeşilköy.

Turkish Airlines’ scheduled f light Kinshasa-
Libreville-Istanbul took off from Kinshasa with 144 
passengers and landed in Istanbul with 145.
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Miles&Smiles üyeleri, Kıbrıs otelleri ile yurt dışı ve 
gemi turlarından 1 Nisan 2019’a kadar yapacakları 
rezervasyonlarda Coral Travel’dan %30 ilave
Mil kazanacaklar.

Detaylı bilgi için: coraltatil.com

Buy 1, Get 1 by Coral Travel!
Get 30% extra Miles in Cyprus hotels, overseas culture 
tours and cruise bookings by Coral Travel till
1 April 2019.

For more information: coraltatil.com

2 Kat Mil Barut Hotels’ten !

Double up Your Miles at
Barut Hotels!

Miles&Smiles üyeleri www.baruthotels.com,
www.akrahotels.com ve oteller üzerinden yapacakları 
rezervasyonlarından oda tipi fark etmeksizin
rezervasyon başına 1.000 Mil kazanıyor! Kampanya
31 Temmuz 2019’a kadar yapılacak
konaklamalarda geçerlidir.

Miles & Smiles members earn 1,000 Miles per reservation 
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l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan 
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş 
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan 
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer 
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
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. Tüm iç 
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız. 
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your 
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call 
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in 
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours. 
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. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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 işlemlerinizi AnadoluJet 
mobil uygulamasından 
veya web sitesinden 
gerçekleştirebilirsiniz. 
Spor ekipmanı taşıma 
işlemleri satış ofislerinde 
veya uçuşun gerçekleşeceği 
havalimanlarında da 
yapılabilmektedir.
l Charges apply for the carriage 
of sports equipment. You may 
purchase sports equipment 
allowance for a fee through the 
AnadoluJet mobile application or 
website. You may also purchase 
sports equipment allowance at 
the sale offices or 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. Miles 
& Smiles üyesi yolcularımız 
THY CIP salonu kullanım 
koşulları hakkında detaylı 
bilgiyi www.anadolujet.com’u 
ziyaret ederek alabilirler.  
l On payment of fee, AnadoluJet 
passengers may access Turkish 
Airlines CIP Lounge to have a 
pleasant and comfortable start to 
their journey. Our Miles & Smiles 
member passengers can get detailed 
information on the terms of use of 
the Turkish Airlines CIP lounge by 
visiting www.anadolujet.com.

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, mobil uygulama, çağrı merkezi, 
satış ofisleri ve acente kanalları üzerinden 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, mobile 
application, call center, sales offices and agencies 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 Bagajınızda taşınması yasak olan tehlikeli maddelerin olup 
olmadığını mutlaka kontrol ediniz. 
l Lütfen güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da 
hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu, 
paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Lütfen 
başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul 
etmeyiniz.
l Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55 
cm’yi (en,boy,yükseklik) geçmemesi gerekmektedir.
l Kabin bagajı ağırlık limitini aşıyorsa, farkı kadar fazla bagaj 
ödemesi tahsil edilir ve kargo kompartımanında taşınmak üzere uçak 
altına verilir.
l Kabin bagajı boyut olarak limitlerin dışında ise, bagajın ağırlığı 
kadar fazla bagaj ücreti tahsil edilerek kargo kompartımanında 
taşınmak üzere uçak altına verilir. 
l İlave bagaj satın alma işlemlerinizi AnadoluJet mobil 
uygulamasından veya web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. 
l Please make sure that there are no hazardous substances in your 
baggage.
l For your own safety, please prepare your baggage yourself or supervise 
its preparation. As you prepare your baggage please take care to check 
all the closed boxes, packages and parcels. Please do not, under any 
circumstances, accept any items intended to be delivered to somebody else.
l You can take a single carry-on, which must not exceed 23x40x55 cm 
(width, length, height) in size and a maximum weight of 8 kg.
l If the weight of the carry-on exceeds the cabin allowance limits, an extra 
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage 
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold. 
l If the dimensions of the carry-on exceed cabin allowance limits, an extra 
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage 
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold. 
l You may purchase excess baggage allowance for a fee through 
AnadoluJet mobile application or website. 

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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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: 37

Turkish Cargo Olarak, E-Ticaret Ürünlerini Dünyada 120’den Fazla Ülkede 
300’den Fazla Noktaya Güvenle Taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
 DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.

turkishcargo.com



Turkish Cargo Olarak, E-Ticaret Ürünlerini Dünyada 120’den Fazla Ülkede 
300’den Fazla Noktaya Güvenle Taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
 DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.

turkishcargo.com



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.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ 
 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 ISTASYONLARIMIZ 
 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.

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK 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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