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“SU ALTININ 
ŞÖVALYESİ” 
HALUK CECAN 
Ömrünü su altına, denizlere 
adamış bir isim Haluk Cecan. 
Namıdiğer “Türkiye’nin Kaptan 
Cousteau’su”.

“THE KNIGHT OF THE 
UNDERWATER”  
HALUK CECAN 
Haluk Cecan is a man who 
devoted his life to the underwater 
world, to the seas. He is also 
known as “Turkey’s Captain 
Cousteau.”

ÇUKURCA’NIN ALTINI:
TAHİN 
Tamamen doğal ve geleneksel 
yöntemlerle üretilen Çukurca 
tahini tarif edilemez bir lezzet.
 
THE GOLD OF 
ÇUKURCA: TAHINI 
Produced using totally natural 
and traditional methods, 
the tahini of Çukurca is an 
undescribable delight. 

SAKLI HAZİNE: UŞAK 
“Yolda olma” hâlinden 
mutluluk duyan gezgin ruhlu 
insanlardansanız, yeni ve farklı 
rotalarsa aradığınız, Ege ile İç 
Anadolu’nun eşiği olan Uşak’ı 
keşfetmeye ne dersiniz?
 
HIDDEN TREASURE: 
UŞAK 
If you are one of those 
wandering souls who like being 
on the road and seeking new and 
interesting routes, then what 
about exploring Uşak, situated 
on the threshold of the Aegean 
and Central Anatolia?
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. 
Enerji tasarrufu sağlayan EU 
Ecolabel kâğıtları, sürdürülebilir 
ormanlardan elde edilir; çevre ve 
hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.
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AKDENİZ’İN ÇİÇEK 
BAHÇESİ: ANTALYA 
Eşsiz coğrafi yapısı, zengin 
kültürü ve köklü tarihiyle 
Türkiye’nin turizm başkenti 
Antalya’ya hoş geldiniz.

THE FLOWER 
GARDEN OF THE 
MEDITERRANEAN: 
ANTALYA 
Welcome to Antalya, the capital 
of tourism in Turkey, with its 
unique geographic structure, 
rich culture, and deep-rooted 
history.



SİYAH BEYAZ VE MAVİ: 
BEŞİKTAŞ
Aradığınız her şeyi Beşiktaş’ta 
bulabilirsiniz: Tarihin göğüs kabartan 
izlerini, gençlerin gece gündüz 
tükenmeyen enerjisini, üniversitelerin 
kattığı entelektüel nefesi, siyah beyazlı 
taraftarların dinamizmini ve çarşının 
göz alıcı çeşitliliğini.
 
BLACK WHITE AND BLUE: 
BEŞIKTAŞ 
You can find everything you are 
looking for in Beşiktaş: the traces of 
history that swell your chest with 
pride, the ceaseless energy of the 
youth, the intellectual breath offered 
to the borough by the universities, the 
dynamism of the football fans, and the 
eyeful diversity of the marketplace. 

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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ANTİK ÇAĞ'DAN 
GÜNÜMÜZE BAKLA   
Anadolu’da bir söz vardır: “Çıkar 
şu baklayı ağzından”. Ben de bu 
söze kulak verip baklanın sırlarını 
hemen paylaşmak istiyorum. 
 
FROM ANTIQUITY TO 
OUR DAY 
BROAD BEANS 
The expression to “spill the 
beans,” that is to disclose a secret, 
is local to Anatolia and other 
parts of the world. Just as this 
idiom hints, I would like to share 
the secret of broad beans right at 
the start of my story.  
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Baharın gelişini de kutladığımız, Anadolu’nun tüm güzelliklerini cömertçe 
sergilediği mart ayında seyahat rotanızı birlikte oluşturmaya devam 
ediyoruz. Keyifli bir AnadoluJet uçuşunda daha sizleri ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Uçağımıza hoş geldiniz!

#TürkiyeKazanacak
AnadoluJet olarak enflasyonla mücadelede desteğe devam ediyoruz. 
%10 indirim avantajından kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Tüm satış 
kanallarımız üzerinden TURKIYEKAZANACAK indirim koduyla bilet satın 
alma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye 
web sitemizden ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca online 
kanallarımız üzerinden gerçekleştireceğiniz 5, 10, 15 ve 20 kg’lik ilave bagaj 
paketlerinize ücretsiz ekstra 3 kg bagaj hediyemizi sürdürüyoruz. İlave 
bagaj hizmetimize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Daha Çok Noktadan  
Anadolu’ya Bağlıyoruz
Bahar aylarındaki tatil planlarınız için size birbirinden güzel fırsatlar 
sunmaya devam ediyoruz. İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep’ten 5 
Nisan itibarıyla gerçekleştireceğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
uçuşlarımızla sizleri daha çok noktaya AnadoluJet ayrıcalığı ile seyahate 
çağırıyoruz. 31 Mayıs itibarıyla yeniden başlatacağımız İstanbul Sabiha 
Gökçen-Dalaman uçuşlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
İzmir, Antalya, Gaziantep ve Adana’ya karşılıklı olarak gerçekleştireceğimiz 
uçuşların biletlerini şimdiden satın alabilir, açılışa özel avantajlı 
fiyatlarımızdan faydalanabilirsiniz. Yeni fırsatlar ve sürekli genişleyen uçuş 
ağımızı online kanallarımız üzerinden de takip edebilirsiniz.

Anadolu’nun Eşsiz Kültürü
Dergimizin bu sayısında sizlere Türk turizminin parlayan yıldızı 
Antalya’dan dünyanın en büyük ikinci kanyonunun ev sahibi gizli 
hazine Uşak’a kadar eşlik ediyor; şanlı zaferiyle milletimizi onurlandıran 
Çanakkale’de tarihî bir yolculuğu çıkıyoruz.

Çanakkale Deniz Zaferi bu milletin en zor zamanda neleri başarabileceğini 
ispatlayan ve geleceğimize ışık tutan bir meşaledir. Bu mücadelenin 
104’üncü yıldönümü vesilesiyle millî ve manevi değerleri için hayatlarını 
ortaya koyan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, her birine Allah’tan 
rahmet diliyorum. Hayata anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests,

We continue to help plan out your travel route for March in which we 
celebrate the coming of spring as Anatolia generously exhibits all its 
beauties. We are happy to host you on yet another AnadoluJet flight.

Welcome on board!

#TürkiyeKazanacak
As AnadoluJet, we continue to provide full support to tackling inflation. 
You can easily benefit from the 10% discount we offer on all flights. You can 
book your tickets with the “TURKIYEKAZANACAK” discount code through 
all our sales channels. You can access detailed information on the campaign 
on our website and mobile app. We also continue to provide an extra 3 kg 
luggage allowance with the purchases of 5, 10, 15, and 20 kg of excess 
luggage allowance packages through our online channels. We would like to 
thank you all for the intense interest you have shown towards our excess 
luggage campaign. 

We Offer More Connections to destinations in Anatolia From The 
Turkish Republic of Northern Cyprus
We continue to offer you campaigns each more advantageous than the other 
for your spring vacation. We invite you to travel to more destinations with 
the privileges AnadoluJet has to offer with our Turkish Republic of Northern 
Cyprus flights that depart from Izmir, Antalya, Adana, and Gaziantep as 
of April 5. You can already book Istanbul Sabiha Gökçen – Dalaman flights 
to be recommenced on May 31 and round-trip flights to Izmir, Antalya, 
Gaziantep, and Adana from the Turkish Republic of Northern Cyprus 
benefitting from the special fares for these new lines. You can follow the new 
offers and our ever-developing flight network on our online channels.

The Authentic Culture of Anatolia
In this issue of our magazine, we accompany you on a tour that starts from 
Antalya, the shining star of Turkish tourism, and moves to Uşak, the home 
to the second-biggest canyon in the world, and then includes a historical 
journey of Çanakkale that has honored our nation with its glorious victory.

The Çanakkale Naval Victory stands witness to what this nation can 
achieve at the most trying of times, bearing the torch for our future. On 
the occasion of the 104th anniversary of this victory, with eternal debt, I 
commemorate all our martyrs who laid down their lives for national and 
virtuous  values - may they rest in peace. I also extend my wishes to all 
women, who add meaning to life, on the occasion of International Women’s 
Day, March 8.

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO



Hotly anticipated by the book lovers of Bursa, the Bursa Book 
Fair is opening its doors for the 17th time. Held by TÜYAP 
Bursa Fuarcılık AŞ in cooperation with the Turkish Publishers 
Association, the fair that hosted 270,000 visitors last year will 
be open until March 17 at the TÜYAP Bursa International Fair 
and Exhibition Center.

Bursalı kitapseverlerin heyecanla beklediği Bursa Kitap 
Fuarı, kapılarını 17’nci kez açıyor. TÜYAP Bursa Fuarcılık 
AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 
düzenlenen ve TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 17 Mart’a kadar devam edecek olan fuar, 
geçtiğimiz sene 270 bin ziyaretçi ağırlamıştı.

BURSA KİTAP FUARI

BURSA BOOK FAIR
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Supporting the work of independent talents that are at the start of their art career 
and paving the way for talents to come together with collectors, curators, galleries, 
institutions of art and culture, and art lovers, Mamut Art Project will be presenting 
more than 500 artworks of a total of 50 artists, 25 women and 25 men selected 
among 1,350 applicants, at KüçükÇiftlik Park on April 3-7, 2019. Creating a venue 
within a venue, touching upon global problems, the artists carrying out form surveys 
over familiar patterns and body surveys with textile materials. The exhibited art will  
cover several genres like photography, installation, sculpture, video, painting, and 
illustration in the 10 sq m personal area allotted to each artist.

Sanat kariyerinin başında 
olan bağımsız yeteneklerin 
çalışmalarını destekleyen ve 
bu yeteneklerin koleksiyoner, 
küratör, galeri, kültür-sanat 
kurumları ve sanatseverlerle 
buluşmasını sağlayan Mamut 
Art Project 2019, yaklaşık 
1350 başvuru arasından 
seçilen 25 kadın, 25 erkek 
toplam 50 sanatçının 500’den 
fazla eserini 3-7 Nisan 2019 
tarihleri arasında KüçükÇiftlik 
Park’ta sanatseverlerle 
buluşturacak. Sergilenecek 
işler arasında fotoğraf, kolaj, 
enstalasyon, heykel, video, 
resim, illüstrasyon, dijital ve 
tekstil sanatı dâhil olmak üzere 
birçok farklı alanda yapıtlar yer 
alacak. Mekân içinde mekân 
kuran, küresel sorunlara 
değinen, alışılmış kalıplar 
üzerinden form araştırmaları 
ve tekstil malzemeleri ile beden 
incelemeleri yapan ve bunun 
gibi çeşitli konuları ele alarak 
birçok malzeme ile çalışan 
sanatçılar, çalışmalarını 
kendilerine sunulan onar 
metrekarelik kişisel alanlarda 
sergileyecek.

MAMUT ART PROJECT    

MAMUT ART PROJECT  
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Known for her work on women and popular culture over 
various platforms since 1984, Kezban Arca Batıbeki is 
presenting her new solo exhibition "Unpromised Lands", 
which is accompanied by a catalogue. In her collages, the 
artist relates the stories of the people who leave or are forced 
to leave troubled geographies and become refugees. With 
a nuanced distance, without banalizing or dramatizing 
them, the artist brings about new worlds that reflect the 
ordinary and extraordinary circumstances of these people. 
The exhibition can be seen at Pilevneli Mecidiyeköy, Istanbul 
until March 24.

1984’ten bu yana farklı platformlarda, kadın ve popüler 
kültür üzerine çalışmalarıyla tanınan Kezban Arca 
Batıbeki, “Vaad Edilmemiş Topraklar” isimli yeni kişisel 
sergisi ve sergi için hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle 
buluşuyor. Göçler çağında; mülteci üreten coğrafyalardan 
ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların 
hikâyelerini, kolajlarında sıradanlaştırmadan ve 
dramatize etmeden, incelikli bir mesafeyle yansıtan 
sanatçı bu sergisinde insana dair olağan ya da olağan dışı 
durumları yansıttığı yeni dünyalar ortaya çıkarıyor. Sergi, 
24 Mart’a kadar İstanbul’da, Pilevneli Mecidiyeköy’de 
ziyarete açık.

“VAAD EDİLMEMİŞ TOPRAKLAR”

“UNPROMISED LANDS” 

ANADOLU / ANATOLIA

Setting electronic music trends with contemporary figures, 
and hosting striking performances on different stages for two 
days, Sónar Istanbul is going to be held in Istanbul Zorlu PSM 
on March 8-9. Sónar Istanbul will host prominent figures 
and bands of electronic and avant-garde music like Bicep, 
DJ Stingray, Gazelle Twin, George Fitzgerald, Haai, Henrik 
Schwarz, Laurent Garnier, Matador, Octo Octa, The Field, and 
Volvox. More than 10,000 music fans are expected to enjoy the 
technology and music.

Elektronik müzik trendlerini güncel isimlerle belirleyen 
ve bu isimlerle iki gün boyunca farklı sahnelerde çarpıcı 
performanslara ev sahipliği yapan Sónar İstanbul, 8-9 
Mart tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM’de düzenleniyor. 
Bicep, DJ Stingray, Gazelle Twin, George Fitzgerald, 
Haai, Henrik Schwarz, Laurent Garnier, Matador, Octo 
Octa, The Field ve Volvox gibi elektronik ve avangart 
müziğin önde gelen isimlerinin sahne alacağı Sónar 
İstanbul’da 10 binden fazla sanatsever teknoloji ve 
müzikle buluşacak.

AVANGARTLAR SAHNEDE 

AVANTGUARD ON STAGE 
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Hosting unforgettable balls and concerts in its 120-year 
history, Grand Pera Ballroom, one of Istanbul’s most special 
halls due to is natural acoustics, is hosting brand-new concerts 
in its third year of collaboration with IDEA Music. Deemed 
by the Washington Post to be “a major talent of international 
caliber,” the harpist Şirin Pancaroğlu will present a repertoire 
that puts forward the timeless and universal dimensions of the 
harp on March 16. 

Composed of the sections Festival Shorts, World Shorts, 
Short to Feature, Experiences, Documentary Film, 
Perspective, Special Screening, and Forum, the 15th 
Akbank Short Festival will be held on March 18-28, 2019. 
The festival will host talks and workshops with great 
participation from within the country and abroad. 

120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, 
konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile 
İstanbul’un en özel salonlarından biri olan Grand Pera 
Balo Salonu, IDEA Müzik ile iş birliğinin üçüncü yılında 
yepyeni konserlere ev sahipliği yapıyor. Washington Post 
tarafından “uluslararası ölçekte büyük bir yetenek” olarak 
nitelendirilen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, 16 Mart’ta 
düzenlenecek konserde arpın zamanlar ve kültürler üstü 
boyutunu öne çıkaran bir repertuvarla dinleyicisi ile 
buluşacak. 

“Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, 
“Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel 
Gösterim” ve “Akbank Kısa Film Forum” bölümlerinin 
yer aldığı 15’inci Akbank Kısa Film Festivali, 18-28 Mart  
tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı 
söyleşiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. 

PERA PALACE’TA MÜZİK KEYFİ

MUSIC JOY AT PERA PALACE

Setting out with the aim to present all details of 
entrepreneurship, Zero to One “Entrepreneurship and 
Innovation Summit” will be hosting star entrepreneurs, all with 
different stories. The summit, which is in its third year, will be 
held on Saturday, March 9 by the Entrepreneurship Club of the 
Koç University at the Sevgi Gönül Culture Center. Named after 
Peter Thiel’s Zero to One, one of the most important books in 
the world of entrepreneurship, the event aims to take people 
“from zero to one” in the entrepreneurship world.

Girişimciliğe dair her detayı katılımcılara sunmak hedefiyle 
yola çıkan Zero to One “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi” 
birbirinden farklı hikâyeleri olan yıldız girişimcileri 
ağırlayacak. Zirvenin üçüncüsü Koç Üniversitesi’nin 
Girişimcilik Kulübü tarafından 9 Mart Cumartesi günü Sevgi 
Gönül Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. İsmini girişimcilik 
dünyasının en önemli kitaplarından biri olan, Peter Thiel’in 
“Zero to One”ından alan etkinlik, girişimcilik dünyasında 
insanları “sıfır olmaktan bir olmaya taşımayı” amaçlıyor.

AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ

AKBANK SHORT FILM FESTIVAL

ZERO TO ONE

ZERO TO ONE

ANADOLU / ANATOLIA
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Designed as an exhibition area where modern art production 
and dialogues will be held between artists, art critics, 
audiences from various fields of interest, and collectors, 
Evliyagil Dolapdere presents the exhibition Complex 
Questions, Fascinating Answers curated by Beral Madra. 
Bringing together the artwork of Aikaterini Gegisian, Aret 
Gıcır, Bengisu Bayrak, Ferhat Özgür, Fulya Çetin, Hakan 
Kırdar, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, Jakob Gautel, Murat 
Balcı, Ömer Faruk Şimşek, Reysi Kamhi, and Temür Köran, 
the exhibition can be visited until April 7. 

This year, the 13th Izmir International Puppet Days will be 
held on February 28 – March 17 with the participation of 42 
puppet theaters from 24 countries. Forty-four  shows will be 
staged in 47 venues 174 times. Within the scope of the event, 
a panel will be held along with a total of seven workshops: 
five for professional stage performers and two specifically for 
children. From Germany to Argentina, South Korea to Canada 
companies from twenty countries and Turkey will bring a 
breath of art to Izmir. 

Sanatçılar, sanat eleştirmenleri, farklı alanlardan 
izleyiciler ve koleksiyonerler arasında çağdaş sanat 
üretimlerinin ve diyaloglarının gerçekleşeceği bir 
sergi alanı olarak tasarlanan Evliyagil Dolapdere, 
küratörlüğünü Beral Madra’nın üstlendiği “Karmaşık 
Sorular, Büyüleyici Yanıtlar” adlı açılış sergisiyle 
sanatseverlerle buluşuyor. Aikaterini Gegisian, Aret 
Gıcır, Bengisu Bayrak, Ferhat Özgür, Fulya Çetin, Hakan 
Kırdar, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, Jakob Gautel, 
Murat Balcı, Ömer Faruk Şimşek, Reysi Kamhi ve Temür 
Köran’ın eserlerini bir araya getiren sergi 7 Nisan’a kadar 
ziyaret edilebilir. 

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, 24 ülkeden 42 kukla 
tiyatrosu topluluğunun katılacağı İzmir Uluslararası 
Kukla Günleri 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında 
gerçekleşecek. 44 gösteri 47 mekânda 174 kez 
sahnelenecek. Bir söyleşinin de gerçekleştirileceği 
etkinlik kapsamında beşi profesyonel sahne sanatçıları, 
ikisi de çocuklar için olmak üzere yedi atölye çalışması 
düzenlenecek. Almanya’dan Arjantin’e, Güney Kore’den 
Kanada’ya 20 ülke ve Türkiye'den topluluklar festival 
süresince İzmir’de sanat rüzgârları estirecek. 

KARMAŞIK SORULAR

COMPLEX QUESTIONS

İZMİR KUKLA GÜNLERİ 

IZMIR PUPPET DAYS 
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Adding his strong aesthetic and 
his perfectionism to the frames he 
captures at accidental moments, 
young photographer Ali Bilge 
Akkaya’s third solo exhibition "Three 
or Profound Adventures of Desolate 
Roads" can be seen between February 
28 and March 30 at the new address 
of x-ist at Karaköy Juma.

Rahmi M. Koç Museum, home to legends of the history 
of transportation, industry, and communication with its 
collection consisting of 14,000 exhibits from real life objects 
to photographs, posters to experience areas, now extends 
its visitors an invitation to the photographic exploration of 
shipwrecks. Made up of the photographs of the photographer 
and sculptor Stefano Benazzo, the exhibition features photos 
of shipwrecks and the memoirs of sea people. The exhibition 
"Duty of Memory: Shipwrecks" can be seen at Rahmi M. Koç 
Museum until March 31.

Güçlü estetik görüsü ve 
mükemmeliyetçi tavrını, ânın 
getirdiği rastlantılar sonucu 
kadrajına katan genç fotoğrafçı 
Ali Bilge Akkaya’nın "Üç veya Issız 
Yolların Derin Serüvenleri" başlıklı 
üçüncü kişisel sergisi, 28 Şubat - 30 
Mart tarihleri arasında x-ist'in yeni 
adresi Karaköy Juma'da görülebilir.

14 bin objeden oluşan koleksiyonuyla ulaşım, endüstri 
ve iletişim tarihinin efsanelerine gerçek boyutta objeler, 
fotoğraflar, posterler ve deneyim alanlarıyla ev sahipliği 
yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerini bu kez 
gemi enkazları hakkında fotografik bir araştırmaya 
davet ediyor. Fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano 
Benazzo’nun fotoğraflarından oluşan sergide gemi enkazı 
fotoğraflarıyla deniz insanlarının anıları yer alıyor. 
“Bellek Görevi: Gemi Enkazları” sergisi, Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

ISSIZ YOLLARIN SERÜVENLERİ

THE ADVENTURES OF LONELY ROADS

GEMİ ENKAZLARI  

SHIPWRECKS

ANADOLU / ANATOLIA

Galeri Nev is hosting the second solo exhibition of Güneş 
Terkol in Ankara on Kırlangıç Street. The exhibition displays 
artwork from Güneş Terkol’s two other series, "The Girl Was 
Not There" and "Couldn’t Believe What She Heard". Invited 
to the 32nd Sao Paulo Biennial following the display of her 
artwork at the exhibition Istanbul: Passion, Joy, Fury held 
in MAXXI Museum in Rome in December 2015, the artist’s 
4-year intercontinental voyage ends in Ankara. The exhibition 
can be visited until March 23.

Galeri Nev, Güneş Terkol’un Ankara’daki ikinci kişisel 
sergisine Kırlangıç Sokak’ta ev sahipliği yapıyor. 
Sergide Güneş Terkol’un iki ayrı dizisi, “Orada Değildi” 
ve “Duyduklarına İnanamadı” yer alıyor. Eserleri 
ilk olarak, Aralık 2015’te Roma MAXXI Museum’da 
gerçekleşen "İstanbul: Passion, Joy, Fury" sergisinde yer 
alan, ardından 32’nci Sao Paulo Bienali’ne davet edilen 
sanatçının dört yıl süren kıtalararası yolculuğu Ankara’da 
tamamlanıyor. Sergi 23 Mart tarihine kadar gezilebilir.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

COULDN’T BELIEVE WHAT SHE HEARD
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The French Cultural Center in Istanbul is greeting 
spring with “YOLDA” (On the Road) exhibition 
consisting of photographs taken by a total of 24 
artists from Group f, FOG Photography Group 
and Group 9 that were active in 1978-1989. 
The exhibition through which the approach to 
photography of both photographers and groups 
will be displayed is curated by Merih Akoğul. 
“YOLDA” can be seen on March 22-27.  

Fransız Kültür Merkezi (İstanbul), bahar 
dönemini, etkinliklerini 1978-1989 yılları 
arasında sürdüren Grup f, FOG Fotoğraf 
Grubu ve Grup 9’dan toplam 24 fotoğrafçının 
yolda çektiği fotoğraflardan oluşan "YOLDA" 
isimli sergiyle İstanbul'da karşılıyor. Hem 
fotoğrafçıların hem de grupların fotografik 
yaklaşımlarını gösteren bir seçkinin 
sunulacağı serginin küratörlüğünü Merih 
Akoğul üstleniyor. “YOLDA” sergisi 22-27 
Mart tarihleri arasında gezilebilir.  

YOLDA

ON THE ROAD

ANADOLU / ANATOLIA

The Arkas Art Center presents a selection 
of work by the 19th-century painters known 
as Post-Impressionists in Izmir. With the 
exhibition "Post-Impressionism in the Arkas 
Collection", the residents of Izmir will have 
the chance to see the work of artists who 
formed a tightly knit group, which led to 
specific forms of artistic expression, in the 
inspiring atmosphere of Paris. The exhibition 
can be visited until July 28. 

Arkas Sanat Merkezi, 19’uncu yüzyıl Post-
Empresyonistleri olarak anılan ressam 
kuşağına ait eserlerden oluşan bir seçkiyi 
İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. 
“Arkas Koleksiyonu’nda Post-
Empresyonizm” isimli sergide, İzmirliler 
Paris’in ilham verici atmosferinde, 
birbirleriyle etkileşim içinde, kendine has 
bir ifade biçimi oluşturan sanatçıların 
eserlerini bir arada görme imkânına sahip 
olacak. Sergi, 28 Temmuz tarihine kadar 
ziyaret edilebilir. 

POST-EMPRESYONİSTLER İZMİR’DE

POST-IMPRESSIONISTS IN IZMIR
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Leica Galeri Istanbul hosts Bruno Barbey, the Magnum 
photographer, in its first exhibition in 2019. A member of 
the Magnum Photography Agency for over half a century 
(since 1968), and having held the office of the president of the 
agency in 1992-1995, photographer Bruno Barbey’s exhibition 
"My Morocco" is presented to audiences in collaboration with 
Fotoğrafevi. The exhibition presents a selection from the 
book "My Morocco", one of the four books the artist prepared 
on the country, where he spent the first 12 years of his life. 
The exhibition gives you the chance to travel in time with the 
photographs that Barbey captured in 1970-2000 during his 
travels in Morocco, his place of birth. Bruno Barbey’s exhibition 
"My Morocco" can be visited at Leica Galeri Istanbul between 
March 14 and May 25, 2019.

Leica Galeri İstanbul, 2019 yılının ilk sergisinde 
Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey’i ağırlıyor. Magnum 
Fotoğraf Ajansı’na yarım asrı aşkın bir süredir üye olan, 
1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını 
yapan fotoğrafçı Bruno Barbey’nin “My Morocco” 
başlıklı sergisi, Fotoğrafevi iş birliğiyle sanatseverlerle 
buluşuyor. Sergi, sanatçının hayatının ilk 12 yılını 
geçirdiği Fas’la ilgili hazırladığı dört kitaptan biri olan 
“My Morocco”dan bir seçki sunuyor. Sergide, Barbey’nin 
doğum yeri de olan Fas’a 1970 ila 2000 yılları arasında 
gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çektiği fotoğraflarla 
zaman yolculuğuna çıkmak mümkün. Bruno Barbey’nin 
“My Morocco” başlıklı sergisi 14 Mart-25 Mayıs 2019 
tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul’da görülebilir.

BARBEY’NİN FAS’I

BARBEY’S MOROCCO

ANADOLU / ANATOLIA

"The Event of a Thread" brings together 25 international 
contemporary artists, who use textile as a means of artistic 
expression and in the pursuit of cultural narratives, through 
object, painting, installations, and video works. The title of 
the exhibition derives from an expression in "On Weaving" 
(1965), the reference book by Anni Albers, one of the most 
important artists of the Bauhaus textile workshops. Organized 
in collaboration with the Institute for Foreign Cultural Relations 
(ifa, Institut für Auslandsbeziehungen), one of the oldest art 
institutions in Germany, the exhibition is curated by Inka Gressel 
and can be seen at Istanbul Modern until July 7.

“İplikten Çözülenler”, tekstil malzemelerini yapıtlarında 
sanatsal ifade aracı olarak kullanan ve tekstil aracılığıyla 
küresel anlatıların peşine düşen 25 çağdaş sanatçının 
nesne, resim,  yerleştirme ve videolardan oluşan 
çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi, adını Bauhaus 
dokuma atölyelerinin en önemli sanatçılarından Anni 
Albers’ın “On Weaving” (Dokumacılık Üzerine, 1965) adlı 
kitabında kullandığı bir ifadeden alıyor. Almanya’nın köklü 
sanat kuruluşlarından Uluslararası İlişkiler Enstitüsü iş 
birliğiyle, Inka Gressel’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi 
7 Temmuz’a kadar İstanbul Modern’de gezilebilir.

İPLİKTEN ÇÖZÜLENLER

THE EVENT OF A THREAD
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3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Başlıyor! Dünyayı, hissedileni, 

görünenin ötesini, anlatılanı, sesleri, manzarayı, yolculukları, insanı, 

doğayı KEŞFET! • 3rd International Skylife Photo Contest getting started! 

EXPLORE the world, what you feel, beyond what you see, what you’ve 

been told, the sounds, the scene, the journeys, humanbeing, the nature!  

15 Ocak / 25 Ağustos 2019 15 January / 25 August 2019 Büyük Ödül • Grand Prize: 12.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets 

worth of 12,000 USD / İkincilik Ödülü • Second Runner up: 6.000 dolar karşılığı 

uçak bileti • Plane tickets worth of 6,000 USD / Üçüncülük Ödülü • Third 

Runner up: 3.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of 3,000 USD / 

Federasyonların Kazananları (12 kişi) • Federations Medalists (12 medalists): 

1.000’er dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of 1,000 USD

Daha fazla bilgi için • For more information

skylife.com
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Adana, one of the most beautiful cities of Turkey with its 
rich history carrying traces of ancient civilizations, its nature 
that is a beauty in all seasons, unique culinary culture, 
hospitable and warm-hearted people, continues to crown its 
name with the International Orange Blossom Carnival. 
Bringing together thousands of people from Turkey and 
abroad since 2013 under the umbrella of “amity and 
love” during the time when the orange trees blossom and 
exude their impressive scent across the whole city, the 7th 
International Orange Blossom Carnival held in April in 
Adana will take place on April 3-7 this year.  
As in previous years, the parade, the symbol of the 
carnival, to be held on Saturday, April 6, will again be 
celebrated with great fervor. The message of “amity” 
will be given once again from the streets of Adana to the 
whole world with the parade, participated by the residents 
of Adana, young and old, and all domestic and foreign 
tourists visiting the town for the carnival - all in costumes, 
one more interesting than the other.

Kadim medeniyetlerin izler bıraktığı zengin tarihi, dört 
mevsimin en güzel hâliyle yaşandığı doğası, benzersiz 
yemek kültürü ve misafirperver, sıcakkanlı insanlarıyla 
Türkiye’nin en güzide şehirlerinden biri olan Adana, 
adını Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile ayrıca 
taçlandırmaya devam ediyor. 
Yurt içinden ve yurt dışından on binlerce kişiyi portakal 
ağaçlarının çiçek açtığı ve etkileyici kokularını tüm kente 
yaydığı dönemde “dostluk ve sevgi” çatısı altında 2013 
yılından beri buluşturan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası 
Portakal Çiçeği Karnavalı”nın yedincisi bu yıl 3-7 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenecek.  
Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla 
düzenlenecek karnavalın “simgesi” kortej geçişi ise 
6 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Yediden yetmişe 
bütün Adanalıların ve karnaval için kente gelen yerli-
yabancı binlerce misafirin birbirinden ilginç kostümlerle 
katılacağı kortej geçişinde Adana caddelerinden tüm 
dünyaya bir kez daha “dostluk” mesajı verilecek.

ADANA ÇİÇEK AÇIYOR 

ADANA IN BLOOM 
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Darülaceze comes to the fore as one of the most 
significant institutions reflecting the multicultural 
identity of the Ottoman Empire with its mosque, 
synagogue, and church. As a good precedent of the 
Ottoman foundation tradition of taking the destitute 
under the wings still kept alive today, it presents a warm, 
peaceful, and compassionate world to its residents.

Camisi, havrası, kilisesi ile imparatorluğun 
çokkültürlü kimliğini yansıtan en önemli 
kurumların başında geliyor Darülaceze. Osmanlı’nın 
kimsesizlere kol kanat geren vakıf geleneğinin 
günümüzde de yaşayan güzel bir numunesi olan 
Darülaceze, sakinlerine sıcak, huzurlu ve şefkatli bir 
dünya sunuyor.

THE 125-YEAR-OLD HOUSE OF COMPASSION

ŞEFKATİN 125 YILLIK YUVASI 

RAHİME DEMİR BULUT MESUDE BÜLBÜL

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çok milletli yapısındaki 
hizmetlerinin güzel bir 
numunesi olan ve 125 yıldır 
hizmet veren Darülaceze’nin 
kuruluşu, 1877 Osmanlı-Rus 
Harbi yıllarına dek uzanır. 
Savaşın ardından elden çıkan 
topraklardan yoğun bir göç 
hareketi başlar. İki yıl gibi 
kısa bir zaman zarfında 
başta Balkanlardan gelenler 
olmak üzere İstanbul’a 400 
bine yakın göçmen yerleşir. 
Göçmenlerin sayısının 
artmasıyla birlikte, şehir 
hayatının nizamını bozan 
dilencilik gibi hâller ortaya 
çıkar. Bu sosyal sıkıntıların 
giderilmesi için tedbirler 
düşünülür, nizamnameler 
yayınlanır, yaptırımlar 
uygulanır. Dilenciliğin 
önü alınsa da ortada kalan 
kimsesizler, yoksullar, 
çocuklar ve sakatların hem 
bakım hem de idaresi için 
yeni bir çözüm gereklidir; 
çözüm olarak bir “darülaceze” 
kurulması kararlaştırılır. 
Kurulacak bu darülaceze, 
millet ve mezhep farkı 
gözetmeksizin İstanbul’daki 
kimsesiz ve ihtiyaç duyan 

herkese kapılarını açacaktır.  
Darülaceze’nin kurulması için 
çıkarılan fermanın hemen 
akabinde işlerin yürütülmesi 
için bir komisyon oluşturulur. 
Komisyon, Darülaceze’nin 
inşası için öncelikle bütçesi 
ve yeri ile ilgili çalışmalarda 
bulunur. Yapılan çalışmalar 
neticesinde toplam masrafın 
72 bin altın liraya çıkabileceği 
Sultan II. Abdülhamid’e 
bildirilir. Barınacak 
yaşlılar için uygun iklim 
koşullarında, havadar bir yer 
gerektiği için Darülaceze’nin 
Okmeydanı’nda inşa edilmesi 
kararlaştırılır. Padişahın 
fermanının 11 Nisan 1890 
tarihli Resmî Tebliğ ile 
yayınlanmasıyla çalışmalar 
başlatılır.  
Darülaceze’nin muntazaman 
tamamlanması ve sonrasında 
da işlerin aksamadan 
yürümesi için halkın 
yardımlarının yanı sıra 
hükümetin de yardımı 
gerekmektedir. Sultan II. 
Abdülhamid, Darülaceze’nin 
kuruluş masraflarını 
karşılamak üzere 7 bin 
altın lira değerinde kişisel 
eşyasını hediye eder; 10 bin 

The establishment of Darülaceze, 
which has been providing services 
for 125 years as a good precedent 
of the multinational identity 
of the Ottoman Empire, dates 
back to the Russo-Turkish War of 
1877. Following the war, a huge 
wave of migration started as a 
result of lost lands. In the short 
time of two years, almost 4,000 
migrants, particularly from the 
Balkans, settled in Istanbul. 
Among the population that had 
increased with the recent influx, 
conditions that disrupted urban 
living, like begging, began to 
appear. Measures to obviate 
such social issues were devised, 
statutes were published, and 
sanctions were enforced. Even 
though, begging was dispelled, a 
new solution was required for the 
care and handling of the forlorn, 
poverty-stricken, children and 
maimed. The solution was found 
in establishing a darülaceze 
(gate of the helpless). This gate 
would be open to all outcasts and 
those in need in Istanbul without 
discrimination of nationality or 
sect. 
Following the issuing of the 
edict for the establishment 
of Darülaceze, an executory 

commission was formed right 
away. The commission first 
tackled the budget and the 
location issues of the construction 
of Darülaceze. As a result of the 
work carried out, it was reported 
to Sultan Abdul Hamid II that 
the total expenses to be incurred 
could reach 72,000 gold coins. 
Furthermore, considering that it 
would house the elderly it needed 
to be an airy space with expedient 
climate conditions. So, it was 
decided that Darülaceze should be 
built in Okmeydanı. The sultan’s 
edict was promulgated with a 
public notice issued on April 11, 
1890, and work was started.  
For the completion of Darülaceze 
in good order, and later for 
sustaining its administration 
without incurring problems, 
state support was required 
along with the alms given by the 
public. Sultan Abdul Hamid II 
donated his personal belongings 
worth 7,000 gold coins for the 
establishment of Darülaceze and 
10,000 gold coins in cash. First of 
all, an aid campaign was launched 
to meet the foundation expenses 
of Darülaceze. Carried out with 
the participation of the public 
and state officials, cash aid in 

DARÜLACEZE
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altın lira da nakit olarak 
bağışlar. Öncelikle kuruluş 
masraflarını karşılamak 
için yardım kampanyası 
düzenlenir. Hükümet 
yetkililerinin ve halkın 
katılımı ile sürdürülen bu 
kampanyada 50 bin altın lira 
değerinde bir nakdi yardım 
toplanır. Bursa işi örtüler, 
seccadeler, iki Uşak halısı, 
Beykoz işi züccaciye, Beyoğlu 
Sanayi Mektebi konsolları 
gibi imparatorluğun dört 
bir yanından gelen bağış 
eşyaların satılarak nakde 
dönüştürülmesi için 
Noradunkyan Efendi’nin 
Beyoğlu Büyükcadde’deki 
evinde bir sergi düzenlenir. 
Bu satıştan da 1891 yılı 
Ağustos’unda 67 bin 209 
kuruş ve 25 para nakit 
sağlanır. Bu şefkat yuvasına 
kadınlardan da destek 
gelmektedir. Örneğin, 
Konya valisi Hacı Hasan 
Bey’in kızları Rabia Hanım 
5 bin 700 kuruş, Makbule 
Hanım da 3 bin 800 kuruş 
bağışta bulunmuş; bu 

davranışları Şefkat Nişanı ile 
ödüllendirilmiştir.  
İlk etapta temin edilen bu 
meblağ ile 6 Ekim 1892 
tarihinde Darülaceze’nin 
temelleri atılır. İnşa 
çalışmaları, Dâhiliye Nazırı 
Halil Rıfat Paşa tarafından 
takip edilir. Yapılacak binalar; 
sağ ve sol taraflarda dörder 
tane olmak üzere sekiz aceze 
(düşkünler) binası, memurlara 
ait bir daire, bir mutfak ve 
çamaşırhane,  kadınlar ve 
erkekler için ayrı ayrı olmak 
üzere iki imalathane, iki 
hastane-hamam-camekân 
ve müştemilatı, bir cami, iki 
kilise (sonradan bir de havra), 
iki tevkifhane ve müştemilatı, 
kömür ve odun deposu 
ile geniş bahçesi içindeki 
çeşmeden ibarettir. İnşaatın 
bütün ölçümleri ve detayları 
verilerek kullanılacak tüm 
malzemenin ne olacağı tek 
tek tarif edilmiş; dönemin 
kıymetli malzemelerinin 
kullanılmasına özen 
gösterilmiştir. Darülaceze’nin 
suyu da bin lira masraf 

the amount of 50,000 gold coins 
was raised by this campaign. 
An exhibition was held at the 
house of Noradunkyan Effendi on 
Beyoğlu Büyükcadde to sell and 
turn into cash the donated goods 
coming from all corners of the 
empire like Bursa embroideries, 
prayer rugs, two Uşak carpets, 
Beykoz glassware, and Beyoğlu 
Industry School consoles. In 
August 1891, 67,209 kurus and 
25 para cash was yielded from 
this sale. Also, prominent women 
provided support for this house of 
compassion. For instance, Konya 
Governor Hacı Hasan Bey’s 
daughter Rabia Hanım donated 
5,700 kurus and Makbule Hanım 
3,800 kurus. These deeds were 
rewarded with the Order of 
Compassion.  
On October 6, 1892, the 
foundation of Darülaceze was 
laid with the initial amount that 
was gathered. The construction 
was supervised by Halil Rıfat 
Pasha, the Minister of Interior. 
The complex to be constructed 
consisted of eight buildings for 
the destitute, four on the left and 

Sultan II. Abdülhamid'in sosyal sorumluluk projelerinden Darülaceze 
kurumu, 125 yıldır aynı binalar kompleksinde hizmet veriyor. 
Darülaceze, one of Sultan Abdul Hamid II’s social responsibility projects, has 
been in the same building complex for 125 years.

four on the right; a department 
for the civil servants; a kitchen 
and laundry; two manufactories, 
one for men and one for women; 
two hospitals, a bathhouse, a 
greenhouse, and outbuilding; 
a mosque, two churches (and 
then a synagogue), two houses 
of detention and outbuildings; 
coal and wood bunkers; and a 
fountain in the large garden. 
All measurements and details 
of the construction were given 
and all materials to be used were 
described one by one; care was 
taken to use the best material of 
the time. The water of Darülaceze 
was procured from the Terkos 
Company for a thousand liras. 
The landscape planning of the 
roads around this building 
was made before construction 
was started. The construction 
was completed on August 19, 
1895, on the anniversary of the 
enthronement of the sultan. 
With two albums consisting of 
the photographs of the premises, 
Darülaceze was officially 
inaugurated on January 31, 
1896.  

1

1
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Darülaceze içindeki yetimhanede kalan çocukların bir kısmı. 
Some of the children at the orphanage in Darülaceze.

With its body devised to meet 
its needs through its own means 
since the day it was founded, a 
regulation was issued in 1895 
to increase the revenue yield 
from the goods produced in the 
Darülaceze workshops. With the 
regulation, it was decided that 
the able-bodied residents should 
work in the manufactories, and 
that the income and expenses 
of the manufactories and later 
the expenses for sustaining its 
administration without incurring 
problems would require state 

2

2yapılarak Terkos Şirketi’ne 
getirtilir. İnşaat 
başlamadan önce çevre 
yollardaki düzenlemeler 
tamamlanır. İnşaat, 
Sultan II. Abdülhamid’in 
cülusunun seneidevriyesi 
olan 19 Ağustos 1895 
tarihinde tamamlanır. 
Tesisin fotoğraflarından 
oluşan iki albümle birlikte 
Darülaceze’nin resmî açılışı 
da 31 Ocak 1896 tarihinde 
yapılır.  
Açıldığı günden bugüne 
30 bini çocuk olmak üzere 
toplam 72 bin kişiye 
“şefkat yuvası” olan kurum, 
kurulduğu günkü anlayışla 
hizmetlerini 125 yıldır 
kesintisiz sürdürmekte. 
Hâlihazırda 600’e yakın 
kişinin ikamet ettiği 
Darülaceze,  kuruluş 
felsefesinden ödün vermeden 
din, dil, ırk, cinsiyet ve 
mezhep farkı gözetmeksizin 
bakıma muhtaç yaşlı ve 

engelli insanlara, sokağa terk 
edilmiş kimsesiz çocuklara 
bir umut kapısı. Kendi 
imkânları ile ihtiyaçlarını 
gidermek üzere kurgulanan 
yapısıyla Darülaceze 
imalathanelerinde üretilen 
mallardan elde edilen geliri 
arttırmak için 1895’te bir 
talimatname de çıkarılır. 
Buna göre elinden iş gelen 
Darülaceze sakinlerinin 
imalathanelerde çalışması, 
kurum giderleri için 
imalathanelerin gelir ve 
giderlerinin de hesaplanması 
kararlaştırılır. Darülaceze’nin 
kuruluşunun ilk yıllarında 
var olan halıcılık, 
dokumacılık, terzilik, 
çorapçılık imalathaneleri 
benzeri şekilde bugün de 
işlemeye ve hizmet vermeye 
devam ediyor.  
Bugün toplam yaklaşık 30 bin 
metrekarelik bir alanda, 125 
yıl önce inşa edilen orijinal 
binalarında hizmet veren 

Having been a “house of 
compassion” for 72,000 
individuals, 30,000 of which 
children, from the day it was 
opened to this day, the institution 
has provided services ceaselessly 
for 125 years. Still inhabited by 
almost 600 people, Darülaceze 
serves the elderly and disabled 
requiring care, and orphans 
deserted on the streets without 
discrimination of religion, 
language, race, gender and sect 
– thus making no concessions 
to its foundation philosophy. 

3

3

4

4

Elinden iş gelen Darülaceze sakinleri kurumun atölyelerine daima katkıda 
bulunmuş. Fotoğrafta dönemin halı atölyelerinde çalışan kızlar görülüyor. 
The able-bodied residents of Darülaceze have contributed to production in 
the workshops since the day it was founded. The photograph shows the girls 
working in the carpet workshops of the day.  

Darülaceze sakinlerinin dünden bugüne keyifle vakit geçirdiği yerlerden 
biri de kurumun ferahfeza bahçesi.  
Just like in the past, one of the places the residents of Darülaceze enjoy is its 
spacious garden.
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Darülaceze bünyesinde 7 
aceze servisi, bir poliklinik, 
bir çocuk kreşi, içinde 
kütüphanesi ve iş atölyeleri 
de bulunan bir rehabilitasyon 
merkezi, fırın, 3 bin kişiye 
yemek yapabilecek kapasitede 
modern bir mutfak, 
kesimhane, kurban etlerini 
bir yıl süre ile muhafaza 
edebilecek buzhane, 
çamaşırhane gibi tesisler, 
kurumun tüm iç ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı ve kendine 
özel bir tüzükle yönetilen 
Darülaceze; gönüllüleri, 
çalışanları ve sakinleri 
ile büyük bir aile gibi. 

support along with the alms 
given by the public. Carpet and 
fabric weaving, dressmaking, and 
hosiery production started when 
Darülaceze was first founded and 
continues today.  
Providing services in its original 
buildings constructed 125 
years ago over about a total of 
30,000 sq m, today Darülaceze 
has 7 centers for the destitute, 
a polyclinic, a daycare center, a 
rehabilitation center equipped 
with a library and workshop, a 
bakery, a modern kitchen where 
food for 3,000 people can be 
prepared, a slaughterhouse, an ice 
house that can keep the sacrificial 
meat for a year, and a laundry 
that can meet all the interior 

Darülaceze’deki odaların geniş cam önleri, burada kalanlar için hatıralarını yanı başlarında tutmalarını sağlayan bir platform âdeta.
The canted recesses of Darülaceze are platforms where the residents replay their memories.

Kütüphanedeki atölyede Mari Gönüllü ve Darülaceze sakinleri, atık kâğıtlar ve ambalajlarla haftada birkaç çanta üretiyor.  
At the library workshop, Mari Gönüllü and the residents of Darülaceze make a few bags a week using wastepaper.

5
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7
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 Darülaceze’ye Sığınmış Tanınmış Kimseler 
İstanbul’da 125 yıldır kimsesizlerin kimsesi olan Darülaceze, kimi 
zaman, buranın kurucusu olan Osmanlı hanedanından  isimlerin 

de hayatlarının son dönemlerindeki evleri olmuş. II. Abdülhamid’in 
torunu Abdülhamid ile Prens Sabahattin’in kızı Fethiye Sabahattin 

Kendi burada hayata gözlerini yummuş. Yine İstiklal Madalyası 
sahibi Aşkaleli Kara Fatma; Rus Prensesi Aleksandra, Cenap 

Şehabeddin’in oğlu Müeyyed Adnan İnanışıltı, ressam İbrahim 
Çallı’nın eşi Münire Çallı burada kalanlardan birkaçı. 

Celebrities Who Took Shelter in Darülaceze
The protector of the destitute in Istanbul for 125 years, Darülaceze at 
times served as the final home of members of the Ottoman dynasty, 

who built this foundation. The grandchild of Sultan Abdul Hamid II and 
Fethiye Sabahattin, the daughter of Prince Sabahattin departed this life 
here. Some other former residents include War of Independence Medal 

recipient Kara Fatma of Aşkale; Russian Princess Alexandra; Cenap 
Şehabeddin’s son Müeyyed Adnan İnanışıltı; and Münire Çallı, the wife of 

painter İbrahim Çallı. 

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurumu hepimizin yaşlılıktaki güvencesi olarak tanımlıyor. 
President Hamza Cebeci sees Darülaceze as a safe haven for all of us in old age.
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Darülaceze’de barınan tüm 
sakinlerin giyinme, barınma, 
beslenme, sağlık ve bakım 
ihtiyaçları kurum tarafından 
karşılanmakta; hizmet 24 
saat aralıksız devam etmekte. 
Sakinlerin muayene ve tedavi 
hizmetleri, koruyucu sağlık 
hizmetleriyle yatakta bakım 
hizmetleri verilmekte; acil 
veya kronik rahatsızlıklarına 
dek tüm sıkıntıları tedavi 
edilmeye çalışılmakta. İleri 
tetkik ve tedavi gerektiren 
durumlarda ise hastanelerle 
bağlantı kurularak her türlü 
tıbbi tedavileri yapılmakta. 
125 yıllık Darülaceze, 
kurulduğu günden bugüne 
tüm ihtiyaçları ile işletme 
giderlerinin tamamını 
oluşturduğu gayrimenkul 
gelirleri; bağışçıları, 
gönüllüleri ile karşılamış; 
yerel yönetimler tarafından 
tahsil edilen Eğlence Vergisi 
Geliri’nin yüzde 10’unu da 

içeren gelirleri ile devlete 
bağlı olmasına rağmen 
varlığını devlete yük olmadan 
sürdürmeyi başarmakta.  
Kurumun, her gün ziyarete 
açık olduğunu da belirtelim. 
İstanbullular da Darülaceze 
sakinlerini yalnız bırakmıyor; 
maddi ve manevi olarak 
destek veren gönüllülerle 
ziyaretiniz esnasında siz 
de karşılaşabilirsiniz. 
Rehabilitasyon merkezinde 
psikologlar ve gönüllüler atölye 
çalışmalarının kesintisiz 
sürmesine katkıda bulunuyor. 
Burada günlerini verimli 
bir şekilde değerlendirmeye 
çalışan yaşlı ve kimsesizler 
sosyal hayata adapte 
olmaya, yaşam enerjilerini 
ve motivasyonlarını güçlü 
tutmaya çalışıyor. Bu süreçte 
en büyük destekçileri ise 
kurumun özverili çalışanları 
ile haftanın birkaç günü gelip 
destek veren gönüllüler.

needs of the premises. Run with 
a special regulation under the 
body of the Republic of Turkey, 
Ministry of Family, Labor and 
Social Policies, Darülaceze is like 
a big family with its volunteers, 
employees, and residents.  
All the dressing, accommodation, 
nourishment, healthcare, and 
maintenance needs of the 
residents of Darülaceze are met 
by the institution with a 24-
hour service. Efforts are made 
to treat all the ailments of the 
residents from diagnostic and 
treatment services to preventive 
healthcare services, bed care 
services to the cases of emergency 
or chronic diseases, and in cases 
where further examination 
and treatment are required the 
institution contacts the relevant 
hospitals. 
Since the day it was founded, 
125-year-old Darülaceze sustains 
its existence without burdening 
the state albeit being an official 

body, meeting all its needs and 
operational expenses with the 
revenues it yields from its assets, 
the donations of grantors, the 
contributions of volunteers, 
and 10% of the Entertainment 
Tax Revenue allocated by local 
authorities. 
Let us inform you that the 
institution can be visited every 
day of the week. Istanbulites do 
not leave the Darülaceze residents 
alone; you can bump into the 
volunteers that provide both 
moral and material support when 
you visit. Ceaselessly carrying out 
workshops in the rehabilitation 
center with the accompaniment 
of psychologists and volunteers, 
the institution tries to help the 
elderly and destitute sheltered 
here adapt to social life and keep 
their spirits high. The devoted 
employees and the volunteers that 
come a few days a week are the 
institution’s and the residents’ 
biggest supports.   

Rehabilitasyon merkezindeki atölyeler, buranın sakinleri için âdeta bir işyeri.  
The workshops at the rehabilitation center serve like workplaces for the residents.

8

8
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Welcome to Antalya, the capital of tourism in Turkey, 
with its unique geographic structure, rich culture, and 

deep-rooted history.

Eşsiz coğrafi yapısı, zengin kültürü ve köklü tarihiyle 
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’ya hoş geldiniz.

THE FLOWER GARDEN OF THE 
MEDITERRANEAN

AKDENİZ’İN ÇİÇEK BAHÇESİ

ANTALYA
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Roma imparatoru 
Hadrianus’un onuruna MS 
130 yılında yapılan tarihî 
kapıya bakarken, kendisi 
de mimariye meraklı bu 
imparatorun beğenisini 
kazanmak için ne kadar emek 
harcandığını düşünmeden 
edemiyorum. İmparatorluk 
şehirlerinde imar 
faaliyetlerine bizzat nezaret 
eden bu gezgin imparatorun 
mimariden, mühendislikten 
ve güzel sanatlardan anlayan 
bir mahiyete sahip olduğu 
düşünülünce şehri yönetenler 
için bu sürecin ne kadar 
sancılı olduğunu tahmin 
etmek işten bile değil. Ortaya 
çıkan eser görkemiyle şehrin 
yöneticilerine rahat bir 
nefes aldırmış neyse ki. İki 
sütunlu cephesi ve dört kapı 
kulesi üzerinde yükselen üç 
kemeriyle tipik Roma zafer 
takı görünümündeki kapının 
bugüne gelememiş ikinci 
katında sadece imparatorun 
değil aile üyelerinin de 
heykelleri bulunuyormuş. 
Roma Barışı’nın en bilinen 
yapılarından olan kapının 

Antalya’da yetişen çiçek 
ve bitkilerin rölyefleriyle 
süslenmiş tonozları altından 
Kaleiçi’ne girerken birazdan 
karşılaşacağım olağanüstü 
manzaradan habersizim. 
Kaleiçi’nin sokaklarında 
daha ilk adımlarımı atarken 
dikkatimi çeken narenciye 
ağaçları, begonviller, 
sarmaşıklar ve Antalya’da 
yetişen çiçekler şehre 
en doğru noktadan giriş 
yaptığımı renkleriyle 
bildiriyorlar âdeta. Çok hoş 
bir karşılama, değil mi? 
Çiçeklerin gündelik hayatın 
ayrılmaz bir parçası olduğu 
Kaleiçi’nin yokuş aşağı 
kıvrılarak inen sokaklarında 
dolaşırken “Çiçek Açan 
Şehirler” ödülüne layık 
görülmüş Antalya’nın, çiçek 
ihracatında Türkiye’nin en 
önemli şehirleri arasında 
olduğunu öğrenmek de ayrı 
bir hoşluk oluyor benim için.   
Surların çevrelediği tarihî 
limanın arkasına kurulmuş 
olan Kaleiçi, sadece çiçek 
açan dar sokaklarıyla değil bu 
sokakların asıl sahipleri olan 

Looking at the historical gate 
built in honor of the Roman 
Emperor Hadrian in AD 130, 
I cannot but think how the 
architect labored to please 
the emperor who was also 
interested in architecture. 
Considering the wandering 
emperor -who oversaw the 
public works carried out in 
the cities of the empire in 
person with an entourage 
well versed in architecture, 
engineering, and fine arts- 
it’s not hard to imagine what 
a painstaking procedure it 
must have been for the city’s 
rulers. Fortunately, the final 
structure had them heave a 
sigh of relief with its splendor. 
With its facade made up of two 
columns and its three arches 
rising above four gate towers, 
bearing the appearance of 
a typical Roman triumphal 
arch, on the second f loor of 
this gate that is not extant 
today, stood the statues of 
the emperor and his family. 
It is considered one of the 
most important reminders 
of the Pax Romana. Entering 

Kaleiçi (Citadel) from under 
the vaults of the gate adorned 
with f loral and vegetal reliefs 
from the surrounding fauna 
of Antalya, I was unaware of 
the extraordinary landscape I 
would behold. 
The citrus trees, bougainvillea, 
ivies, and f lowers particular 
to Antalya that draw my 
attention as I first set foot on 
the streets of Kaleiçi seem to 
announce that I have entered 
the city from the right gate. 
Isn’t it a nice greeting? As I 
stroll along the streets winding 
down Kaleiçi, where f lowers are 
an essential part of everyday 
life, it is delightful to learn that 
having been deemed worthy of 
the “Cities in Bloom” Award, 
Antalya is also one of the most 
prominent cities in f lower 
exports. 
Set up behind the historical 
harbor surrounded by walls, 
Kaleiçi is visually appealing 
with its narrow streets in 
bloom and its bay-windowed 
houses, the real owners of 
these streets. Most of these 
endearing houses, which serve 
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1 Halk arasında “Üç Kapılar” diye de anılan Hadrianus Kapısı, Antalya’nın iyi 
korunmuş simge tarihî eserlerinden biri. 
Referred to by people as “Üç Kapılar” (Three Gates), Hadrian’s Gate is one of the 
best preserved historical structures of Antalya.

Kaleiçi; deniz ve kara tarafından at nalı şeklindeki surlarla çevrili. 
Kaleiçi (Citadel) is surrounded by walls both on land and in the sea, like a 
horseshoe. 

2

2 3

3

cumbalı evleriyle de oldukça 
cezbedici bir görünüme sahip. 
Çoğu butik otel, restoran, 
antikacı ve hediyelik eşya 
dükkânı olarak hizmet veren 
bu şirin evler Antalyalıların 
yaşam tarzını, gelenek ve 
göreneklerini oldukça iyi 
yansıtıyor.  Yığma taştan ve 
ağaç bağlantılı olarak inşa 
edilen, genellikle üç katlı olan 
evlerin alt katları Göynük ve 
Odunpazarı’ndaki benzerleri 
gibi gündelik işlerin 
görüldüğü “servis” alanları, 
çıkmaların bulunduğu üst 
kat ise yaşam alanı olarak 
kullanılıyormuş. 
Limandan sur duvarına 
paralel uzanan sokaklardaki 
dükkânlarda el yapımı halı 
ve kilimler, seramik işleri, 
pamuklu dokumalar gibi 
Antalya’nın el emeği göz nuru 
ürünleriyle tanışıyorum. Yat 
limanına indiğimde ise hem 
bir şeyler içmek hem de biraz 
dinlenmek için çevredeki 
kafelerden birine girip 
kendime çay söylüyorum. 

as boutique hotels, restaurants, 
antique dealers and souvenir 
shops, reflect the lifestyles, 
traditions, and customs of 
Antalya’s residents in the 
best way possible. Built with 
layered stone and wooden 
frames, the ground levels of 
these generally three-storied 
houses are the “service” areas 
where daily chores were 
carried out -much like their 
counterparts in Göynük and 
Odunpazarı-, and the upper 
f loors extended over corbels 
were the living quarters. 
I meet Antalya’s handicrafts 
like handwoven carpets and 
rugs, ceramics, and cotton 
weaving in the shops that 
extend from the harbor to the 
city walls. Having something 
to eat and relaxing on my 
mind,  I order tea for myself 
sitting down in one of the 
surrounding cafés when I reach 
the marina. Watching the boats 
slowly rocking in the sea, I 
wonder who has passed from 
this harbor which was once the 

Deniz üstünde salınan 
tekneleri izlerken bir dönem 
Pompeius’un donanmasına 
üs olmuş, bir dönem 
korsanların hâkimiyetinde 
kalmış limandan kimlerin 
gelip geçtiğini merak 
ediyorum. Sonra Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde 
gördüğüm Gelidonya 
Batığı’nın yani tarihin en 
eski gemi batıklarından 
birinin yanı sıra dünyanın 
en eski deniz fenerinin de 
Patara’da bulunduğu geliyor 
aklıma. Hepsi de şehre simge 
olabilecek kadar önemli, 
eşsiz zenginlikleriyle; misal 
Selçuklu tersanesiyle, göz 
alabildiğine uzanan plajları, 
şelaleleri, sanat eseri 
inceliğinde inşa edilmiş antik 
şehirleriyle Antalya’nın bir 
şehirden çok daha fazlası 
olduğunu düşünüyorum. 
Kaleiçi’nde son olarak, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan Antalya 
Oyuncak Müzesi’ni ziyaret 
ediyorum. Günümüzün 

headquarters of Pompeius’s 
f leet and then a lair of pirates. 
Then I recall that not only 
the Gelidonya shipwreck, 
that is to say one of the oldest 
shipwrecks in history which I 
saw at the Bodrum Underwater 
Archaeology Museum, but 
also the remains of the oldest 
lighthouse are found in 
Patara. I consider Antalya to 
be more than just a city with 
its unique riches, all of which 
can stand as symbols of the 
city; for instance, the dockyard 
of the Seljuk era, its beaches 
that stretch out as far as the 
eye can see, its waterfalls, 
or its ancient cities built like 
architectural masterpieces. For 
a last stop, I visit the Antalya 
Toy Museum established by 
the Metropolitan Municipality 
in Kaleiçi. After seeing the 
toys that shaped how children 
viewed the world, enriched 
their imagination, and, in a 
sense, witnessed the times long 
before electronic toys came to 
rule the market, I take the lift 
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elektronik oyuncaklarının 
piyasaya hâkim olmasından 
çok önce çocukların dünyaya 
bakışını şekillendiren, 
onların hayal dünyalarını 
zenginleştiren, aynı zamanda 
kendi dönemlerinin de 
bir anlamda tanığı olan 
oyuncakları gördükten sonra 
şehrin en çok bilinen yapısı 
olan Yivli Minare Külliyesi’ne 
gitmek üzere müzenin çok 
yakınında bulunan asansöre 
biniyorum. Tophane çay 
bahçesine çıkan asansör yat 
limanından Yivli Minare 
Külliyesi’ne zahmetsizce 
ulaşmamı sağlıyor. 
Kesme taşlı kare bir blok 
üzerine yarım silindirli 
yiv şeklindeki sekiz kuşağı 
ve firuze sırlı tuğlalarıyla 
oldukça zarif bir görünüme 
sahip olan Yivli Minare, 
baktıkça baktıran endamıyla 
âdeta “Bu şehrin simgesi 
benim.” diyor. I. Alâeddin 
döneminde Selçuklu 
hâkimiyetinin simgesi 
bir anıt olarak tasarlanan 
minare, çevresindeki Ulu 
Cami, Ulu Cami Medresesi, 
Atabey Armağan Medresesi, 
Antalya Mevlevihanesi, 
Zincirkıran Mehmet Bey ile 
Nigar Hatun türbeleriyle bir 
külliye oluşturuyor. Kaleiçi 
bölgesinden ayrılmadan, 
tarihî saat kulesinin tam 

karşısında, ismini verdiği 
şehri usulca izleyen 
Bergama kralı II. Attolos’un 
heykeli ile hatıra fotoğrafı 
çektiriyorum. Artık Antalya 
tarihinin izlerini sürmek için 
Antalya Arkeoloji Müzesi’ne 
geçebilirim.  

Hazinesi bol müze 
31 yıllık bir hukuk mücadelesi 
sonucunda vatanına dönen 
Perge Herkülü ya da daha 
bilinen adıyla Yorgun Herkül 
heykeli, elbisesi ile bedeni 
farklı renkte mermerlerden 
yapılan Dansöz heykeli, varını 
yoğunu Perge’ye harcayan 

nearby the museum to visit 
the city’s most well recognized 
structure -the Yivli Minaret 
Religious Complex. The lift 
that goes up to the Tophane 
tea garden from the marina 
leads me with minimum effort 
to the Yivli Minaret Religious 
Complex. 
The Yivli Minaret is an elegant 
structure with its 8 f luted, 
half-cylinder cinctures and 
turquoise glazed tiles placed 
upon an ashlar square stone. 
Its figure, a feast for the eyes 
seems to say “I’m the symbol 
of this city.” Designed as a 
monument to symbolize the 

4

5

dominion of the Seljuks during 
Alaeddin I’s time, the minaret 
forms a religious complex 
with the Ulu Mosque, Ulu 
Mosque Madrasah, Atabey 
Armağan Madrasah, Antalya 
Mawlavi Lodge, Zincirkıran 
Mehmet Bey, and Nigar Hatun 
mausoleums. Before leaving the 
Kaleiçi region, I take a selfie in 
front of the statue of Pergamon 
King Attalos II, who seems to 
watch over the city he has given 
his name to in silence, right 
across from the historical clock 
tower. Now I can pass over 
to the Antalya Archaeology 
Museum to trace the city’s past.  

Museum abounding in 
treasures 
The Antalya Archaeology 
Museum draws attention 
with its magnificent sculpture 
collection displaying unique 
examples such as the Hercules 
of Perge, or as it better known 
Tired Hercules, that was 
reclaimed by its hometown 
following a legal struggle of 
31 years; the Dancer, whose 
body and dress are made of 
different colored marbles; 
the statue of Plancia Magna, 
the woman mayor who 
magnanimously dedicated her 
wealth to Perge; the ruthless 
ruler Caracalla’s sole statue in 
the world; as well as artifacts 
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on a walk in this peaceful 
atmosphere where you can 
inhale the fresh air. Completed 
in the recent past, the 
environmental planning of 
Boğaçayı, which is referred to 
by the residents of Antalya as 
a diamond necklace, presents 
a magnificent visual feast. 
And what’s more, this road 
leads you to the cable car that 
will take you to Tünektepe, 
where you can enjoy bird’s 
eye-view sceneries of Antalya. 
Those who would like to 
cycle this road can rent a 
bicycle from the bicycle rental 
station of the Metropolitan 
Municipality. 
To start my second day from 
where I left off, I take the 
cable car to Tünektepe. After 
relishing in a light breakfast 
while enjoying the sea view 
at this popular local spot, my 
next stop is the Lower Düden 
Waterfall located in a park 
on the west side of Lara, 8 
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Roma dönemine ait eşsiz 
heykelleriyle Antalya Arkeoloji 
Müzesi dünyanın en seçkin 
müzelerinden biri. 
With sculpture from the Roman era, 
Antalya Archeology Museum is one 
of the most prominent museums of 
the world. 

Konyaaltı Plajı, yerli ve yabancı 
turistlerin en çok ilgi gösterdiği 
yerler arasında.  
Konyaaltı Beach is among the places 
that attract the most attention of 
locals and foreign tourists alike.  

kadın belediye başkanı 
Plancia Magna’nın heykeli, 
zalim hükümdar Caracalla’nın 
dünya üzerinde görülebilecek 
tek heykeli gibi eşsiz örnekler 
barındıran muhteşem heykel 
koleksiyonuyla dikkat çeken 
Antalya Arkeoloji Müzesi’nde 
Lykia, Pamphylia ve Pisidia 
gibi önemli medeniyetlere 
ait eserler görülebiliyor. 
Sadece heykeller de değil...  
Koleksiyonunda incelikli 
işçiliğiyle insanı hayrete 
düşüren lahitler, günümüzde 
sadece birkaç örneği 
bulunan dekadrahmileri 
görebileceğiniz Elmalı 
Hazinesi’ni de sergileyen 
müze, 1998 yılında Avrupa 
Müzeler Birliği özel ödülüne 
layık görülmüş. Antalya 
Müzesi’ne ait yayınların ve 
hediyeliklerin bulunduğu 
dükkâna göz attıktan sonra 
Konyaaltı’na yöneliyorum. 
Şehir merkezinde, yaklaşık 
7 kilometre uzunluğuyla 

ve çevre düzenlemesiyle 
göz kamaştıran bir sahil 
şeridi olan Konyaaltı Plajı 
çakıl taşlarıyla kaplı. Deniz 
mevsiminde değilken, üstelik 
ortalık bu kadar sakinken 
huzur dolu temiz havayı 
içinize çekerek bir yürüyüş 
yapmamanız için hiçbir 
neden yok. Yakın zamanda 
tamamlanan, Antalyalıların 
pırlanta gerdanlık olarak 
nitelediği Boğaçayı çevre 
düzenlemesi ile muhteşem bir 
görsel ziyafet sunuyor. Üstelik 
yol sizi Antalya’yı kuşbakışı 
görebileceğiniz Tünektepe’ye 
götüren teleferiğe çıkarıyor. 
Bu yolu bisiklet yolundan 
pedal çevirerek kat etmek 
isteyenler Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin bisiklet 
kiralama istasyonlarına 
uğrayabilirler. 
İkinci gün ilk gün kaldığım 
yerden devam etmek için 
teleferikle Tünektepe’ye 
çıkıyorum. Antalyalıların 

from significant civilizations 
like the Lycians, Pamphylians, 
and inhabitants of Side. 
The museum also houses the 
Elmalı Treasure, which boasts 
sarcophaguses that leave you 
awestruck by their elaborate 
workmanship and some of the 
few decadrahms found today. 
In 1998,  the museum was 
given the European Museum 
of the Year Award (EMYA) 
by the European Museum 
Forum (EMF). After taking a 
look at the shop that displays 
publications and souvenirs 
related to Antalya Museum, 
I leave to head over to 
Konyaaltı. 
Konyaaltı Beach, a coastline 
right at the heart of the city, 
with its 7 kilometers length 
and dazzling environmental 
planning, is covered in 
pebbles. Considering it’s not 
the swimming season, and 
there’s not a soul around, 
there is no reason not to go 
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Anadolu Türk mimarisinde 
benzeri olmayan, firuze renkli 
çinilerle bezeli sekiz asırlık Yivli 
Minare, ziyaretçilerini tarihte 
yolculuğa çıkarıyor. 
The 800-year-old Yivli Minaret 
adorned with turquoise glazed 
tiles, which are unique in Anatolian 
Turkish architecture, takes its 
visitors on a journey in history. 
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rağbet ettiği bu noktada 
deniz manzarasına karşı 
hafif bir kahvaltı yaptıktan 
sonra ilk durağım, merkeze 
sekiz kilometre uzaklıkta, 
Lara’nın batı yakasında bir 
parkın içerisinde yaklaşık 40 
metre yükseklikten denizin 
mavisine dökülen Aşağı 
Düden Şelalesi oluyor. 
Bu göz ziyafetinin 
ardından aslında çok 
acıkmamış olsam da tadına 
bakmadan Antalya’dan asla 
ayrılamayacağım bir lezzette 
sıra. Antalya’nın tahinli 
piyazını bilmeyen pek yoktur 
ama bu piyazı meşhur Şişçi 
İbo’nun köfteleriyle birlikte 
yemek ayrı bir keyif. Piyazın 
ve köftenin tadına baktıktan 
sonra Antalyalıların ağzının 

tadını bildiğine kanaat 
getiriyorum. Gözümü ve 
karnımı doyurduğuma 
göre bir önceki gün görüp 
hayran kaldığım eserlerin  
asıl kaynağı olan Pamfilya 
şehirleri Perge, Aspendos ve 
Side’ye gidebilirim. 
Aksu ilçesindeki Perge, 
Afrodisyas’la birlikte 
Anadolu’nun en önemli 
heykel atölyesiymiş. Perge’yi 
gezerken bu heykeller hiç 
olmasaydı bile tiyatrosu, 
agorası, görkemli anıtsal 
kapıları ve en önemlisi 
titizce hazırlanmış şehir 
planlamasıyla kentin her 
hâlükârda dikkatleri üzerine 
çekeceğini düşünmekten 
kendimi alamıyorum. 
“Tüm Kabileler” anlamına 

kilometers away, and which 
joins the blue of the sea from 
approximately 40 meters. 
After this visual feast and 
even though I’m not really 
hungry, it’s time to try a 
delicacy that I cannot leave 
Antalya without savoring. 
The tahini piyaz of Antalya is 
known to almost all but it is 
all the more delightful to taste 
it along with the meatballs 
at the famous grill house of 
Ibo. After tasting the piyaz 
and meatballs, I’m convinced 
that residents of Antalya are 
gourmets. Now that both 
my eyes and stomach have 
had their fill, I can head over 
to the Pamphylian cities of 
Perge, Aspendos, and Side, the 
real sources of the artifacts I 

beheld in awe the day before. 
Situated in the Aksu 
district, Perge was one of 
Anatolia’s most important 
sculpture workshops along 
with Aphrodisias. As I visit 
Perge, I can’t but think that 
even if there had been no 
sculptures, the city would 
still have drawn attention 
to itself with its theater, 
agora, stunning monumental 
gates, and most importantly 
the urban planning that 
was meticulously designed. 
In Pamphylia, which means 
“All Clans,” my second stop, 
Aspendos, was famous for 
its aqueducts and its still 
extant theater, which is 
almost in its original form. 
I will give you the chance to 
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Perge, dikdörtgen planlı agorası, yüksek kuleleri, anıtsal çeşmeleri, 
hamamları ve sütunlu caddeleriyle Antik Çağ’ın görkemini yansıtıyor. 
Perge reflects the splendor of antiquity with its rectangular planned agora, high 
towers, monumental fountains, bathhouses, and columned streets. 
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Düden Çayı’nın iki kolundan biri olan Aşağı Düden Şelalesi, bir diğer adıyla 
Karpuzkaldıran, yaklaşık 40 metrelik yükseklikten Akdeniz’e dökülüyor. 
One of the two branches of Düden Brook, Lower Düden Waterfall, a.k.a. 
Karpuzkaldıran, falls into the Mediterranean from approximately 40 meters.
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gelen Pamfilya’da ikinci 
durağım olan Aspendos ise 
su kemerleri ve neredeyse ilk 
hâliyle günümüze ulaşmış 
tiyatrosu ile ünlü. Bu anıtsal 
yapıların efsanelerle kesişen 
tarihini yerinde öğrenmeniz 
için burada anlatmıyorum. 
Tiyatroyu gezdikten sonra en 
çok hayıflandığım şey Türkler 
tarafından kervansaray 
olarak kullanılması sayesinde 
tahribata uğramaktan 
kurtulan yapıda bir gösteri 
izleyememiş olmak.    
Son olarak, ziyaret ettiğim Side 
de Aspendos gibi tiyatrosuyla 
ünlü bir şehir.  20 bin seyircilik 
kapasiteye sahip olan Side 
Tiyatrosu’nu diğerlerinden 
ayıran, Roma tiyatroları gibi bir 
dağın yamacına değil tamamen 
düz bir araziye kurulu olması. 
Antik kalıntılar üzerine 
kurulmuş Side’de dolaşırken 
neredeyse her sokakta 
karşıma çıkan tarihî eserleri 
gördükçe zamanlararası bir 
yolculuktaymışım duygusuna 
kapılıyorum. 
Side’ye kadar gelmişken 

Manavgat’ı görmeden dönmek 
olur mu? Bu kadar yakınken 
üstelik! Manavgat Çayı’nı 
besleyen kaynakların, bir yer 
altı mağarasından fışkıran ve 
“Dumanlı” adı verilen suyla 
birleşerek duman ve köpük 
hâlinde ırmağa karışmasıyla 
asıl gücüne kavuşan Manavgat 
Şelalesi’nin falezler üzerinden 
çağıldamasını izlemek için 
şelalenin kıyısındaki yemyeşil 
alanda bulunan bir çay 
bahçesine oturuyorum. 
Sadece isimlerini yazmakla 
sayfalar doldurabileceğimiz bir 
zenginliğe sahip Antalya’daki 
gezim, şelalenin huzur veren 
sesiyle burada son buluyor. 
Samimi insanını, antik 
şehirlerini, anıtsal yapılarını, 
şelalelerini, plajlarını, leziz 
yemeklerini tanıyınca 
Antalya’nın neden turizmin 
başkenti olduğunu daha iyi 
anlıyorum. Bergama kralı II. 
Attalos’un “Bana dünyanın 
en güzel yerini bulun.” sözü 
üzerine  akıncılarının neden 
Antalya’yı işaret ettikleri çok 
açık, değil mi?

discover the history of these 
monumental structures and 
their corresponding legends 
on site. The only thing I 
regret after visiting the 
theater that was saved for 
posterity by being employed 
as a caravanserai by the 
Turks, is not being able to 
see a show here. 
Side, my last stop, like 
Aspendos, is also a city that 
is famous for its theater. 
What distinguishes the 
Side Theater, which can 
seat 20,000 spectators, 
from the others is that it 
was not built on the slope 
of a mountain like Roman 
theaters but on totally f lat 
land. As I stroll around 
Side, built over the remains 
of antiquity, coming by a 
historical structure on every 
street, I feel as if I’m a time 
traveler. 
Having come all the way to 
Side, can one leave without 
seeing Manavgat? When 
you are so close? I sit down 
at one of the tables in the 

tea garden set up in the 
lush green area beside the 
banks of the waterfall to 
watch the burbling of the 
Manavgat Waterfall over 
the cliffs. The waterfall 
gets all its might when the 
Manavgat Brook meets 
the river bubbling up from 
the depths of the earth in 
an underground cave and 
joining the waters called 
“Dumanlı” (Misty). 
My excursion in Antalya, 
which holds enough riches 
to fill pages, ends here by 
the side of the peaceful purr 
of the waterfall. Getting 
to know its cordial people, 
ancient cities, monumental 
structures, waterfalls, 
beaches, and delicious 
meals, I understand why 
Antalya is the capital of 
tourism. Isn’t it quite 
obvious why the raiders 
pointed to Antalya when 
Pergamon King Attalos II 
said, ‘ ’Find me the most 
beautiful place in the 
world ’’?
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 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Antalya 
ve İstanbul-Antalya arasında 

haftanın her günü seferler 
düzenliyor. 

*Tarife/ uçuş saatleri değişiklik 

gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has daily flights from 
Ankara and Istanbul to Antalya.

*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our web site.

anadolujet.com 

9 Side, ziyaretçilerini surların iki 
kulesi arasında kalan anıtsal 
kapısıyla karşılıyor. 
Side greets its visitors with the 
monumental gate that remains 
standing between its two towers.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
(TCDD) işletmesinin faal son buharlı 

lokomotifi emekliliğin tadını film 
setlerinde çıkarıyor.

The last steam locomotive of the 
General Directorate of the State 

Railways of the Republic of Turkey 
(TCDD) is enjoying its retirement on 

movie sets.

SON 
BUHARLI

THE LAST 
STEAM 

LOCOMOTIVE

PORTFOLYO / PORTFOLIO

HAKAN YARALI

Adana’daki tarihî Varda 
Köprüsü buharlı trenin son 

yolculuklarından birinde etkileyici 
bir görüntü sunuyor.

The historical Varda Bridge 
in Adana presents fascinating 

sceneries on one of the last journeys 
of the steam train.





TCDD’nin son buharlı lokomotifi  
film ve dizi çekimleri için 

kiralanabiliyor.  

The last steam locomotive of TCDD 
can be hired for movie shots.  





In order to ready steam trains for 
service, the coal in the boiler needed 

to be kindled hours beforehand.

Buharlı trenlerin sefere hazır 
olabilmesi için kazandaki 

kömürün saatler öncesinden 
ateşlenmesi gerekiyor.





Tarih sahnesine 19’uncu yüzyılda 
çıkan buharlı trenler Anadolu’da 

“kara tren” olarak anıldı, adına 
şarkılar, türküler yazıldı.  

Coming to the stage of history on 
the 19th century, the steam trains 

were referred to as the “black train” 
in Anatolia and the folk had written 

and composed songs for them.  





1978’den sonra kullanımı 
azalmaya başlayan buharlı 

trenler 90’lı yıllarda tarifeli 
seferlerden  kaldırıldı.

Abating in numbers after 1978, 
steam trains’ were discharged of 
scheduled services as of the 90s.





1942 yılında Almanya’da 
üretilen 56548 plakalı 

lokomotif, ömrünün son 
demlerinde nostaljik tren 

turlarında kullanıldı. 

At the final stage of its life, 
the steam locomotive produced 
with the 56548 license plate in 
Germany in 1942 was used for 

nostalgic train tours. 





Haluk Cecan is a man who devoted his life to the 
underwater world, to the seas. He is also known as 
“Turkey’s Captain Cousteau.”

Ömrünü su altına, denizlere adamış bir isim Haluk 
Cecan. Namıdiğer “Türkiye’nin Kaptan Cousteau’su”.

“THE KNIGHT OF THE 
UNDERWATER WORLD” 

“SU ALTININ ŞÖVALYESİ” 

HALUK CECAN

SİBEL CECAN HALUK CECAN AİLE ARŞİVİ
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Türkiye’de su altı 
belgeselciliği denildiğinde 
akla gelen ilk isim olan 
Haluk Cecan, denize 
daha çocukluk çağında 
tutkuyla bağlanmış, 
deniz canlılarını 
da arkadaşı olarak 
görmüştür. 1946 İstanbul 
doğumlu Cecan, İstanbul 
Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun 
olur ama aklı kendini 
bildi bileli su altının 
gizemli dünyasındadır. 
İstanbul Moda’da, deniz 
kıyısındadır evi. Çift 
borulu gözlüklerini 
bulduğu her fırsatta 
takıp sulara dalar. Ve 
henüz 18 yaşındayken 
8 mm’lik kameralarla 
ilk çekimlerini yapar. 

Kuşkusuz, o yıllarda 
imkânlar bugünkünden bir 
hayli farklıdır. Dönemin 
zorluklarına rağmen 
denizlerde olmayı sever, 
bu uğurda fedakârlıklarda 
bulunur. Çektiği filmlerin 
banyolarını yurt dışında 
yaptırır örneğin. Oysa bu 
kendisi için hem fazladan 
maliyet hem de risk 
demektir; filmlerin yolda 
kaybolma ihtimali vardır. 
Bütün engelleri bir bir 
aşar. 1980’li yıllarda aldığı 
Betacam ile uzun metrajlı 
belgesel film çekmeye 
başlayan Haluk Cecan, ilk 
video kabinini de yaparak 
su altı çalışmalarını bir 
adım öteye taşır. Daha 
birçok ilke imza atan 
Cecan’ın 1988 yılında 

Haluk Cecan is the first 
person that comes to mind 
when you say underwater 
documentary in Turkey. He 
was devoted from a tender 
age to the sea and saw marine 
creatures as his friends. 
Born in 1946 in Istanbul, 
Cecan graduated from the 
Faculty of Economics at 
Istanbul University; his 
mind, however, was always 
on the mysterious world of 
the underwater. He lived 
in Moda Mühürdar, by the 
seaside. At every chance he 
got, he’d put on his diving 
mask with two breathing 
tubes and dive into the water. 
He shot his first film with 
8 mm cameras when he was 
only 18. No doubt, the means 
to shoot movies in those 

days were quite different 
to what we have today. 
Despite the impracticalities 
and hardships of the era, 
Haluk Cecan enjoyed being 
at sea and made sacrifices 
towards that end. For 
instance, he had his films 
developed abroad despite 
the extra expenses and the 
risk of his films getting lost 
along the way. He overcame 
all obstacles one by one. In 
the 80s, starting to shoot 
long-feature documentary 
movies with the Betacam 
he purchased, Haluk Cecan 
took his endeavors in 
relation to underwater one 
step further by making his 
first video cabin. Having 
left his signature in many 
groundbreaking works, 

1 Haluk Cecan ilk su altı belgeselini 1988 yılında TRT için çekti. 
Haluk Cecan shot his first underwater documentary for TRT in 1988. 
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2 3 Çektiği belgeseller Cecan’a 40’a yakın uluslararası ödül getirir.  
Cecan’s documentaries earned him 40 international awards. 

2

3TRT için çektiği belgesel 
Türkiye’nin ilk su altı 
belgeseli olarak tarihe 
geçer.  
TRT için belgeseller 
çekmeye 2004’e kadar 
devam eden Cecan, su 
altı canlı hayatını, antik 
batıkları, doğa ve çevre 
sorunlarını seyircilerle 
buluşturur. Özel kanallar 
için 26’şar bölümlük 
“Mavi Sessizlik” ve “Mavi 
Derinliğin Sırları” adlı 
belgeselleri hazırlar. 
Kariyeri boyunca çektiği 
belgeseller pek çok ödülü 
de beraberinde getirir. 
İlk ödülünü 1979-1980 
yıllarında çektiği “Ada” 
filmiyle 1982 yılında 
kazanır. 1990 yılında 
Fransa’da düzenlenen 
Dünya Su Altı Filmleri 
Festivali’nde “Mavi 
Derinliğin Dişleri” 
filmiyle ikincilik ödülü 
alarak dikkatleri üzerine 
çeker ve Kaptan Cousteau 

the documentary Cecan 
produced for TRT in 1988 
went down in history as 
Turkey’s first underwater 
documentary.  
Continuing to shoot 
documentaries for 
TRT until 2004, Cecan 
presented underwater life, 
shipwrecks, and natural 
and environmental issues 
to TV audiences. He shot 
“Blue Silence” and “The 
Mysteries of the Deep Blue”, 
26-episode documentaries, 
for privately owned TV 
channels. The documentaries 
he shot throughout his career 
brought him a lot of success. 
In 1982, he received his first 
award with the movie Island, 
which he filmed in 1979-
1980. In 1990, he drew 
attention with “The Teeth 
of the Deep Blue”, which 
received the second award 
at the World Underwater 
Movies Festival held in 
France. He was invited to 

tarafından Paris’e 
davet edilir. Daha 
sonra da birçok kez 
Kaptan Cousteau’nun 
toplantılarına katılır. 
Cousteau’nun ekibinden 
Andre Laban, Bernard 
Delemotte ve Albert Falco 
ile Türkiye kıyılarında 
dalışlar yapar. İspanya, 
İtalya, Fransa, Slovakya, 
Çek Cumhuriyeti, 
Makedonya, Yugoslavya 
ve Tunus’ta düzenlenen 
festivallerden ödüllerle 
dönmekle kalmaz 
birçok dergide su altı 
filmciliği, fotoğrafçılığı ve 
belgeselcilik konularında 
yazılar yayımlar. Yurt 
içinde ve yurt dışında 
onlarca festivalde jüri 
üyeliği ve başkanlığı 
yapar. 

Çevre mesajı olan 
fantastik filmler 
Haluk Cecan çevreye karşı 
duyarlı, sosyal sorumluluk 

Paris by Captain Cousteau 
and joined him in expeditions 
thereafter. He dived along 
the Turkish coastline with 
Andre Laban, Bernard 
Delemotte, and Albert Falco 
from Cousteau’s team. He 
not only returned back 
from the festivals in Spain, 
Italy, France, Slovakia, the 
Czech Republic, Macedonia, 
Yugoslavia, and Tunisia with 
awards, but had his articles 
and stories on underwater 
filming, photography, and 
documentary published in 
many magazines. He also 
acted as a member or head 
of jury in many festivals, 
both within the country and 
abroad. 

Fantastic movies with 
environmental messages  
Haluk Cecan was an 
environmentally sensitive 
documentarist who felt 
social responsibility. He 
touched upon the issue of 
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sahibi bir belgeselcidir. 
Çektiği filmlerde çevre 
kirliliğine değinir, 
bu konuda yapılması 
gerekenleri işler. Gençlere 
ve çocuklara yönelik bir 
bakış açısıyla, doğa ve 
çevre sorunlarını fantastik 
bir anlatımla aktardığı 
belgesellere de imza atar. 
Tıpkı “Dinozor” filminde 
olduğu gibi: Dünyanın ıssız 
bir bölgesinde büyük bir 
canlının ortaya çıkmasıyla 
birlikte insanların o 
bölgeye gelişini ve su 
altı dünyasının tahrip 
oluşunu anlattığı 1996 
yapımı filmde trol, algarna, 
dinamit ve kaçak avlanma 
sorunlarını gündeme getirir. 
Kızıldeniz’de ve Ayvalık ’ta 
çekilen “Dinozor” ile Fransa, 
İspanya, Çek Cumhuriyeti 
ve Tunus’taki uluslararası 

film festivallerinde 
ödüller kazanır.  
“Dinozor” Slovakya’da 
en ilginç ve teknik filme 
verilen Bronz Denizatı 
Ödülü’nü, çevre ve doğa 
meselelerine değinmesi 
sebebiyle Tatras ve  
Jüri Özel ödüllerini de 
kazanır. 
“Hayat bir gündür, o 
da bugündür.” hayat 
mottosudur Haluk 
Cecan’ın. Her türlü 
olumsuzlukta dahi olumlu 
düşünmeyi başarabilen 
“su altının şövalyesi”, 
2004 yılında yakalandığı 
akciğer zarı kanserine 
rağmen, son ânına kadar 
film çekmeye devam 
eder. 2007 yılında hayata 
gözlerini yuman Cecan 
belgeselleri ve felsefesiyle 
yaşamaya devam ediyor.

environmental pollution in 
his movies, and discussed 
what should and shouldn’t 
be done regarding the issue. 
He filmed documentaries in 
which he approached natural 
and environmental issues 
with a fantastic narrative 
that appealed to children 
and youths. For example, the 
movie “Dinosaur”: Produced 
in 1996, the movie tells the 
story of how the appearance 
of a huge creature in a remote 
spot of the world causes 
people to rush there, which 
results in the devastation 
of the underwater world. 
In the movie, he brought 
forth issues like trawling, 
beam trawling, the use of 
dynamite, and poaching. 
“Dinosaur”, which was shot 
in the Red Sea and Ayvalık, 
brought him awards at 

international film festivals 
held in France, Spain, the 
Czech Republic, and Tunisia. 
The film also received the 
Bronze Seahorse award 
given to the most interesting 
and technically advanced 
movies in Slovakia, the 
Tatras award for focusing on 
environmental issues, and 
the Jury Special Award.  
Haluk Cecan’s motto in life 
was “Life is a day and that 
day is today.” “The Knight 
of the Underwater” was 
able to think positively even 
in the face of negativity. 
Despite being diagnosed 
with pleura cancer in 2004, 
he continued to shoot movies 
until his last moment. The 
legacy of Cecan, who passed 
away in 2007, goes on in 
the documentaries and life 
philosophy.

4

4 Denizlere tutkuyla bağlanan Haluk Cecan deniz canlılarını arkadaşları gibi görüyordu. 
A passionate sea lover, Haluk Cecan saw marine creatures as friends.
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If you are one of those wandering souls who like being on 
the road and seeking new and interesting routes, then 
what about exploring Uşak, situated on the threshold of 
the Aegean and Central Anatolia?

 “Yolda olma” hâlinden mutluluk duyan gezgin 
ruhlu insanlardansanız, yeni ve farklı rotalarsa 
aradığınız, Ege ile İç Anadolu’nun eşiği olan Uşak’ı 
keşfetmeye ne dersiniz?

UŞAK
SAKLI HAZİNE

MURAT BAKMAZ

HIDDEN TREASURE





1

Tarihi ve doğasıyla 
keşfedilmeyi bekleyen 
Uşak’a varmak üzereyiz. 
Fotoğrafçı arkadaşlarımla 
birlikte şehre adımımızı 
attığımız andan itibaren 
Anadolu insanının sıcaklığı 
eşlik ediyor bize. “Uşak’ta 
nereleri gezmeliyim?” 
sorusuna verilen cevaplarda 
hep ilk sırayı alan Arkeoloji 
Müzesi’ne  yöneliyoruz. 
Tarihin çeşitli dönemlerine 
ait çok zengin bir arşive 
sahip müzede dikkatleri en 
çok Karun Hazinesi çekiyor. 
“Karun kadar zengin olmak” 
sözünde adı geçen Lidya kralı 
Karun’un hazinesi Güre köyü 
civarındaki tümülüslerden 
1960’lı yıllarda çıkarılmış 
ve ne yazık ki yurt dışına 
kaçırılmış.  Ait olduğu 
topraklara uzun uğraşlar 
sonucunda geri getirilen, 
aralarında daha önce iki 
kez çalınarak yurt dışına 
kaçırılmış Kanatlı Denizatı 
Broşu’nun da bulunduğu 
432 parçalık hazine, 
parayı bularak belki de 
dünya tarihini değiştiren 
Lidyalıların zenginliğini 
gözler önüne seriyor. 
Gördüklerimizden gözlerimiz 

kamaşmış hâlde müzeden 
ayrılıp bir sonraki hedefimiz 
için yola çıkıyoruz. ABD’deki 
Büyük Kanyon’dan sonra 
dünyanın en büyük kanyonu 
unvanına sahip Ulubey 
Kanyonu’na varıyoruz. 
Şehir merkezine yaklaşık 
30 kilometre uzaklıktaki 
kanyonun en çok ilgi gören 
yeri 2015 yılında ziyarete 
açılan ve sunduğu manzara 
ile ziyaretçilerine büyük 
heyecanlar yaşatan cam teras. 
Üzerinde gezen insanların 
korkuyla birbirlerine 
sarılışlarını izlemek ise en az 

We are about to arrive at Uşak, 
whose history and nature are 
waiting to be explored. From the 
first moment my photographer 
friends and I set foot in the city, 
the warmth of the Anatolian 
folk accompanies us. We 
head towards the Archeology 
Museum, which ranks at the top 
of the answers to the question 
“Which places must be visited 
in Uşak?” The museum houses 
a rich archive spanning various 
historical eras while what 
attracts the most attention is 
the “Treasure of Karun.” The 
treasures of the Lydian King, 

who gave his name to the idiom 
“Being as rich as Karun,” were 
excavated in the tumulus near 
the village of Güre in the 1960s, 
but unfortunately were smuggled 
abroad. The treasure consisting 
of 432 pieces was brought back 
to the country after long efforts 
and includes the famous Golden 
Hippocampus Brooch stolen and 
smuggled abroad twice. The 
treasure lays forth the richness 
of the Lydians, who might have 
changed the course of history by 
inventing money.  
Dazzled by what we have seen, 
leaving the museum, we set 

1 Ulubey Kanyonu Amerika’daki Büyük Kanyon’dan 
sonra, dünyanın ikinci büyük kanyonu. 
Ulubey Canyon is the second greatest canyon in the 
world after the Grand Canyon in the U.S.A.

Kanatlı Denizatı Broşu Lidyalıların zenginliğini 
gözler önüne seren en önemli eserler arasında. 
The gold hippocampus brooch is one of the most 
significant artifacts that lay bare the richness of the 
Lydians.

Blaundus antik kenti Büyük İskender’in Anadolu 
seferlerinden sonra Makedonya’dan gelenler 
tarafından kurulmuş.  
The ancient city of Blaundus was established by 
Macedonians who arrived in Anatolia following 
Alexander the Great’s campaign. 
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3

kanyonu izlemek kadar ilginç. 
Teras etrafındaki tesislerde 
çayımızı yudumlarken artık 
Blaundus antik kentini 
ziyaret etmenin vakti geldi 
diye düşünüyoruz.  
Ulubey, tarihî ve kültürel 
değerleri ile önemli bir ilçe. 
İlçe merkezine 12 kilometre 
uzaklıktaki Blaundus antik 
kenti de bu değerlerden 
biri. İngiltere’nin Wiltshire 
bölgesindeki dünyaca 
ünlü Stonehenge’i andıran 
Blaundus antik kentinin 
kapısından girer girmez 
Büyük İskender’in atının nal 
seslerini duyar gibi oluyoruz. 
Antik kent, etrafındaki derin 
vadilerle bir yarımadayı 
andırıyor ve bugün de ayakta 
duran kapısı ile insanda 
doğal bir kale izlenimi 
uyandırıyor. Blaundus’un 
gündüzü ayrı, gecesi ayrı 
güzel. Sanki yıldızlardan 
bir elbise giymiş antik kent, 
etrafında koyunlarını otlatan 
çobanların fener ışıkları ile 

out for our next stop. Deemed 
to be the greatest canyon after 
the Grand Canyon in the U.S., 
Ulubey Canyon is our next stop. 
Almost 30 kilometers from 
the city center, the place that 
receives the most interest in 
the canyon is the glass terrace 
that was constructed in 2015 
and leads to great excitement 
by presenting a magnificent 
scenery. Watching the people 
embracing one another in fear 
as they stroll across the glass 
terrace is as interesting as seeing 
the canyon. As we sip our tea in 
the facilities around the terrace, 
we decide that it is now time to 
visit Blaundus.  
Ulubey is an important borough 
by virtue of its historical 
and cultural values. Twelve 
kilometers from the district 
center, the ancient city of 
Blaundus is among Ulubey’s 
attractions. Entering through 
the gates of the ancient city of 
Blaundus, which resembles the 
world-renowned Stonehenge in 

birlikte ziyaretçilerini âdeta 
büyülüyor.  
Gece Blaundus’un 
güzelliklerini arkamızda 
bırakıp bir başka güzelliğe, 
Clandras Köprüsü’ne doğru 
ilerliyoruz. Gün doğumuna 
birkaç saat kala ulaştığımız 
köprü bizi tıpkı Blaundus’ta 
olduğu gibi, yıldızlardan 
bir elbiseyle karşılıyor. 
Şekil itibarıyla Osmanlı 
köprülerini andıran ve 
etrafındaki hidroelektrik 
tesislerinin ışıkları ile 
aydınlanan köprü iki ucu 
sabit bir kayaya bindirilerek 
Frigler döneminde yapılmış. 
Köprünün yanına yapılan 
hidroelektrik santralinden 
dökülen suyun oluşturduğu 
17 metrelik şelale ise ayrı 
bir seyir keyfi sunuyor. 
Banaz Çayı üzerine 
kurulan köprünün çevresi 
güzel havalarda Uşaklılar 
tarafından mesire alanı 
olarak kullanılıyor.   
Günün ilk ışıklarını 

Wiltshire, England, you veritably 
hear the sound of Alexander 
the Great’s legions’ gallop. 
The ancient city looks like a 
peninsula with the deep valleys 
surrounding it while the extant 
gate leaves the impression of 
being a natural castle. Blaundus 
is beautiful both during the day 
and night. Wearing an attire of 
stars at nighttime, the ancient 
city enchants its visitors with the 
light seeping from the flashlights 
of the shepherds grazing their 
herds.  
As the night falls, leaving behind 
the beauty of Blaundus we head 
towards another landmark, 
the Clandras Bridge. We get to 
the bridge a few hours before 
dawn, and it greets us just like 
Blaundus -enrobed in stars. 
Lit up with the lights of the 
hydroelectric power plants, the 
bridge was built in the times 
of the Phrygians over two 
fixed rocks on either side and 
resembles the Ottoman bridges 
in shape. The 17-meter waterfall 
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Uşak, Türkiye’nin en önemli tütün üretim bölgelerinden biri. 
Uşak is one of the most important tobacco production locations in Turkey. 

karşıladığımız Clandras 
Köprüsü’nü geride bırakıp 
şehir merkezine giderken bir 
yandan “Uşak’ta yapılması 
gerekenler” listemize göz 
atıyor, bir yandan da öğle 
yemeğinde ne yiyeceğimize 
karar vermeye çalışıyoruz. 
Bizim gibi yöresel yemeklere 
meraklı olanları Uşak 
tarhanası, keşkek, mercimek 
ve bulgur ile yapılan 
alacatene, çok lezzetli bir 
börek olan döndürme, 
hamurdan yapılan demir 
tatlısı ile mutlu edecek 
lezzetler arasından seçim 
yapmamız gerekiyor.

Yüzlerce yıllık miras 
Uşak’ın tadı damağımızda 
kalan lezzetlerinden 
kopmak zor olsa da sofradan 
kalkmamız gerekiyor 
artık. Dünyanın birçok 
saygın müzesinde örnekleri 
sergilenen Uşak halısının 
nasıl yapıldığını görmeden 
buradan ayrılmak olmaz 
doğrusu. Lidyalılar ve Frigler 

zamanında halı dokuma 
sanatının Anadolu’daki 
ilk örneklerinin verildiği 
Uşak, 15’inci yüzyılda 
Osmanlı halıcılığının 
merkezi olmuş ve yapılan 
ticari anlaşmalar sayesinde 
Osmanlı döneminde dünyaya 
açılmış. Uşak halısının 
hikâyesini öğrenmek için,  
şehir merkezinde kurulan 
Dokur Evi’ni ziyaret ediyoruz 
öncelikle. Uşak halısı 
örneklerinin ve üretim 
aşamalarının sergilendiği 
Dokur Evi’nde Uşaklı 
kadınlar tezgâhlarda halı 
dokuyorlar. Uşak’ın bir başka 
değeri olan Eşme kilimini 
görmek için Eşme’ye hareket 
ediyoruz. Eşmeli kadınların 
Eşme Belediyesi’nin desteği 
ile belediye ek binasının 
içine kurdukları atölyede 
dokudukları kilimler Uşak’ın 
neden Osmanlı halıcılığının 
merkezi olduğunu 
anlamamızı sağlıyor. 
Uşak’ta babasına, annesine, 
kardeşine, komşusuna ve 

4
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Uşaklı kadınlar tarafından dokunan Uşak halıları, kendilerine has 
desenleriyle tanınıyor. 
The Uşak carpets woven by the women of Uşak are known for their patterns 
unique to the style.

Clandras Köprüsü
Clandras Bridge

4

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul-

Denizli arasında haftanın 
her günü sefer düzenliyor. 

Denizli’den Uşak’a karayoluyla 
ulaşabilirsiniz.

*Tarife/ uçuş saatleri değişiklik 

gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has daily flights from 

Istanbul to Denizli. You can get 
to Uşak from Denizli going over 

land.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our web site.

anadolujet.com 
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that is formed by the waters 
falling from the hydroelectric 
power plant right beside the 
bridge presents a whole different 
spectacle. When the weather is 
good, the surroundings of the 
bridge built over Banaz brook 
are used as a picnic area by the 
inhabitants of Uşak.   
Leaving behind Clandras Bridge, 
which we greeted with the first 
light of day, heading back to the 
city center, we take a look at our 
list of “What to do in Uşak” and 
decide on where to go next -and 
also what to have for lunch. We 
have to make a decision from 
among the local dishes that 
would all delight gourmands like 
alacatene made with the tarhana 
of Uşak, keşkek, mercimek and 
bulgur, a delicious borek called 
“döndürme,” and demir dessert.

The heritage of centuries 
Even though it is not easy to say 
goodbye to the delights of Uşak, 
the taste of which linger in our 
mouths, we need to leave the 
table. We cannot leave the town 

without seeing how the Uşak 
carpet, the samples of which are 
on display in many reputable 
museums around the world, 
are made. Uşak, where the first 
examples of carpet weaving in 
Anatolia were produced during 
the times of the Lydians and the 
Phrygians, was the center of 
Ottoman carpet weaving in the 
15th century and which by dint of 
commercial agreements became 
globalized. To learn the story of 
the Uşak carpet, we first visit the 
“Dokur Evi” founded downtown. 
In Dokur Evi, where samples 
and the production phases of the 
Uşak carpet are on display, the 
women of Uşak weave carpets on 
the looms. In order to see another 
cultural treasure of Uşak, the 
“Eşme Rug,” we head to Eşme. 
The rugs woven by the women 
of Eşme in the workshop they 
have set up with the support 
of the Eşme Municipality in 
its outbuilding, lead you to 
understand why Uşak was 
the center of Ottoman carpet 
weaving: throughout history, all 

6
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sevdiceğine sözü olan herkes 
kilim, halı dokumuş tarih 
boyunca. Dönüş yolunda 
gördüğümüz tarlaların 
çoğuna tütün ekilmiş. Ne de 
olsa şehir Türkiye’nin sayılı 
tütün üretim merkezlerinden 
biri. Yanı başına varıp 
durduğumuz tarlada yedi 
sekiz işçi hep beraber tütün 
topluyor. Bizi görünce 
birbirlerine takılarak 
gülüşüyorlar. Selam 
verip aldıktan, kendimizi 
tanıttıktan sonra gülüşlerine 
biz de katılıyoruz. Birlikte 
yürüyoruz bir süre… 
Toplanan tütünler tahta 
kalıpların üstüne özenle 
diziliyor, daha sonra 
çoğunlukla işçilerin 
evlerinin etrafında bulunan 
seralarda kurumaya 
bırakılıyor. Toprakta 
yürümek çok keyifli olsa da 
işçilerle vedalaşıp yolumuza 
devam ediyoruz.   

Cirit izleyeceğiz çünkü 
daha…   
Cirit oynanacak yere 
varınca, Uşak’ta bu ata 
sporuna ilginin ne denli 
büyük olduğunu hemen 
anlıyoruz. Gördüğümüz 
yoğunluk, yerli halkın 
cirit sevdasını açıklıyor. 
Kadınlar, çocuklar, köylüler, 
kentliler neredeyse tüm 
Uşak cirit  izlemeye gelmiş. 
Ata sporunun bu kadar 
sevildiği Uşak’ı temsil eden 
takımlar, Türkiye çapındaki 
cirit turnuvalarında önemli 
dereceler elde ederek şehrin 
halkını da yöneticilerini 
de sevindirmiş. Galibin 
kutlandığı, mağlubun teselli 
edildiği oyunun ardından 
izleyicilerle birlikte yavaş 
yavaş alandan ayrılarak 
Uşak’la vedalaşıyoruz. 
Şimdiden, kısa ama keyifli 
Uşak gezimizin tekrarı için 
planlar yaparak hem de… 

those who had something to say 
to their father, mother, siblings, 
neighbors, or beloved have woven 
symbols of their intentions into 
the carpets and rugs. 
Most of the fields around the 
road we pass on our way back are 
planted with tobacco. After all, 
the city is one of the numerous 
centers of tobacco production 
in Turkey. We stop our car in 
front of a field where seven to 
eight workers collect tobacco and 
laugh, teasing each other. When 
we greet them and introduce 
ourselves, we start to join in the 
laughter and stroll alongside 
them. The tobacco that is picked 
is meticulously  laid out flat on 
wooden frames and then left to 
dry in the greenhouses around 
their homes. Even though it is 
enjoyable to thread the earth, we 
bid them farewell and continue 
on our way to make it in time for 
the javelin competition.    
When we arrive at the grounds 

that will host the javelin 
competition, it is not that 
difficult to understand why 
this ancestral sport receives 
a lot of interest in Uşak. The 
crowds suffice to explain the love 
the residents of Uşak have for 
the javelin. Women, children, 
villagers, town-dwellers, nearly 
all in Uşak have come to watch 
the competition. Representing 
Uşak, where this ancestral 
sport is so loved, the teams 
have made both the officials 
and the folk of the town happy 
by ranking high in the javelin 
competitions all across Turkey. 
Following the competition, 
in which the spectators 
congratulate the winners and 
console the losers, we slowly 
leave the grounds alongside 
the crowd and bid goodbye to 
Uşak. Following this short but 
enjoyable trip, we have already 
started to plan our next visit to 
this beautiful city.  

7

7 Uşak’ta düzenlenen cirit yarışları renkli görüntülere sahne oluyor. 
The javelin competitions held in Uşak present colorful imageries.

62  ANADOLUJET • MART • MARCH 2019





Çanakkale is a city that can be enjoyed throughout 
the year. But in March, the impression of tracing the 
thousands-year-old past leaves a whole different 
imprint on the soul.

Çanakkale her zaman keyifle gezilebilecek bir 
şehir. Ama aylardan mart ise şehrin binlerce yıllık 
tarihinin izini sürmenin ruhunuzda uyandırdığı etki 
bir başka oluyor.

THE PLACE WHERE LEGENDS 
BECOME REALITY

EFSANELERİN GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜĞÜ YER

ÇANAKKALE

ASLI BORA ALP KAYA





1

Zamanın seyrüseferinde 
ışıltısı hiç kaybolmayan 
şehirler vardır… Seyyahların 
güncesinde çarpıcı cümlelerle 
anlatılan, efsanevi savaşlarla 
dünya tarihine damga 
vuran, kalbinden deniz 
geçen, ruhu aydınlatan,  “İyi 
ki buradayım!” dedirten 
şehirler… Tıpkı Çanakkale 
gibi! Rüzgârlı bir mart 
sabahı mitolojik bir 
evrenden fırlayıp gelmiş gibi 
görünen, o ünlü Hollywood 
filminin başrol oyuncusu 
tahta atın Egeli bulutlar 
tarafından kuşatılmış aurası 
içindeyim. Her şehrin sesi 
başkadır; Çanakkale’nin 
sesi feribotun denizi yırtan 
uğultusundan ve martıların 
gökyüzüne aralıksız bıraktığı 
çığlıklardan doğan bir “sabah 
senfonisi” âdeta. Takvimler 
Mart’ın 18’ini, Çanakkale 
Zaferi’nin yıl dönümünü 
gösterirken; herkesin 
birbirini sımsıcak selamladığı 
bir feribot yolculuğuyla 
Kilitbahir iskelesine 
ulaşıyorum.  

Çanakkale 
kahramanlarının izinde 
Güneşin erkenci ışıkları 
Gelibolu Yarımadası’nı 
anbean aydınlatıyor. Denizle 
sarmaş dolaş bu yeşil 
yarımadanın her köşesi 
Çanakkale Savaşları’ndan 
izler taşıyor. Gelibolu 
Tarihî Alan Başkanlığı’nın 
kurulmasıyla her geçen 
gün biraz daha büyüyen 
bir açık hava müzesine 
hâline gelmiş Gelibolu. 
Kahramanların izini sürmek 
üzere, ismi Çanakkale 
Savaşları’yla özdeşleşen 
Seyit Onbaşı’yla anılan 
Rumeli Mecidiye Tabyası 
ve Şehitliği’ne varıyorum. 
Burada 18 Mart 1915’te 
Boğaz’ı geçip İstanbul’a 
ulaşmayı hedefleyen 
müttefik donanmasıyla 
cesurca mücadele eden 
Seyit Onbaşı ve kahraman 
Mehmetçiklerimiz onuruna 
yapılmış bir anıt var. 
Askerliğe “Ağır Topçu 
Neferi” olarak başlayan 
Seyit Onbaşı, anlatılanlara 

In the f low of time, there are 
cities that lose nothing of their 
luminescence… Those that 
are cited in the travel books of 
travelers with striking words, 
leave their mark in world 
history with legendary wars, 
have a sea passing through 
their heart, and enlighten the 
soul getting you to say,  “Thank 
Heavens, I’m here!”… Just like 
Çanakkale! On a windy March 
morning, I’m in the aura of that 
wooden horse, the star of the 
famous Hollywood blockbuster 
which seems to have jumped 
out of a mythological universe, 
encompassed within the Aegean 
clouds. All cities sound different; 
the sound of Çanakkale is 
veritably a “morning symphony” 
born out of the thundering 
resonance of the ferry that tears 
the sea and the shrieks of the 
seagulls lingering in the sky. 
As the calendar shows March 
18, the anniversary of the 
Çanakkale Victory, I arrive at 
the Kilitbahir jetty after a ferry 
trip where everyone greets one 
another with warm smiles.  

On the trails of the 
Çanakkale heroes 
The early rays of the sun, light 
up the Gelibolu Peninsula 
with every passing minute. 
All corners of this green 
peninsula, which closely 
embraces the sea, carry 
trails of the Çanakkale War. 
Gelibolu has become an open-
air museum that grows each 
day with the establishment 
of the Directorate of the 
Çanakkale Battles and 
Gelibolu Historical National 
Park. To track the traces of 
the heroes, I head for the 
Rumeli Mecidiye Bastion 
and the Martyrs’ Cemetery, 
mentioned by Corporal Seyit 
who is identified with the 
Çanakkale War. There is a 
monument erected in honor 
of Corporal Seyit and the 
Mehmetçik, our heroic ranks 
who bravely fought the f leet 
of allies trying to pass the 
strait to get to Istanbul on 
March 18, 1915. According 
to what was relayed, starting 
his military service as “Heavy 
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1 Eskihisarlık Burnu’nda yer alan Çanakkale Şehitler Abidesi ve Çanakkale 
Savaşları’nda şehit düşen tüm askerlerimizi simgeleyen şehitlik, kahramanca 
mücadelenin anısını yaşatıyor. 
Located at Cape Eskihisarlık, Çanakkale Martyrs’ Monument and the Martyrs’ 
Cemetery that symbolizes our soldiers who feel in the Çanakkale War keep the memory 
of a heroic strife.

Çanakkale Savaşları’nın sembol ismi Seyit Onbaşı ve Mehmetçiklerimizin 
anısına yapılan anıt Rumeli Mecidiye Tabyası’nda ziyaret edilebilir. 
The monument erected in memory of the symbolic name of Çanakkale War 
Corporal Seyit and our Mehmetçik can be visited at the Rumeli Mecidiye Bastion.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları’nın ileri simülasyon 
tekniği ile canlandırıldığı gösterim salonlarının yanında, muharebeler sırasında 
kullanılmış gerçek eşyaların sergilendiği mekânlara da ev sahipliği yapıyor. 
The Legend of Çanakkale Promotion Center is doing the honors to not only 
performance halls where Çanakkale Wars are enacted with advanced simulation 
techniques but also those where real objects used in the battles are displayed.

2

2

3

3

göre, topun mermi kaldıran 
vinci arızalanınca, 215 
kiloluk top mermisini 
sırtına alarak namluya 
sürmüş ve ateşleyerek 
İngiliz zırhlısını batırmış. 
Böylesine olağanüstü 
bir olayın yaşandığı 
Rumeli Mecidiye Tabyası, 
Gelibolu’nun ziyaretçilerle 
dolup taşan bölgelerinden 
biri. Çanakkale Savaşları’nda 
askerlere sağlık desteğinin 
sağlandığı Soğanlıdere Vadisi; 
Alçıtepe Şehitliği, Çanakkale 
Cephesi’nin ilk şehitlerinin 
yattığı Seddülbahir 
Kalesi geliyor tabyanın 
ardından. Ve tabii ki her yıl 
şehitlerimizi andığımız, 
Eskihisarlık Burnu’nda 
göğe uzanan Şehitler 
Abidesi! Alıp verdiğim her 
nefeste savaşın çarpıcı 
gerçekleri, mücadelenin 
hiddeti yüreğime 
biraz daha dokunuyor. 
Yeşilin sükûnetinde 
dinlenen kurtuluş 
destanı, yarımadanın 

Artillery Private,” Corporal 
Seyit fed a shell weighing 
215 kg into a chamberlain 
when the crane broke and 
firing it sunk the British 
Battleship. The backdrop 
of such an extraordinary 
event, the Rumeli Mecidiye 
Bastion is one of the places 
in Gelibolu that teems with 
visitors. Following the 
bastion, it’s time to visit the 
Soğanlıdere Valley where 
soldiers were provided with 
healthcare support, Alçıtepe 
Martyrs’ Cemetery, and 
Seddülbahir Castle where 
the first martyrs of the 
Çanakkale Front are buried. 
And, then, the Çanakkale 
Martyrs’ Memorial, reaching 
up to the skies at Cape 
Eskihisarlık, where we 
commemorate our martyrs 
each year! With each and 
every breath I take, the 
striking reality of war with 
all its rage tears my heart 
out once again. The legend of 
salvation that retreats itself 

derinliklerinden çıkıp 
beni peşinden sürüklüyor 
sanki... Çanakkale’deki  
mücadelenin ruhunu 
sonuna kadar hissettiren 
Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi’ne uğruyorum. 
Burada öncelikle Çanakkale 
Savaşları sırasında kullanılan 
eşyaların sergilendiği alanı 
inceliyorum. Mataralar, 
madalyalar, dürbünler, 
üniformalar gibi bir milletin 
büyük mücadelesinin gerçek 
yadigârları Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi’nin 
bu bölümünde ziyaretçilere 
duygusal anlar yaşatıyor. 
Ardından, ileri simülasyon 
teknikleriyle izleyiciyi 
savaşın kaotik ortamına 
götüren canlandırma 
odalarına yöneliyorum.  
Merkezin 11 farklı 
canlandırma odası var; 
ikisinde üç boyutlu gösterim, 
üçünde de hareketli 
platformlarla savaşın kırılma 
noktaları 63 dakikalık 
gösterimle ziyaretçilere 

in the tranquility of the 
green seems to arise from 
the depths of the peninsula 
to carry me away... I drop 
by the Legend of Çanakkale 
Promotion Center which 
makes you feel the fighting 
spirit to the hilt. Here, I 
examine the area where 
the objects used during 
the Çanakkale War are 
displayed; canteens, medals, 
binoculars, uniforms, all 
the real relics of the nation’s 
great struggle… After 
this emotional section of 
the Legend of Çanakkale 
Promotion Center, I head 
toward the experiential 
halls that transport the 
audience to the chaotic 
atmosphere of the war 
with advanced simulation 
techniques. The center has 
11 different reenactment 
rooms; two of them have 
3-D displays, and three 
present the breaking points 
of the war to the visitors 
with a 63-minute-long 
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sunuluyor. Alışılmışın 
dışında bir müze deneyimi 
sunan merkez, zamanı askıya 
almış Gelibolu’nun Çanakkale 
Savaşları’na aralanmış kapısı 
gibi bir etki uyandırıyor.  

“Denizin kilidi” 
Bir sonraki durağım savaşın 
seyrini değiştiren Conkbayırı. 
Gelibolu Yarımadası bu 
noktada bütün zarafetiyle 
önümde. Anafartalar Grup 
Komutanı Yarbay Mustafa 
Kemal’in heykeline sırtımı 
verip ufka dalıyorum. 
Kalbim sonsuz bir şükran 
duygusuyla dolup taşıyor. 
Karşı kıyıya geçme vakti 
geldiğinde, Boğaz’ın en 
dar kıvrımında “yonca” 
görünümüyle yüzyıllardır 
ayakta olan Kilitbahir 
Kalesi’ne uzanıyorum. Fatih 
Sultan Mehmed döneminde 
inşa edilen kale canlı bir 
tarih müzesi. “Denizin Kilidi” 
anlamına gelen Kilitbahir’in 
burçlarında gezindikten 
sonra yeniden feribota 
binip tam karşıya, Çimenlik 
Kalesi’ne gidiyorum.   
Çanakkale Boğazı’nın 
Anadolu yakasında, Fatih 
Sultan Mehmed tarafından 
inşa ettirilen Kale-i Sultaniye 
ya da bugünkü adıyla 
Çimenlik Kalesi, zaman 
içinde şehrin bir parçası 

hâline gelmiş. Yüzyıllar 
boyunca şehir savunmasının 
ana unsurlarından biri 
olan kale, Çanakkale’nin 
zengin tarihini gözler önüne 
seren özgün bir mekân. 
Kilitbahir Kalesi ile Boğaz’ın 
en dar bölümünü paylaşan 
kale, savaş kahramanı bir 
gemi olarak adını tarihe 
yazdıran Nusret mayın 
gemisi ile Deniz Müzesi’ni 
de bünyesinde barındırıyor. 

screening on mobile platforms. 
Offering an extraordinary 
museum experience, the 
center leaves an impression of 
being a time-suspended gate 
to the Çanakkale War.  

“The lock of the sea” 
My next stop is Conkbayırı, 
which changed the course of 
the war. Gelibolu Peninsula 
is right before me in all its 
grace. Leaning to the statue of 

4

4

5

5

Çanakkale Savaşları’nın kazanılmasında büyük rolü olan ve Türk tarihine damgasını vuran Nusret mayın gemisinin 
birebir ölçülerdeki tıpkı yapımı Deniz Müzesi’nde görülebilir.  
Playing a key role in the victory of the Çanakkale Battles and leaving a mark in Turkish history, mine layer vessel Nusret’s 
replica can be seen in the Naval Museum.

Anafartalar Group Commander 
Lieutenant Colonel Mustafa 
Kemal, I gaze out to the 
horizon. My heart fills up with 
an endless gratitude. When 
it’s time for the crossing, I 
reach Kilitbahir Castle, which 
stands at the narrowest turn 
of the strait with its trefoil 
appearance. Built during Fatih 
Sultan Mehmed’s rule, the 
castle functions as a historical 
structure. After going around 
the bastions of Kilitbahir, 
which means “the lock of the 
sea,”, I take the ferry directly to 
Çimenlik Castle.   
On the Anatolian side of the 
Çanakkale Strait, built under 
the aegis of Fatih Sultan 
Mehmed, Kale-i Sultaniye, 
known today as Çimenlik 
Castle, has in time become a 
part of the city. One of the 
main constituents of the 
city’s defense throughout 
the centuries, the castle is a 
unique venue that lays the rich 
history of Çanakkale before 
you. The castle, which shares 
the narrowest pass of the strait 
with Kilitbahir Castle, houses 
Nusret, a minelayer and the 
first vessel to put its stamp on 

Gökyüzünden görünümü yonca yaprağına benzeyen Kilitbahir Kalesi Çanakkale Boğazı’nın simge yapılarından biri. 
Resembling a clover with bird’s eye view, Kilitbahir Castle is one of the symbolic structures of Çanakkale Strait.
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of trees, I arrive at Fetvane 
Street, chirping with ceramic 
shops where stone buildings are 
lined side by side. It takes me 
only a few minutes to get pulled 
towards the gravitational field of 
the Town Museum that reflects 
the street spirit. Established in 
a house built in the 19th century, 
the Town Museum presents a 
great opportunity to learn more 
about an old Çanakkale house 
and to travel into the city’s 
historical past. The ground 
floor of the museum is reserved 
for temporary exhibitions and 
the first floor is devoted to the 
objects that reflect the authentic 
world of Çanakkale. The top 
floor serves as a hall where talks 
on history, art, and culture are 
held.

The call of Troy  
Çanakkale’s history dates back 
to a time that’s intermingled 
with legends. It is that era that 
I want to tap into next. It is 
hard not to abide by the call of 

6

7
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8

6 Çimenlik Kalesi, Fatih Sultan Mehmed’in Boğaz’ın en dar noktasına inşa ettirdiği 
iki kaleden biri. 
Çimenlik Castle  is one of the two castles built to the narrowest crossing of the strait 
under the aegis of Mehmet the Conqueror.

Çanakkale Kent Müzesi, eski bir Çanakkale evini yakından görmek ve şehrin 
çokkültürlü tarihine uzanmak için doğru adres. 
Çanakkale Town Museum is just the right place to see an old Çanakkale house up 
close and to extend to the multi-cultural past of the city.

Çimenlik Kalesi’nin müze 
bölümünde Çanakkale Savaşı 
sırasında kullanılmış çeşitli 
objeler sergileniyor. Kaleye 
Çanakkale Savaşları’ndan 
kalan en büyük anı ise 18 
Mart 1915 günü İngiliz 
zırhlısı Queen Elizabeth’ten 
atılıp kuzey sur duvarına 
isabet eden top mermisi. 
Patlamayan ve duvarda 
iki metrelik gedik açan 
top mermisi düştüğü 
yerde duruyor bugün de. 
Müzenin deniz kokan 
bahçesi de tanksavarlara, 
farklı boyutlarda toplara, 
top arabalarına ve su 
altından çıkarılan bir Alman 
denizaltısının kalıntısına ev 
sahipliği yapıyor.  
Çimenlik Kalesi’nin iyot 
kokan mavi dünyasının 
ardından Çanakkale’nin 
tarihî dokusunu muhafaza 
eden eski sokaklara 
gidiyorum. Yalı Camii’ni, 
ağaç gölgelerinde serin 
kahveleri geçip taş binaların 

sıralandığı, seramik 
dükkânlarıyla cıvıl cıvıl 
Fetvane Sokağı’na varıyorum. 
Sokağın ruhunu yansıtan 
Kent Müzesi’nin çekim 
alanına girmem birkaç 
saniyemi alıyor. 19’uncu 
yüzyılda inşa edilmiş bir 
evde kurulu Kent Müzesi 
hem eski bir Çanakkale evini 
tanımak hem de şehrin tarihî 
belleğine seyahat etmek için 
harika bir fırsat sunuyor. 
Giriş katı geçici sergilere 
ayrılmış müzenin birinci katı 
Çanakkale’nin kendine özgü 
dünyasını aydınlatan eşyalara 
ayrılmış. En üst katı ise tarih, 
kültür, sanat söyleşilerinin 
yapıldığı bir salon olarak 
değerlendiriliyor.

Troya’nın çağrısı  
Öyle bir yer ki Çanakkale, 
efsanelere karışmış bir 
çağdan başlıyor hikâyesi. 
İşte bu çağa dokunmak 
istiyorum ben de. 
Homeros’un dizelerinden 

history as a hero, and the Naval 
Museum. In the museum part 
of Çimenlik Castle, various 
objects that were employed 
during the Çanakkale War are 
displayed. One of the most 
important surviving relics of 
the Battle of Çanakkale in the 
castle is the shell that was fired 
from the British battleship 
Queen Elizabeth and hit its 
northern wall on March 18, 
1915. Undetonated but having 
opened up a 2-meter-breach on 
the wall, today, the shell is still 
where it originally impacted. 
The sea-smelling garden of the 
museum hosts anti-tank guns, 
shells of various sizes, gun 
carriages, and what remains of 
a German submarine that was 
brought up from the depths of 
the sea.  
After the iodine-smelling blue 
world of Çimenlik Castle, I 
visit the streets that preserve 
the historical atmosphere of 
Çanakkale. Passing Yalı Mosque 
and the cafés in the cool shade 
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çıkıp bugüne kadar tek bir 
an bile ününü kaybetmeyen 
tanrıları, savaşçıları ve 
fanileriyle gizemli bir çağa 
açılan Troya antik kentinin 
çağrısına uymamak imkânsız. 
Priamos’un hazinelerinden 
mağrur Hektor’un 
Akhilleus’la mücadelesine 
efsanevi bir savaşın doğduğu 
toprakları görmenin rüya 
gibi bir tadı var.  Bu efsanevi 
çağı görünür kılan ise 
2018 yılının T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
“Troya Yılı” ilan edilmesinin 
ardından hizmete giren Troya 
Müzesi. UNESCO’nun 1998’de 
Dünya Mirası Listesi’ne 
aldığı efsanevi Troya antik 
kentinin girişindeki müze, 
gezginlerin listesinde üst 
sıralarda. Troya’nın farklı 
katmanlarına ait mezar 
taşları ve heykellerin yanı 
sıra çeşitli canlandırmalarla 
ziyaretçilerini karşılayan 
müze Troya ve Troas 
kentlerinde yapılan 

çalışmalarda bulunan kültür 
varlıklarının dışında, konuyla 
ilgili farklı müzelerde yer alan 
eserleri bir araya getirmesiyle 
de göz kamaştırıyor. Müzenin 
cam bileziklerden sikkelere, 
lahitlerden sunaklara, 
gözyaşı şişelerinden yazıtlara 
uzanan geniş koleksiyonu 
binlerce yıllık bir öyküyü 
kulaklarımıza fısıldıyor 
âdeta. Animasyonlar, 
ışık oyunları, üç boyutlu 
tasarımlar, müzenin 
efsaneyle gerçeği buluşturan 
atmosferinde kaybolmanın 
tam zamanı olduğunu 
haber veriyor sanki. Bütün 
zamanları esinleyen 
efsanenin doğduğu, 
Odysseus’un kurnaz bir 
hileyle, bir tahta atla tarih 
sahnesinden sildiği ya 
da ebediyen “var” kıldığı 
Troya’nın görkemli ve trajik 
öyküsünü yaşamak, zamanın 
dehlizlerinde dolaşmak için 
Troya Müzesi kesinlikle 
doğru adres.

the ancient city of Troy that 
seems to have jumped out 
of the lines of Homer, and 
takes you to a mysterious 
time with its gods, warriors, 
and mortals who have lost 
nothing of their fame. From 
the treasures of Priam to 
the fight of haughty Hector 
with Achilles, seeing where 
a legendary war was fought 
offers a dream-like quality. 
This is all brought to life by 
the Troy Museum, which has 
brought into service upon 
the declaration of 2018 as 
the “Year of Troy” by the 
Ministry of Culture and 
Tourism. Located right at 
the entrance of the legendary 
ancient city of Troy, admitted 
to the UNESCO World 
Heritage List in 1998, the 
museum ranks at the top 
of visitors’ sightseeing list. 
Greeting them with various 
enactments along with the 
tombstones and sculpture 
excavated from various 

layers of Troy, the museum 
dazzles by bringing together 
artifacts related to the subject 
from different museums and 
the cultural assets that were 
excavated in Troy and Troas. 
The comprehensive collection 
of the museum that ranges 
from glass bracelets to coins, 
sarcophaguses to altars, 
lacrimal bottles to inscriptions 
seems to whisper a history of 
thousands of years into our 
ears. Animations, plays of 
light, and 3-D designs seem 
to declare that it is just the 
right time to get lost in the 
atmosphere of the museum 
where legend meets reality. 
It certainly is the right 
address to experience the 
effulgent and tragic story 
of Troy where the legend, an 
inspiration for all times, was 
born when Odysseus with a 
cunning skullduggery wiped 
the city out or “ brought it into 
existence” for an eternity with 
a wooden horse. 

9

9

10 Dünya tarihinin en ünlü savaşına damgasını vuran, tahta at ile hafızalara kazınan Troya antik kenti, Çanakkale’nin 
kadim tarihinin en önemli parçalarından biri olarak yıllara meydan okuyor. 
Branding the most famous war in world history, getting inscribed in memories with its wooden horse, Troy Ancient City is 
defying time as one of the most important pieces of Çanakkale’s ancient history.

2018 yılında açılışı yapılan Troya Müzesi, yaklaşık 5 bin yıllık bir kentin tarihine ışık tutuyor. 
Opened in 2018, Troy Museum is shedding light to the almost 5000-year-old history of the city.
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AnadoluJet, Ankara-

Çanakkale arasında haftanın 
her günü seferler düzenliyor. 

*Tarife/ uçuş saatleri değişiklik 

gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has daily flights from 

Ankara to Çanakkale
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our web site.

anadolujet.com 
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Tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen 
Çukurca tahini tarif edilemez bir lezzet.

Produced using totally natural and traditional methods, 
the tahini of Çukurca is an undescribable delight. 

THE GOLD OF ÇUKURCA: TAHINI

ÇUKURCA’NIN ALTINI
TAHİN

ÖMER DOĞANANNETTE HANISCH 





Hakkâri, Türkiye’nin en 
dağlık şehirlerinden biri. Ulu 
zirvelerin, derin vadilerin 
memleketi...  
Arabamız Van’dan doğu 
yönünde ilerlerken geniş ovalar 
gittikçe daralıyor, yuvarlak 
tepeler gittikçe dikleşiyor. 
Büyük Zap’ın hırçın sularının 
Hakkâri’yi kuzeyden güneye 
ikiye ayırarak oluşturduğu 
kanyonda şaşkınlıkla 
hayranlığın birbirine 
karıştığı duygularla şehrin 
en küçük ilçesi Çukurca’ya 
doğru yöneliyoruz. Bizi bu 
uzak diyarlara getiren ne? 
Damağımızda kalmış bir tat, 
burnumuzu şenlendirmiş 
bir koku... Hakkârili bir 
arkadaşımızın evinde 
Çukurca’nın altın renkli 
tahinini tatmış, lezzetine 
doyamamıştık. Tamamen doğal 
ve geleneksel yöntemlerle eski 
bir su değirmeninde üretilen 
bu değerli gıdanın peşine 
düştük. 
Peki ama sıcak iklimlerin 
bitkisi olan susamdan elde 

1

1

2

edilen tahin aylarca karın 
altında kalan Hakkari’de ne 
arar? Biz de kendimize bu 
soruyu sorduk ve yerinde 
görerek yanıt aradık. 
Zap Suyu’nun Türkiye’den 
ayrılıp Irak’a devam edeceği 
noktaya yaklaşıyoruz. Yer yer 
derin vadi biraz genişliyor, 
nehrin iki yakasında küçük 
evler ve minik yemyeşil tarlalar 
beliriyor.  
Etraftaki zirveler 2 bin metreyi 
aştığı hâlde Zap Vadisi’nde 
rakım 1000 metre bile değil. 
Zap Vadisi’nin en çukur 
yerindeki Narlı köyünde yol 
kenarında çeşit çeşit nar, üzüm 
ve Trabzon hurması satılıyor.  
Kıvrıla kıvrıla devam eden 
yol, bizi Narlı’dan yaklaşık 
500 metre daha yukarıda, 
dağın yamacında konumlanan 
Çukurca’ya götürüyor. Çukurca, 
ilçe olmasına rağmen, tek 
anayolu ile daha çok bir 
kasabayı andırıyor. Otel yok 
ama öğretmenevi, polisevi ve 
birçok misafirperver aile var 
burada. Arkadaşımızın bizi 

Hakkari is one of the most 
mountainous cities of Turkey. It is 
the land of august peaks and deep 
valleys...  
As our car advances towards the 
east, large plains are reduced in 
size, round hills become steep. 
Through the canyon that was 
formed by the wild waves of the 
Great Zab, cutting Hakkari into 
half from north to south, with a 
meld of awe and wonder, we head 
towards Çukurca, one of the 
district’s small boroughs. What 
brings us to far-off lands? A taste 
that lingers on our palates, a scent 
that cheers our senses... In the 

house of a friend from Hakkari, 
we could not get enough of the 
golden tahini of Çukurca we 
tasted. We took off after this 
valuable foodstuff produced in an 
old water mill using a totally 
natural and traditional method. 
What does the tahini produced 
from sesame, the plant of hot 
climates, have to do with Hakkari 
that remains snowed in for 
months? We, of course, ask 
ourselves the same question, 
having set out to find the answer 
on the spot... 
We arrive at the place where the 
Great Zab leaves Turkey to 

Çukurca’da tarlalar sayıca az ama verim yüksek. 
In Çukurca, fields are numbered but quite fertile.

Tahin üretimi çok aşamalı, emek isteyen, meşakkatli bir iş. 
Production of tahini is a labor-intensive, arduous job that has many phases.
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yönlendirdiği akrabasının 
evinde kalıyoruz. Ev sahibi 
Hasan dayı konuşkan biri, 
bu sayede iklim ve tarımla 
ilgili merak ettiklerimizi 
sorma şansı elde ediyoruz. 
Çiftçilik burada bir meslek 
sayılmazmış, herkesin 
ancak kendi ailesine yetecek 
büyüklükte tarlası varmış ve 
eskiden bu tarlalarda ihtiyaç 
duyulan her şey yetiştirilirmiş. 
Yataydan çok dikey hatları 
olan bu coğrafyada bulunan 
tarlalar sayıca az fakat verimi 
yüksekmiş. O tarlalara ne 
ekilirse yetişirmiş. Zap 
Vadisi’ne hâkim mikroiklim 
tıpkı Akdeniz iklimi gibiymiş. 
Çukurca’da kışlar çok sert 
geçmiyormuş, fakat yazlar 
felaket sıcakmış!  
Çukurca’nın tarlaları ilçenin 
soğuğa karşı daha korunaklı 
olan aşağı tarafında ve 
belli bir eğimle Zap Suyu’na 
kadar uzanıyor. Buradaki 
tarlalarda buğday, mısır gibi 
sıradan tarım ürünlerinin 

yanında çeltik, maş fasulyesi 
ve özel bir yerli susamın 
yetiştiğini öğreniyoruz. Susam 
genellikle ikinci ürün olarak 
ekilirmiş, eylül sonuna doğru 
olgunlaşırmış. Hayret içinde, 
küçücük bir susam tanesinin 
85 ila 120 günde boyu iki 
metreye ulaşabilen, yedi-
sekiz dalı olan, kapsüllerinde 
binlerce susam tanesi taşıyan 
devasa bir bitkiye evrilişini 
hayalimde canlandırmaya 
çalışıyorum. Kapsüller 
açılmaya başladığında susam 
bitkisi ya sökülüyor ya da 
kökünden biçiliyor. 10 ila 20 
arası susam dalı bir demete 
toplanıyor, tarlanın bir yerine 
branda veya muşamba serilip 
yaklaşık 10 demetten oluşan 
konik şekilli “gümüller” 
hâlinde kurumaya bırakılıyor. 
20-25 gün kuruduktan ve 
bütün kapsüller açıldıktan 
sonra susam taneleri bitki 
üzerine vurmak suretiyle 
muşamba üzerine boşaltılıyor. 
Susam taneleri ince bir elekten 

continue flowing into Iraq. The 
deep valley expands in places, and 
small houses and tiny lush green 
fields start to appear on both sides 
of the river.  
Even though the peaks exceed 
2,000 meters, the altitude in the 
Zab Valley is not even 1,000 
meters. In Narlı village, located in 
the most concave place of the Zap 
Valley, there is a variety of 
pomegranates, grapes, and 
persimmons on the side of the 
road. The winding road leads us to 
Çukurca, situated on a mountain 
slope about 500 meters higher 
than Narlı. Despite being a 
borough, Çukurca resembles a 
town that has only a main road. 
There is no hotel but a teacher’s 
lodge, a police guesthouse, and a 
lot of hospitable families in 
Çukurca. We are staying in the 
house of our friend’s relatives. 
Our host is a talkative man called 
Uncle Hasan, and we thus get the 
chance to ask what we would like 
to know about the climate and 
agricultural pursuits. Farming is 

not considered an occupation here; 
every household has a field that 
sustains it and in the olden days 
everything they needed was 
grown there. I learn that in this 
land that is formed mostly of 
perpendicular lines rather than 
horizontal ones, fields are scarce 
but quite fertile. Whatever is 
sown in these fields is reaped. The 
microclimate prevailing in the Zab 
Valley resembles that of the 
Mediterranean. The winters may 
be quite harsh in Çukurca, but 
summers are extremely hot!  
The fields of Çukurca are located 
in the lower parts of the borough, 
more sheltered from the cold, and 
extend into the Great Zab with a 
certain slope. Here, we learn that 
rice, mung beans, and a special 
sort of local sesame is grown along 
with common agricultural 
products like wheat and corn. 
Sesame is generally sown as a 
secondary product harvested by 
the end of September. In 
amazement, I try to imagine a 
tiny little sesame seed evoling into 
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geçirilerek kuru yapraklar, 
çöplerden ve kabuklardan 
ayrılıyor. Ayrıca, susam 
taneleri hafif rüzgârlı bir 
havada yaklaşık bir buçuk 
metre yukarıdan bırakılıyor; 
daha hafif olan yaprak ve çöp 
tozları rüzgârla uçuşurken, 
susam taneleri yere düşüyor. 
Bu şekilde temizlenmiş susam 
taneleri çuvallara alındığında 
artık değirmene gitmeye hazır 
oluyor. 
Bundan sonraki sürece 
bizzat tanık olacağız: 
Çukurca’nın içinde eskiden 
değirmen çokmuş, ancak 
tarımın gerilemesi ile birlikte 
değirmenler de harap olmuş. 
Civardaki tek faal su değirmeni 
Narlı köyünde. Tahin mevsimi 
daha yeni başladığı için susam 
sahipleri değirmende sıra 
bekliyorlar. Değirmenci Abdi, 
tahinci Mehmet dayı ve bu 
yoğunlukta yardımcı olmak 
için köyden çağrılan akrabalar 
beş gündür uyumamış, gece 
gündüz çalışmışlar. 
İlk başta, birçok insanın 

değirmenin içinde ve dışındaki 
telaşlı git-gellerinden bir şey 
anlamıyorum, merakla su 
havuzlarına yatırılan çuvallara, 
ateş yakılan odacıklara, hızlıca 
dönen değirmen taşına, ahşap 
“şak şak”ın takırdama sesi 
eşliğinde teker teker düşen 
susam tanelerine ve kavurma 
odasındaki hummalı çalışmaya 
bakıyorum. Bu arada kavurma 
odasından yayılan mis gibi 
taze susam kokusunu içime 
çekmeyi de ihmal etmiyorum. 
Yavaş yavaş tahin yapımının 
zahmetli aşamalarını 
mantıklı bir sıraya koymayı 
başarıyorum: 
Kuru susam çuvallarla 
değirmene götürülür. Çuvalın 
içinde su dolu büyük bir 
havuza yatırılır ve bir gece 
şişmeye bırakılır. Kabukları 
çıkarmak için iki alternatif 
var: Yumuşamış susam 
ya kabukları çıkaran bir 
makineye verilir - zahmetsiz 
ama masraflı yöntem - ya 
da yarı dolu çuval sopayla 
yaklaşık bir saat dövülür. Daha 

a gigantesque plant that can grow 
to be two meters tall, divaricating 
7-8 branches, and carrying 
thousands of sesame seeds in its 
capsules within 85-120 days. 
When the capsules start to pop, 
the sesame plant is either thorn or 
harvested at the bottom. Between 
10 and 20 sesame branches are 
tied in bunches of conical-shaped 
sheaves of ten called “gümüller” 
and left to dry on one side of the 
field, placed upon tarp or linoleum 
laid on the ground. After drying 
for 20-25 days, when all the 
capsules have opened up, the 
sesame seeds are emptied on the 
tarp by thrashing them. Taken 
through a fine sieve, the sesame 
seeds are seperated from the dry 
leaves, twigs, and shells. Also, 
sesame seeds fall from about 1.5 
meters on a lightly windy day; as 
the lighter leaves and debris are 
swept by the wind, the sesame 
seeds pour down. When the 
sesame seeds sifted this way are 
sacked, they are ready to be taken 
to the mill. 
We will be bearing witness to the 

following process in person. There 
were lots of mills in Çukurca in the 
days of old; however, with the 
regression of agriculture, mills 
now lay in ruins. The sole water 
mill that is still active is in the 
village of Narlı. We are in 
December and since the tahini 
season just started, sesame 
owners wait in line at the mills. 
Miller Abdi, tahini maker Uncle 
Mehmet, and the relatives that 
have been beckoned from the 
villages to help in this peak time 
have worked consecutively, night 
and day, without sleep for five 
days. 
At first, I don’t understand a thing 
from the frantic comings and 
goings of many people inside and 
outside the mill; I curiously watch 
the sacks getting laid into pools of 
water, the chambers in which fires 
are lit, the sesame seeds falling 
one by one onto the millstone that 
swiftly turns making a smacking 
sound, and the feverish labor in 
the roasting room. I do not neglect 
to inhale the scent of fresh sesame 
that wafts out from it. Slowly, I 

5

76  ANADOLUJET • MART • MARCH 2019



sonra tercih edilen kabuktan 
ayırma yöntemine göre ya 
tuzlu (makine) ya da tatlı (elle 
dövülmüş) suyla dolu küçük bir 
havuza dökülür. Elle dövülmüş 
tanecikler dibe çöker, kabuklar 
su yüzüne çıkar ve bir süzgeç 
ile temizlenir. Makineden 
geçirilmiş tanecikler ise tuzlu 
suda su yüzüne çıkar ve bir 
kevgir yardımıyla çuvala alınır. 
Çuvallardaki kabuksuz susam 
taneciklerine hortumla tazyikli 
su tutulur, kalan çamur 
yıkanır. Sonra süzülmüş ıslak 
susamlar kavurma havuzuna 
dökülür. Pişmiş topraktan 
yapılmış havuz, tabandan 
yaklaşık bir metre yüksekte ve 
dışarıdan iki odacıkta yakılan 
ateş yardımıyla ısıtılır. Havuz 
bir defada dört-beş çuval susam 

alır. Sürekli karıştırılmak 
suretiyle susam tanecikleri 
pembeleşinceye kadar üç saat 
boyunca ağır ağır kavrulur. 
Susam tanelerinin yanmaması 
için en az dört-beş çalışana 
ihtiyaç vardır. Sonra, susam 
bir daha önce ince elekten, 
sonra geniş elekten geçirilir, 
son olarak yandan vantilatör 
rüzgârı alarak havadan yere 
dökülür ve böylece son toz 
ve kabuk parçalarından 
arındırılır... Artık susam, 
kıvamını tamamen 
değiştirecek nihai işleme 
hazırdır: Tertemiz, harika 
kokan susamlar değirmen 
odasına götürülür ve kocaman 
bir huniye dökülür.  
Susam taneciklerinin 
daracık ağzından değirmen 

manage to put the arduous phases 
of tahini making into a logical 
order: 
The dry sesame is taken to the mill 
in sacks. They are laid into a pool 
of water and are left to swell up 
overnight. There are two 
alternative hulling methods: the 
mellowed sesame is poured into a 
machine that hulls them – a 
method that’s not labor-intensive 
but costly – or the half-full sack is 
clubbed almost for an hour. Later, 
depending on the method that is 
employed for hulling, the contents 
of the sacks are poured into a 
small pool of water that’s either 
salty (machine) or sweet 
(hand-beaten). The hand-beaten 
seeds sink to the bottom, the shells 
float to the surface and are swept 
away with a ladle. And the seeds 

that are processed in the machine 
float to the surface of the salty 
water and are sacked with the 
help of a strainer. The hulled 
sesame seeds in the sacks are 
exposed to pressurized water so 
that the remaining dirt is washed 
away. Later, the strained sesame 
is poured into the roasting 
repository. Made from terracotta, 
the pool located a meter above the 
base is heated with the fire lit in 
two exterior chambers. The 
repository receives 4-5 sacks of 
sesame at once. The sesame seeds 
are roasted by stirring them 
continuously for three hours until 
they change color. At least 4-5 
people need to be employed to 
prevent the sesame seeds from 
burning. Later, the sesame seeds 
are sifted through a fine sieve and 

Bidonlara doldurulan tahin saklanmak üzere depolara götürülüyor.
The tahini filled into the cans is taken to storages to be kept.

Taze sıkılmış tahinin tadını kelimelerle anlatmak çok zor. 
The delicious taste of freshly ground tahini is hard to describe. 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Hakkâri 

arasında karşılıklı seferler 
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then put through a strainer, and 
finally are poured from above as a 
ventilator works on the side 
separating them from the last 
remains of dust and shells... Now, 
the sesame is ready for the final 
step that will change its 
consistency: the clean, aromatic 
sesame is taken to the chamber in 
the mill and is poured into a big 
funnel.  
Nonplussed, I watch how the 
sesame seeds get lost in the 
narrow mouth of the hole that is 
right in the middle of the grinding 
stone, and how they flow into the 
jar in a rope-thin consistency from 
the nozzle next to the stone. Here 
it is: the gold of Çukurca...  We 
taste the freshly ground tahini. It 
really is a delicacy that is hard to 
describe! 
And in the house of our host Uncle 
Hasan tahini is one of the 
essentials of breakfast. On the 
floor table, the whole household 
takes a piece of the hot naan and 
dips it into the tahini. Here tahini 
is consumed plain, without mixing 
it with grape molasses or honey. 
To me, this splendid taste is 

sufficient on its own. 
We got our tahini from the miller 
but I learn that tahini is sold in no 
other place but Çukurca. While I 
am searching where those who 
cannot make it here can get this 
product that is a source of many 
invaluable minerals, I get the 
exiting news from Uncle Hasan: 
led by Çukurca district 
governorate, some local produce 
will be marketed under the brand 
ZAP and sold in boutique shops 
across Turkey. Along with the 
tahini, the local rice, honey that’s 
strained and in the comb, dry 
mulberries, figs, mung beans, and 
walnuts will also be marketed 
under the brand ZAP. To be able to 
meet the tahini demand, a 
400-year-old derelict mill in the 
Çukurca district center is being 
restored. Irrigation channels are 
fixed to get the fields that were 
idle for years yield produce and 
sesame cultivation will be 
encouraged. Meanwhile, the brand 
ZAP will be launched in March. 
I guess, we are left with no option 
other than to wait for the “Gold of 
Çukurca.”

8

8taşının ortasındaki delikten 
kayboluşunu, ince bir ip 
kıvamında tahin olarak taşın 
yanındaki oyuktan kavanoza 
dökülüşünü hayretler içinde 
izliyorum. İşte Çukurca’nın 
altını...  Taze sıkılmış tahinin 
tadına bakıyoruz. Gerçekten 
tarif edilemez bir lezzet! 
Ev sahibimiz Hasan dayının 
evinde de kahvaltıda tahin 
olmazsa olmaz. Yer sofrasında 
bütün ev halkı sıcak tandır 
ekmeğinden parça koparıp 
tahine batırıyor. Buralarda 
tahin sade tüketiliyor, pekmez 
veya balla karıştırılmıyor. Bana 
göre de bu muhteşem lezzet tek 
başına yeterli. 
Biz tahinimizi değirmenciden 
aldık fakat Çukurca’nın dışında 
tahin satışının olmadığını 
öğrendim. Çukurca’ya kadar 
gidemeyenlerin bu harika, 
birçok değerli mineral kaynağı 
ürünü nereden alabileceğini 
araştırırken Hasan dayıdan 

heyecan verici bir haber aldım: 
Çukurca Kaymakamlığı’nın 
öncülüğünde, bazı yerel 
ürünler ZAP adı altında 
markalaşacak ve Türkiye’nin 
butik işletmelerinde satışa 
sunulacakmış. Tahinin 
yanında yerli pirinç, petek 
ve süzme bal, kuru dut, kuru 
incir, kuru maş fasulyesi 
ve ceviz gibi ürünler ZAP 
markasıyla pazarlanacakmış. 
Tahin talebini karşılayabilmek 
için ise Çukurca merkezinde 
yıkılmak üzere olan 400 yıllık 
bir değirmen aslına uygun 
restore ediliyormuş. Yıllardır 
atıl duran tarlaları yeniden 
üretime kazandırabilmek için 
sulama kanalları tamir edilmiş, 
susam yetiştiriciliği teşvik 
edilecekmiş. Çok yakında 
ZAP markasının lansmanı 
yapılacakmış. 
O zamana kadar “Çukurca 
altını”nı beklemekten başka 
çare yok sanırım...

Çukurca tahini yerli tohumdan üretilen susamdan yapılıyor.
Çukurca tahini is made from the sesame produced from the domestic seeds.

Sade tahin ile tandır ekmeği Çukurca’da kahvaltı sofralarının baş tacı.
Tahini is an essential part of breakfasts in Çukurca.
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Aradığınız her şeyi Beşiktaş’ta bulabilirsiniz: 
Tarihin göğüs kabartan izlerini, gençlerin gece 
gündüz tükenmeyen enerjisini, üniversitelerin 
kattığı entelektüel nefesi, siyah beyazlı 
taraftarların dinamizmini ve çarşının göz alıcı 
çeşitliliğini. Bu kadarla yetinmez Beşiktaş, 
hepsinin yanında bir de Boğaz’ın masmavi 
güzelliğini ikram eder. 

You can find everything you are looking for in 
Beşiktaş: the traces of history that swell your chest 
with pride, the ceaseless energy of the youth, the 
intellectual breath offered to the borough by the 
universities, the dynamism of the football fans, and 
the eyeful diversity of the marketplace. On top of 
that, Beşiktaş also treats you to the blue sceneries 
of the Bosphorus. 

BLACK WHITE AND 
BLUE BEŞİKTAŞ

SİYAH BEYAZ VE MAVİ

HALENUR ÇALIŞAN GÜRBÜZ

BEŞİKTAŞ

ALP KAYA





Rivayet odur ki, dergâhını 
İstanbul’un sevimli sahil 
köyü Beşiktaş’ın dik 
yamaçlarına kurmuş olan 
devrinin muteber dervişi 
Yahya Efendi, sabahları 
dergâhından çıkar, 
denize açılan kaptanları 
selamlarmış. Seferlerinin 
bereketli geçmesi için 
dua ettikten sonra da 
seslenirmiş: “Eyyam ola!” 
“Uğurlar ola!” manasındaki 
bu dilek denizcilerin 
diline yerleşmiş, yıllar 
içinde evrilip çevrilerek 
“Heyamola!” ünlemesine 
dönüşmüş.  
Boğaziçi’nin tarihten, 
yeşilden, çarşıdan ve her 
dem denizden müteşekkil 
semtini gezmeye Yahya 
Efendi Dergâhı’yla başlamam 
bundan.  Kendi kendime 
“Eyyam ola!” diyerek uğurlar 
diliyor ve vakur kedilerle 
dolu yokuştan aşağı, 
Beşiktaş’a yürüyorum.  
Yolun her iki tarafı 
kitapçılarla ve öğrencilerle 
dolu. Bir ucunda Galatasaray 

The hearsay goes that Yahya 
Efendi, the revered dervish of his 
time who had set up his dervish 
lodge on the sheer slopes of an 
endearing coastal village, Beşiktaş, 
Istanbul, every morning, would exit 
the lodge to greet the captains of 
the ships that set sail. After praying 
to bless their journey, he would call 
out to them, “Eyyam ola!” (Good 
day!)  This wish has in time come to 
be used by seamen and turned into 
“Heyamola!” (Heave-ho!).  
That’s why I start my exploration 
of the borough on the Bosporus, 
composed of history, green, a 
market, and always the sea, from 
the dervish lodge of Yahya Efendi. 
I wish myself a good trip saying 
“Eyyam ola!” and I walk towards 
the neighborhood descending the 
ramp full of demure cats.  
Both sides of the road are full 
of booksellers and students. On 
one side, Galatasaray University 
and on the other, Mimar Sinan 
Fine Arts Academy, Technical 
University, and Beşiktaş on the 
top of the hill -even if we put all 
its other features aside, it is a 
sovereign city: a city of students! 

Üniversitesi, diğer ucunda 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, ortada 
Bahçeşehir Üniversitesi, 
tepede Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile Beşiktaş, 
her şeyi bir yana müstakil 
bir şehir: Öğrenci şehri! 
Gelgelelim, aynı zamanda 
İstanbul’un en işlek 
bağlantı noktalarından 
biri olduğundan, Beşiktaş 
iskelesine akın akın insan 
boşalıyor vapurlardan. 
Üsküdar’dan gelen vapurlar 
“mavi patiskalara” beyaz 
imzalar bırakarak kıyıya 
yanaşıyor, İstanbullular 
Barbaros Meydanı’nı 
geçerek şehrin farklı 
yerlerine dağılıyor. 
Meydanda soluklanırken 
iyice anlıyorum: Beşiktaş 
deniz ilçesidir. Zira işte 
şuracıkta, Türk tarihinin en 
büyük kumandanlarından 
birinin, Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın türbesi duruyor. 
“Hâzâ türbe-i fâtih-i 
Cezâyir ve Tunus merhum 
gazi kapudan Hayreddin 

On the other hand, considering 
that this is also the busiest junction 
point of Istanbul, throngs of people 
disembark at the Beşiktaş jetty. 
As ships arriving from Üsküdar 
leave behind white traces on 
“blue calico,” Istanbulites, passing 
through the Barbaros Square, head 
towards different locations within 
the city. Taking a breather in the 
square I truly grasp that Beşiktaş 
is a seaside neighborhood. Because 
right over there, stands the tomb of 
Hayredddin Barbarossa Pasha, one 
of the greatest naval commanders 
of Turkish history. In the shadow 
of his epitaph, which reads, “The 
body of the departed Captain 
Hayreddin Pasha, the conqueror 
of Algeria and Tunisia is enshrined 
here,” I recite surah al-Fatiha for 
him and pay utmost attention 
to the monument. How perfectly 
the lines penned by Yahya Kemal, 
“These sounds of cannon ball fire 
cometh whence? / Might be that 
Hayreddin Barbarossa returns 
from a campaign” sum this epitaph! 
Having talked so much about the 
sea, we certainly should enter the 
Naval Museum. 
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Paşa” yazan kitabesinin 
gölgesinde ruhuna bir Fatiha 
gönderdikten sonra, kendisi 
için dikilen anıta dikkat 
kesiliyorum: Yahya Kemal, 
“Deniz ufkunda bu top 
sesleri nereden geliyor? / 
Barbaros belki donanmayla 
seferden geliyor” diye 
yazmış; mısralar anıta ne 
kadar da yakışmış! Denizden 
bu kadar bahsedip de Deniz 
Müzesi’nin kapısından 
girmemek olur mu? 

Denizcilik hafızamız  
1897’de kurulmuş olsa da 
Beşiktaş meydanındaki 
yerine 1961’de taşınan Deniz 
Müzesi, gerçekten de çok 
büyük bir hazine. 15 bin 
metrekarelik alana yayılmış 
değerli koleksiyonlarını 
hayranlıkla seyrederken, 
böyle bir yerin önünden 
binlerce insanın geçip 
gitmesine rağmen içerinin 
tenhalığına hayıflanıyorum. 
Müzenin girişinde Çaka Bey, 
Umur Bey, Pîrî Reis, Seydi Ali 
Reis gibi Türk donanmasının 

kudretli isimlerinin büstleri 
karşılıyor gelenleri. İçeride 
kimler, neler yok ki! Göz 
alıcı güzellikte saltanat 
kayıkları, kadırgalar, piyade 
kayıkları, denizcilikte 
kullanılan aletler, amforalar, 
mobilyalar ve daha nice 
kıymetli yadigâr! “Atatürk’e 
Ait Eşyalar” müzenin en 
değerli koleksiyonlarından 
biri. Boğaziçi manzarasının 
duygulu mavisi ile maziye 
dair övüncün iç içe geçtiği bu 
müzeye -yeniden görüşmek 
kaydıyla bile olsa- veda 
etmek güç. 

Çarşıya doğru 
Beşiktaş iskelesinin tam 
karşısında, yaptırdığı külliye 
tamamlanmadan vefat eden 
Kaptanıderya Sinan Paşa’nın 
adını taşıyan mütevazı cami 
duruyor. Beşiktaş böyle işte,  
masalların canlandırıldığı 
üç boyutlu karton kitaplar 
gibi: Bir bakmışsınız 
Osmanlı donanmasının 
komutanlarına dair izler 
karşınızda, bir bakmışsınız 

Our naval recollection  
Even though it was set up in 1897 
and was moved to its current 
location at Beşiktaş Square in 
1961, the Naval Museum is truly 
a magnificent treasure. As I gaze 
in admiration at its valuable 
collection that is displayed across 
15,000 square meters, I deplore 
the desertedness of such a place 
as thousands pass by in front of 
its doors. At the entrance of the 
museum, the busts of the mighty 
lords of the Turkish fleet like Çaka 
Bey, Umur Bey, Piri Reis, and 

Seydi Ali Reis greet those who 
come in. Who and what is not 
inside? Dazzling sultanate barges, 
galleys, imperial and infantry 
caïques, nautical instruments, 
amphorae, furniture, and so many 
other precious relics. One of the 
museum’s most valuable collections 
is the “Atatürk Memorabilia” 
section. Even if we’ll meet again, 
it’s hard to bid farewell to this 
museum where the emotional blue 
of the Bosphorus landscape melds 
with the nostalgia of the past that 
swells your chest with pride. 

Yahya Efendi Dergâhı Beşiktaş’ın en güzel manzaralarından birine sahip.
Yahya Efendi Dervish Lodge presents the most exquisite views of Beşiktaş.

Beşiktaş iskelesi, İstanbul’un iki yakası arasındaki deniz yolculuklarında 
önemli bir merkez.
Beşiktaş jetty is an important hub for sea voyage between Istanbul’s two sides. 

Deniz Müzesi, denizciliğe ve tarihe meraklı herkesin görmesi gereken 
bir koleksiyonu barındırıyor.
The Naval Museum holds a must-see collection for anyone interested in 
seafaring and history.

Türk denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın türbesi semtin etkileyici tarihî yapılarından biri.
The tomb of Hayreddin Barbarossa Pasha, one of the most prominent figures of 
Turkish naval history,  is one of the borough’s most striking historical structures.
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mimarbaşı Koca Sinan 
arzıendam ediyor; bir de 
bakmışsınız ki, masal bitmiş, 
mimarbaşının ismini taşıyan 
az ilerideki üniversiteden 
çıkan öğrenciler ellerinde 
kameraları ile bu yapıları 
görmeye, öğrenmeye 
geliyor! Masal gibi dedik ya, 
gökten o üç elma düşmeden 
Büyük Beşiktaş Çarşısı’na 
giriyorum.  
Büyük Beşiktaş Çarşısı, 
İstanbul’un “pasaj” adı 
verilen toplu mağazalarla 
henüz tanıştığı yıllarda 
açılmış. İçeride kıyafet, 
çamaşır, bolca ayakkabı 
dükkânının yanında kitap, 
çizgi roman ve hatta spor 
malzemeleri de bulmak 
mümkün. Burası Beşiktaş’ın 
mimari anlamda merkez 
çarşısı. “Peki ya sesiyle, 
devinimiyle, cıvıltılı 
sokakları, heykelleri, tarihî 
lokantaları ile meşhur çarşısı 
neresi?” diyeceksiniz. Hadi 
gelin, biraz da açık havada 
gezelim.   

Şehit Asım Caddesi ile 
Mumcu Bakkal Sokağı’nın 
kesiştiği dört yol ağzındaki 
meşhur “kartal heykeli” 
Beşiktaş çarşısının kalbi. 
Burası aynı zamanda 
Beşiktaş taraftarlarının 
da buluşma yeri. Çarşıda 
restoran bulmak da mümkün 
kozmetik mağazası da; 
telefoncu bulmak da 
mümkün Sümerbank 
basması da… Köftecilerle 
üçüncü dalga kahveciler, 
yeni moda tatlılar yapan 
pastanelerle menemen 
ustası kahvaltıcılar omuz 
omuza. Altını çizmeli: 
Çelebioğlu Sokak’taki sıra 
sıra kahvaltı dükkânları 
artık Kahvaltıcılar Sokağı 
olarak tanınıyor ve her 
sabah, özellikle de hafta 
sonları şehrin dört bir 
yanından gelenlerle dolup 
taşıyor. Çarşı ruhunun 
önemli dinamiklerinden 
biri de Balık Pazarı. Tam 
karşısındaki büyük kitapçı 
ve çatısına konmuş tok 

Towards the marketplace 
Passing away before the social 
complex built in his name was 
complete, Chief Admiral Sinan 
Pasha’s humble mosque stands 
right across from the Beşiktaş 
jetty. Beşiktaş resembles a 3-D 
storybook, the kind that depicts 
fairy tales. Next thing you know, 
Ottoman fleet commanders 
stand before you, and then chief 
architect Sinan the Great puts in 
an appearance. And just as you 
think the fairy tale is coming to an 
end, the students of the university 
named after the architect come 
out of the campus to see these 
structures with cameras in 
their hands and to learn about 
them! We said like a fairy tale, 
so before apples fall from the 
sky (a reference to a fairy tale 
closing phrase used in Turkish), I 
head towards the Great Beşiktaş 
Market (Çarşı).  
The Great Beşiktaş Market 
was opened when Istanbul was 
being introduced to the “pasaj” 
concept, a modern type of covered 
bazaar housing many small 

stores. Inside along with loads 
of apparel, underwear, and shoe 
stores there are ones selling books, 
comic books and even sports 
equipment. Architecturally, this 
is the central marketplace of 
Beşiktaş. Well then, you’ll ask, 
where is its famous marketplace 
brim with sound, action, chirpy 
streets, statues, and historical 
restaurants? Come, let’s go on an 
exploration outdoors.   
The famous “eagle statue” located 
where Şehit Asım Street and 
Mumcu Bakkal Street intersect 
is the heart of the Beşiktaş 
marketplace. This place is 
also the meeting spot of the 
BJK fans. It is possible to find 
restaurants, cosmetics stores, 
telecommunications stores, 
and even Sümerbank chintz in 
this marketplace. Shoulder to 
shoulder are meatball sellers with 
third-generation coffeehouses, 
patisseries that sell fashionable 
desserts and breakfasters that 
expertize in menemen (Turkish 
style scrambled eggs with chopped 
onions, tomatoes, and sliced green 

55 ?????
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martılarla buranın gerçek 
bir metropol pazarı olduğu 
kesin.  
Martılar dikkatimi sokak 
hayvanlarına çekiyor, ne çok 
köpek var! Tarihî Karadeniz 
Dönercisi’nin önünde 
henüz o bildik kuyruk 
oluşmamış, vakit erken. 
Asım Usta’nın dükkânın 
önüne attığı masalarda 
oturan müşterilerin 
öğle yemeği ikram ettiği 
kimsesiz yavru köpeklere 
bazı mağazalar kapılarını 
bile açmış; bir sokak köpeği 
en fazla ne kadar mesut 
olabilirse o kadar mesut, 
uzanmışlar. Birkaçı da 
öylesine başıboş dolaşıyor… 
Seyre dalıyorum. Çarşının 
hanidir esnafı Ağrılı Simitçi 
Cavit “Bir şey yapmazlar.” 
diyor. “Biliyorum.” diyorum, 
muhabbete koyuluyoruz. 
“Balkan Lokantası’nı 
mutlaka yaz abla.” diyor, 
“Soyhan Turşucusu’nu 
sakın unutma!” “Olur” 

diyorum, “unutmam.” 
Tam o sırada yanımızdan 
çarşının meczuplarından 
biri geçiyor homurdana 
homurdana; söylediklerini 
anlamıyorum. “Delidir 
ama çok zararsızdır abla.” 
diyor. “Onu da biliyorum.” 
diyorum. İstanbul’un kadim 
semtlerinde kim bilir hangi 
tecrübelerle akıl sağlığını 
yitirmiş, belki de öyle 
görünmeyi seçmiş kişilerden 
zarar gelmeyeceğini herkes 
biraz bilir.  

Akaretler 
Beşiktaş’ı Maçka’ya bağlayan 
Süleyman Seba Caddesi 
üzerinde yolun iki tarafına 
dizili ışıltılı sıra evleri görür 
görmez ne kadar köklü 
bir mimari geçmişe sahip 
olduklarını hissediyorum. 
Sultan Abdülaziz tarafından 
Dolmabahçe Sarayı’nın 
önde gelen ağalarının 
kalması için yaptırılan 
bu “lojmanlar” 2008 

peppers). It should be underlined: 
the breakfast places lined side 
by side on Çelebioğlu Street, 
also referred to as Kahvaltıcılar 
(Breakfasters) Street, nowadays 
and each morning -and specifically 
on weekends- are swarmed by 
people coming from all corners of 
the city. The heart and soul of the 
Çarşı is the Fish Market. Judging 
by the huge bookstore right across 
from the market and the satiated 
seagulls perched on its roof, this 
is, no doubt, truly a metropolitan 
market.  
The seagulls shift my attention 
towards the street animals -there 
are so many dogs around! The 
familiar queue is yet to form 
for the Historical Karadeniz 
Dönercisi (gyro) -it is still early. 
While the customers eating at the 
tables placed in front of his shop 
by Master Asım feed the stray 
pups with their lunch, some stores 
have also opened their doors to 
them; they are as complacent as a 
stray dog can be, lying stretched 
out. Some of them muck about, 

and I watch them. Cavit from Ağrı, 
a longtime market shop owner 
and simit (Turkish bagel) seller, 
says, “They won’t harm you.” “I 
know,” I say, and then we continue 
with our conversation. “Sister, do 
not forget to mention the Balkan 
Restaurant”, “And Soyhan picklers 
too!” “OK, I won’t,” I reply. Right 
at that instant, one of the market 
loonies passes us by mumbling to 
himself but I can’t make out what 
he’s saying. “He’s nuts but does no 
harm,” says one, and I say, “I know 
that too.” In the old neighborhoods 
of Istanbul, everybody knows that 
no harm comes from such people; 
who knows, however, how they’d 
have ended up if locals had treated 
them differently.

Akaretler  
Seeing the lit-up, low houses lined 
side by side on both sides of the 
road on the Süleyman Seba Street 
that connects Beşiktaş to Maçka, I 
feel their deep-rooted architectural 
past. These “lodgings” built 
for the prominent aghas of the 
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10 Beşiktaş, İstanbul’un en renkli çarşılarından birine sahip. 
Beşiktaş is home to one of Istanbul’s most colorful marketplaces. 
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yılında restore edildikten 
sonra İstanbul’un çekim 
merkezlerinden biri oldu. 
Dünyaca meşhur markaların, 
kafelerin ve restoranların 
bulunduğu Akaretler 
Yokuşu’nu İstanbul’un 
diğer lüks caddelerinden 
farklı kılansa, az ötedeki 
Beşiktaş çarşısında sokak 
pilavcısının, köftecinin 
önündeki kalabalıklarla 
ışıltılı mağazaların 
önündeki kalabalıkların 
sırt sırta oluşu, yani 
İstanbul’un hakikati! 
Unutmadan, Akaretler 
Yokuşu’nu tırmanacaksanız 
soluklanmak için 
Şairler Sofası Parkı’nda 
oturabilirsiniz. Sabah 
saatlerini seçin, etrafta pek 
kimse olmaz. Siz de Behçet 
Necatigil, Oktay Rifat, 
Özdemir Asaf, Orhan Veli, 
Cahit Sıtkı gibi şairlerin 
heykelleriyle rahat rahat 
sohbet eder, canınız çekerse 
en sevdiğiniz dizelerini de 
belki ezberden okursunuz. 

Abidevi kapılar, kubbeler 
Beşiktaş’ı dört başı mamur 
gezmek niyetindeyseniz 
Sultan Abdülmecid’in şehre 
armağanı Dolmabahçe 
Sarayı’nı göz ardı 
edemezsiniz. Taş işçiliğinin 
anıtsal eserlere dönüştüğü 

görkemli kapıları, 1856’da 
inşa edilen, ancak 
sanki dünya yaratılalı 
beri oradaymışçasına 
heybetli görünen bu 
mimari şaheserin azameti 
hakkında fikir veriyor. 
Yapısı itibarıyla Avrupa 
saraylarını anımsatsa da 
Osmanlı geleneğindeki “ev” 
modelini dev boyutlarda 
koruyan Dolmabahçe Sarayı, 
modern metropollerin 
kalabalık betonarme 
binalarında yaşamaya 
alışkın şehir insanı için 
estetik ve medeniyet gıdalı 
bir tarih panzehiri âdeta. 
Sarayın bahçesinden 
yürüyerek Dolmabahçe 
Camii’ne, gerçek adıyla 
söyleyecek olursak Bezmi 
Alem Valide Sultan Camii’ne 
giriyorum. Barok stildeki 
Osmanlı camilerinin 
seçkin örneklerinden olan 
bu ihtişamlı mabedin 
kubbesinin güzelliğini 
herhangi bir güzelleme ile 
anlatmak mümkün değil! 
O kubbenin altından zar 
zor ayrılıp başladığım yere, 
deniz kenarına döndüğümde 
şair Orhan Veli’nin 
dizeleri çınlıyor zihnimde:  
“Bakakalırım giden geminin 
ardından / Atamam kendimi 
denize dünya güzel.” 
Hakikaten güzelsin dünya. 

Akaretler’deki Sıra Evler birbirinden şık restoran, otel ve mağazalar ile 
Beşiktaş’ın cazibe merkezi. 
Located at Akaretler, Sıra Evler (Adjacent Houses) is one of the borough’s 
centers of attraction with restaurants, hotels, and stores one chicer than the 
other. 

Kafeler Beşiktaşlılar kadar şehrin farklı yerlerinden semte gelenlerin de 
buluşma noktası.
Cafés are meeting spots for both residents of Beşiktaş and visitors coming here 
from different areas of the city.

Dolmabahçe Sarayı’nın anıtsal kapıları içerinin güzelliği hakkında ipucu 
veriyor âdeta.
Dolmabahçe Palace’s monumental gates veritably lend clues to the beauties of 
its interior.
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Dolmabahçe Palace in the time 
of Sultan Abdulaziz have become 
an attraction point in Istanbul 
since the day they were restored in 
2008. What makes the Akaretler 
ramp, which hosts world-renowned 
brands, cafés and restaurants, 
different from the other luxury 
streets of Istanbul is the fact 
that the crowds in the street that 
hosts pilaf and meatball sellers 
just further down the road at the 
Beşiktaş marketplace and those 
that stand before the glittering 
storefronts stand back to back 
–one of Istanbul’s many realities! 
Before we forget, if you are to climb 
the Akaretler ramp you can take 
a seat at the Poets’ Table Park to 
take a breather. Opt for the hours 
of the morning as there won’t be 
a soul around. You can strike up 
a conversation to your heart’s 
content with the statues of poets 
such as Behçet Necatigil, Oktay 
Rifat, Özdemir Asaf, Orhan Veli, 
and Cahit Sıtkı and if you like, you 
can recite your favorite lines from 
their poems by heart. 

Monumental gates and domes   
If you want to see Beşiktaş all 
around, then you should not 
overlook the Dolmabahçe Palace 
presented to the city by Sultan 

Abdulmejid. Even its gates, where 
stonemasonry has given birth 
to monumental memorials, give 
clues to the grandiosity of this 
architectural masterpiece built 
in 1856 -which however seems to 
have been here ever since the world 
was created. Despite its structure’s 
resemblance to European 
palaces, it presents an example 
of the “house” model of Ottoman 
tradition in gigantesque size. 
It is, in fact, a kind of historical 
antidote that presents aesthetic 
and civilizational nutrients to 
city slickers that are accustomed 
to living in reinforced concrete 
buildings in the forests of modern 
metropolises. I pass through the 
palace garden and head to the 
Dolmabahçe Mosque, a.k.a. Bezmi 
Alem Valide Sultan Mosque. One 
of the outstanding examples of 
Ottoman mosques in the Baroque 
style, this magnificent shrine’s 
dome is of a beauty that cannot be 
relayed in words! Departing from 
under that dome with difficulty, 
I head towards the place that I 
started off, to the seaside as lines 
of Orhan Veli rush into my mind: 
“I watch the ship departing / I 
can’t throw myself to the sea, life 
is beautiful.” World, you really are 
beautiful.
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Anadolu’da bir söz vardır: “Çıkar şu baklayı 
ağzından”. Ben de bu söze kulak verip baklanın 
sırlarını hemen paylaşmak istiyorum.  

FROM ANTIQUITY TO TODAY
BROAD BEANS

The expression to “spill the beans,” that is to disclose a 
secret, is local to Anatolia and other parts of the world. 
Just as this idiom hints, I would like to share the secret of 
broad beans right at the start of my story.  

ANTİK ÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE 

BAKLA
AYDAN ÜSTKANAT





Günümüz yemek kitaplarında ve çoğu kentte unutulmuş bir kahraman 
olan baklanın ilginç bir tarihçesi var. Kimi zaman hakkında kötü 
efsaneler yayılmış, kimi zaman savaştayken komutanlar uğursuz 
saydıkları bakla tarlasından geçmeyi reddetmiş, kimi zaman da din 
adamlarının yemesi yasaklanmış. Hakkında bir kitap dolusu karalama 
bulmak mümkün. Ünlü matematikçi Pisagor, baklanın en büyük 
düşmanlarından biriymiş sözgelimi; vejetaryen olmasına rağmen baklayı 
mutfağına hiç sokmamış. 

Tabii ki bakla, tarihin her döneminde yerden yere vurulmadı.  Baş tacı 
edildiği zamanlar da oldu. MÖ 6 bin yılından itibaren Nil Nehri etrafında 
yetiştirilen baklanın süper güçleri olduğuna inanılırdı. Bir zamanlar da 
iyi şans işaretiydi ve Mısır’da törenle tanrılara hediye edilirdi. Akdeniz 
topraklarında insanoğluna ve her türlü hava koşuluna karşı dimdik 
ayakta durdu, açları doyurdu ve genetiği hiçbir zaman değişmedi.

Baklanın sırları
Baklaya karşı olanlar gizemini çözememişlerdi belki de. Ama bugün 
bizler baklanın sırlarını biliyoruz: Seven sevmeyen bir tarafa; 
yetiştirildiği yerde içindeki bol azotla toprağı besleyen, koca bir 
“baklagil” familyasını kucaklayıp onlara ismini veren, düşük kalorili,  
yüksek oranda lif içeren, bol vitaminli, kadim bir sebze bakla. Çiğken ve 
özellikle fazla yenirse baş dönmesi yapıyor. Taze ya da kuru bakla, hatta 
bakla çiçeklerinin polenleri bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da neden 
olabiliyor.

Baharla gelen lezzet
Bakla, Anadolu topraklarında kışın sonunda, baharın ilk aylarında 
yemekleri lezzetlendiren bir malzeme. Ege’de enginar onunla dans eder, 
İç Anadolu’da mevsimi geldiğinde pilavlar onunla renklenir, sarmalara 
lezzet verir, yumurta ile kavrulup tutkulu bir aşk yaşar mutfaklarda. 
İzmir’in bakla yemekleri çok meşhurdur örneğin; bakla favası, iç baklalı 
enginarlı pilavı, baklalı enginar dolması ve zeytinyağlı taze bakla en 
önemlileri. İstanbul’un iç baklalı enginarı, Amasya’nın bakla sarması; 
Isparta’nın, Şanlıurfa’nın bakla boranisi, Zonguldak’ın çingene bakla 
yemeği, Çanakkale’nin bakla keşkeği, Antalya’nın bakla piyazı… Hepsi 
son derece lezzetlidir! Hatta benim çocukluğumda iri taneli iç bakla 
sofraları çiğ olarak, zeytinle birlikte süslerdi.

Tüm bu yemeklerden ilham alarak sizler için bir “baklalı”  menü 
hazırladım. Baklanın bilindik hâllerine bir parça fark katarak tabağa 
yerleştirdim. Eminim bu yemekler size bakla ile daha farklı lezzetler 
keşfetmeniz için ilham verecek; afiyetle!..

A long forgotten hero of most recipe books and cities of our day, broad beans have 
an interesting history. At times bad legends were spun about them, commanders 
refused to pass through broad beans fields which they deemed to be ominous, and 
religious men were banned from eating them. There are a lot of false legends and 
hearsay about them. For instance, the famous mathematician Pythagoras was one 
of the arch-enemies of the broad bean. Albeit being a vegetarian, he had banned 
broad beans from his kitchen. 

However, the broad bean has not always been badmouthed. There were times when 
it was crowned too. As of 6000 BC, it was believed that the broad bean grown along 
the banks of the River Nile had supernatural powers. This plant was a token of 
good luck and was gifted to the gods in Egypt with a ceremony. It stood still in the 
Mediterranean lands enduring all kinds of climate conditions and human actions, 
and fed the hungry without ever changing its genetic makeup.

Secrets of the broad bean
Maybe those that were against the broad bean were never able to solve its mystery. 
But today we know more about it. Those who love it and those who don’t should take 
their sides; the broad bean is an ancient plant that nourishes the soil with plenty of 
nitrogen, embraces the whole legume family lending its name to it, is low in calories, 
high in fibers, and vitamins. Though it should be acknowledged that it makes you 
dizzy when you eat it raw -especially in excess. Furthermore, fresh or dry broad 
beans, and even pollens of the broad beans’ blossoms cause allergic reactions in some 
people.

The delicacy that arrives with spring
Broad bean is an ingredient that marks the end of winter in Anatolia and adds to the 
taste of the dishes in early spring. In the Aegean, artichokes dance with it; when it’s 
in season, in Central Anatolia rice is flavored with it; it lends flavor to stuffed vine 
leaves, and has a tumultuous affair in the kitchen when its sautéed with eggs. For 
instance, the most significant broad bean dishes of Izmir are mashed broad beans 
(fava), rice with artichokes and shelled broad beans, artichokes filled with shelled 
broad beans, and fresh broad beans cooked with olive oil. Delicious broad bean 
dishes include the artichokes with shelled broad beans of Istanbul, stuffed leaves 
with broad beans of Amasya, the broad beans borani of Isparta and Şanlıurfa, the 
wild broad bean dish of Zonguldak, keşkek with broad beans of Çanakkale, and the 
haricot bean salad of Antalya. In my childhood, coarse shelled broad beans would be 
placed on the tables uncooked along with olives.

Inspired by all these dishes, we prepared a selection of broad bean recipes for you. I 
have arranged them on serving dishes, adding a twist to the familiar presentations. 
I’m sure these dishes will inspire you to explore more delicacies with broad beans. 
Bon appétit!

90  ANADOLUJET • MART • MARCH 2019



STUFFED VINE LEAVES ON A BED OF SHELLED BROAD BEANS  

300 g vine leaves (in brined) / 1 cup of rice / ½ cup broad beans (peeled) / 2 
tomatoes (peeled and diced) / 1 onion (diced) / 2 lemons / Fresh peppermint, 
parsley, salt, olive oil
 
For the bed of broad beans 
200 g broad beans (boiled and peeled)
/ shoots of shallots (finely chopped)/1 pinch fresh peppermint, lemon zest, 
salt, olive oil

Boil the vine leaves until they become soft and then wash them in cold water. 
Change the water a few times and then strain.
Mix the rice, broad beans, tomatoes, onions, peppermint, parsley, salt and 
olive oil, and wrap them in the vine leaves. Place the unused thicker leaves on 
the bottom of a pot and place the stuffed vine leaves on top one by one. Place 
a sliced lemon on top, add 3 cups of water, and place a ceramic dish turned 
upside down on top. Cook on high heat for five minutes and then lower the 
heat for about 40 minutes.
Drizzle olive oil in another pan and when it gets hot, sauté the scallions 
lightly. Remove the pan from the heat, add the broad beans, the lemon zest, 
fresh peppermint and salt, and stir. 
Place the sautéed broad beans on a serving dish, place the stuffed vine leaves 
on top, and serve.
Recommendation for serving: if you like sweet-sour delights, you can add 
fresh fruits (dry raisins or white mulberries) to the sautéed broad beans.

İÇ BAKLA YATAĞINDA YAPRAK SARMA
 
300 gr asma yaprağı (salamura) / 1 su bardağı pirinç / Yarım su bardağı 
iç bakla (kabuğu ayıklanmış) / 2 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp 
doğranmış) / 1 kuru soğan (ince küp doğranmış) / 2 limon / Taze nane, 
maydanoz, tuz, zeytinyağı

İç bakla yatağı için
200 gr iç bakla (haşlanıp kabuğu soyulmuş) / 2 sap taze soğan (ince 
doğranmış) / Bir tutam taze nane, limon kabuğu rendesi, tuz, zeytinyağı

Yaprakları biraz yumuşayana kadar haşlayıp soğuk suya alın. Birkaç kez 
suyunu değiştirip süzün.
Pirinç, bakla, domates, soğan, nane, maydanoz, tuz ve zeytinyağını 
karıştırıp yapraklara sarın. Tencereye kullanmadığınız kalın yapraklarla 
taban yapıp sarmaları içine dizin. Limonu dilimleyip sarmanın üzerini 
kapatın. Üzerine üç su bardağı su koyun, ağırlık yapması için bir tabağı ters 
kapatın. Önce yüksek ateşte beş dakika, ardından kısık ateşte yaklaşık 40 
dakika pişirin.
Başka bir tavaya zeytinyağı koyup ısındığında taze soğanı hafifçe 
yumuşatın ve tavayı ocaktan alın. İç baklayı, limon rendesini, taze naneyi 
ve tuzu ekleyip tavanın sıcağı ile karıştırın. 
Sotelenmiş baklayı servis tabağına yayın, üzerine veya yanına sarmaları 
dizerek servis edin. 
Servis önerisi: Ekşi-tatlı lezzetleri seviyorsanız bakla soteye taze meyve 
(mavi yemiş veya beyaz dut) ekleyebilirsiniz.



MASHED FRESH BROAD BEANS (FAVA)  
1 cup dried broad beans (soaked overnight)/½ cup fresh broad beans (boiled 
and peeled)/1 medium onion /½ cup olive oil/½ tbsp. salt/½ tbsp. crude 
honey

Also 
1 red onion (thinly chopped and diced)/Dill (finely chopped)/Shelled broad 
beans

Finely dice the onion. Drizzle olive oil in a pot and sauté it. Add two cups of 
water and put the lid on. When the water boils, add salt and the broad beans 
you have washed. Cook them by stirring from time to time for about an hour 
over low heat. When the broad beans become mushy, put them through a 
strainer. 
Coarsely grate the freshly shelled broad beans, add the finely chopped dill, red 
onions and honey, and mix. Place on a serving dish. Place some fresh broad 
beans and red onions on top, and drizzle with olive oil.

Note: If you like, you can add the juice of half a lemon to add some sourness to 
the dish.

TAZE BAKLALI FAVA 
Bir su bardağı kuru bakla (bir gece suda beklemiş)/Yarım su bardağı taze 
bakla (haşlanıp kabuğu soyulmuş)/Bir kuru soğan (orta boy)/Yarım çay 
bardağı zeytinyağı/Bir tatlı kaşığı tuz/Bir tatlı kaşığı ham bal

Ayrıca 
Kırmızı soğan (ince ve küp doğranmış)/Dereotu (ince kıyılmış)/İç bakla

Kuru soğanı incecik, küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağıyla birlikte bir 
tencereye alıp soteleyin. Üzerine iki su bardağı su ekleyip tencerenin 
kapağını kapatın. Su kaynayınca tuzunu atıp yıkanmış baklaları 
ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık bir saat, aralıklarla ezerek karıştırın. 
Baklalar iyice ezildiğinde ince bir tel kevgirden geçirin. 
Taze baklayı blenderda iri olarak parçalayın, diğer pürenin içine ince 
kıyılmış dereotu, kuru soğan ve bal ekleyip tümünü karıştırın. Servis 
tabağına alın. Üzerine taze bakla tanesi ve kırmızı soğan ekleyip bol 
zeytinyağı gezdirerek sunun.

Not: Arzu ederseniz baklayı kevgirden geçirdikten sonra ekşilik 
vermesi için yarım limonun suyunu ekleyebilirsiniz.





TAZE İÇ BAKLALI ISIRGAN OTLU PİDE 
Hamur için
400 gr ekmeklik un/1 çay kaşığı kuru aktif maya/1 yemek kaşığı zeytinyağı 
230 ml su /Bir tutam tuz 

Üzeri için
Yarım su bardağı iç bakla (hafif haşlanıp kabuğu çıkarılmış)/Bir bağ ısırgan 
otu (sıcak suda iki dakika tutulup şoklanmış)/Rende peynir (kaşar veya 
İzmir tulumu)/Az miktar süt kreması, tuz/Her bir pide için bir adet yumurta 
(tercihen poşetlenmiş)

Tüm hamur malzemesini yoğurup yuvarlayın. Üzerini kapatıp 
oda sıcaklığında üç katı olana kadar yaklaşık bir-bir buçuk saat 
mayalandırın.
Fırını 230 dereceye ayarlayın.
Hamuru mutfak tezgâhına alın. Birkaç dakika yoğurup 4 eşit parçaya 
bölün. Her bir hamur topunu incelterek uzunlamasına açın. Pideye 
şeklini dilediğiniz gibi verebilirsiniz. 
Hamuru fırın tepsisine koyun, üzerine ince bir tabaka krema sürün. 
Isırgan otunu bolca koyup taze bakla tanelerini paylaştırın. Pidenin 
kenar hamurunu içe doğru katlayıp pişerken açılmaması için bastırın. 
Kenarlara da krema sürün ve sıcak fırına verin. 
20 dakika sonra fırından alıp üzerine peynir rendesi ekleyin. Bu arada 
yumurtaları poşetleyin veya peynirle birlikte pidelerin üzerine çiğ 
olarak kırın. Beş dakika daha fırınlayın. Sıcak olarak servis edin.

PIDE WITH NETTLE AND FRESH BROAD BEANS 
For the dough
400 g flour/1 tsp. dry active yeast/1 tbsp. olive oil/230 ml water/1 pinch 
salt 
 
For the topping
½½ cup shelled broad beans (boiled)/1 bunch nettle (blanched)/Grated cheese 
(kashar or Izmir brynzda)/A small amount of cream, salt/1 egg for each pide 
(poached)

Knead the dough and make small rolls. Cover them with a damp cloth and let 
them rise for an hour or an hour and a half in room temperature until the dough 
has tripled in size.
Preheat the oven to 230 degrees Celsius.
Place the dough on the countertop. Knead it for a few minutes, then cut it into 4 
equal parts. Roll out the dough lengthwise. You can shape the pide as you wish.
Place the dough on an oven tray, and spread a thin layer of cream on it. Place 
plenty of nettle on top and broad beans. Fold the sides of the dough inside 
sideways and press them down so they do not open up when they bake. Brush the 
sides with cream and place in the preheated oven. 
Bake for 20 minutes and then add the grated cheese on top. In the meantime, 
poach the eggs or crack them over the pide with the grated cheese. Bake for 
another 5 minutes. Serve hot.
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Cep telefonları için tasarlanan bazı uygulamalar matematiği “korkulu rüya” 
olmaktan çıkarabilir. 

Some of the apps designed for smartphones can put an end to mathematics being 
a “nightmare.” 

MATEMATİĞİ KOLAYLAŞTIRAN 
UYGULAMALAR

APPLICATIONS TO HELP MAKE 
MATHEMATHICS EASY
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Mathway
Zorlu matematik 
problemleriyle başa çıkmakta 
zorlanıyor musunuz? 
İhtiyacınız olan anlarda 
yardımınıza koşabilecek 
matematik uzmanı bir dost 
ise aradığınız, Mathway 
tam size göre. Üstelik de 
size cebiniz kadar yakın. 
Mathway, matematik 
problemlerini çözen mobil 
bir uygulama. Yapmanız 
gereken tek şey telefonunuzun 
kamerasıyla problemi 
görüntülemek. Uygulama 
size problemin çözümünü 
adım adım gösteriyor. Doğru 
kullanıldığında öğretici bir 
uygulama olan Mathway’den 
cebir, trigonometri, istatistik 
gibi alanlarda da yardım 
alabilirsiniz. 

RealCalc Scientific 
Calculator
RealCalc gelişmiş bir hesap 
makinesi uygulaması. Cebir, 
trigonometrik fonksiyonlar, 
kesirler, derece/dakika/
saniye dönüştürücüleri... 

Mathway
Are you racking your 
brains to solve difficult 
mathematical problems? 
If what you are looking for 
is a mathematics specialist 
friend who can run to your 
rescue just when you need 
one, Mathway is just the 
right app for you. And it is 
only a pocket reach away. As 
you might imagine Mathway 
is a mobile application 
that solves mathematical 
problems. What you need 
to do is to scan the problem 
with the camera of your 
phone. The application 
shows you the solution of 
the problem step by step. 
Didactic when used in 
the right way, Mathway 
can assist you in algebra, 
trigonometry, and statistics. 

RealCalc Scientific 
Calculator
RealCalc is an advanced 
calculator app. Algebra, 
trigonometric functions, 
fractions, degree/minute/

Uygulama, pek çok zorlu 
matematik işlemini 
başarıyla gerçekleştirip 
ihtiyacınıza fazlasıyla cevap 
veriyor. Alanı matematik 
olanların uygulamayı 
akıllı telefonlarında 
bulundurmasında fayda var.

All Math Formula
All Math Formula, 
matematiğin olmazsa 
olmazı formülleri içeren bir 
uygulama. Geometriden 
cebire, indirgemeden 
trigonometriye binden 
fazla formülün yer aldığı 
bu uygulamayı kullanarak 
ihtiyacınız olan formüle her an 
ulaşabilirsiniz.

Khan Academy 
Aritmetik, cebir, geometri, 
trigonometri, istatistik, 
kalkülüs, doğrusal cebir... 
Khan Academy’nin ders 
videoları ve konuları 
derinlemesine anlatan 
metinleriyle matematikte daha 
iyi bir noktaya gelebilirsiniz. 

second convertors... The 
application meets your needs 
by successfully carrying out 
many difficult mathematical 
operations. It would be in 
the best interest of those 
dealing with mathematics 
to download it to their 
smartphones.

All Math Formula
All Math Formula is an 
application that holds 
the formulas essential to 
mathematics. By using 
this application, which 
contains more than 1,000 
formulas, you can reach all 
kinds of formulas ranging 
from geometry to algebra, 
reduction to trigonometry.

Khan Academy 
Arithmetic, algebra, 
geometry, trigonometry, 
statistics, calculus, linear 
algebra... You can improve 
your grasp of mathematics 
with the course videos by the 
Khan Academy, which has 
prepared in-depth courses. 
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Uygulamayla dersleri 
telefonunuza indirerek 
internete ihtiyaç duymadan 
her yerde izleyebiliyorsunuz. 
Khan Academy’deki 
eğitim programları sadece 
matematikle sınırlı değil. Fen 
bilimleri, ekonomi, tarih ve 
daha birçok konuda binlerce 
ders videosu ve eğitim içeriği 
öğrencileri bekliyor.

Textgrabber
Pek çok kaynağı referans 
alan bir matematik ödevini 
yazmak meşakkatli olabilir. 
İşte bu noktada Textgrabber 
devreye giriyor. Uygulama, 
fotoğrafını çektiğiniz metni 
dijitalleştirerek sanal ortamda 
kullanımınıza sunuyor. Çevrim 
dışı çalışan Textgrabber 

tercüme de yapabiliyor. 
Özetle; bu uygulamayla 
metne dönüştürdüğünüz 
içerikleri istediğiniz 
gibi düzenleyebiliyor, 
kopyalayabiliyor ve tercüme 
edebiliyorsunuz.

Math with your Friends
Matematik bilginizle 
arkadaşlarınıza meydan 
okumaya ne dersiniz? Bu 
popüler oyunda rakiplerinizin 
önüne geçebilmek için işlemleri 
doğru yapmanız, daha uzun 
denklemler oluşturmanız 
yeterli. Bir yandan keyifle 
vakit geçirmeniz diğer yandan 
matematik yeteneğinizi 
sınayabilmeniz için ideal bir 
uygulama. 

By downloading the courses 
to your smartphone, you 
can watch them anywhere 
without needing to connect 
to the Internet. The academic 
programs by the Khan 
Academy are not limited to 
mathematics. Thousands 
of educative videos and 
academic content on life 
sciences, economics, history, 
and many other subjects 
await students.

Textgrabber
It can be a tedious task to 
write down a mathematics 
assignment citing many 
references. Textgrabber 
comes to the rescue. The 
application digitalizes the 
text that you photograph to 

enable you to use it in virtual 
platforms. Operating offline, 
Textgrabber can also make 
translations. In sum, with 
this application, you can 
arrange, copy, and translate 
the content that you have 
converted into text at your 
convenience.

Math with your Friends
What do you think about 
challenging your friends with 
your math knowledge? In 
this popular game, you try to 
perform the right operations 
and form longer equations 
to outsmart your rivals. It 
is the ideal application to 
pass your time enjoyably 
and test your abilities in 
mathematics. 
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Türkiye’de her yıl 6 binden fazla çocuğa Serebral Palsi tanısı konuluyor. Erken tanı ve 
tedavinin önem taşıdığı bu rahatsızlık ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon gerektiriyor.

In Turkey more than 6,000 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year. This ailment, which 
greatly benefit from early diagnosis and treatment, requires lifelong special training and rehabilitation.

SEREBRAL PALSİ
CEREBRAL PALSY
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Dünyada 17 milyon kişide 
görülen Serebral Palsi, 
gelişimini tamamlamamış 
beyinde doğum öncesi, 
sırası ve doğum sonrasında 
meydana gelebilecek, 
çocuklukta en sık rastlanan 
fiziksel engellilik durumu. 
Ülkemizde her gün 16’dan 
fazla bebek Serebral Palsili 
olarak dünyaya gözlerini 
açıyor. Bu da demektir ki 
Türkiye’de her yıl 6 binden 
fazla çocuğa Serebral Palsi 
tanısı konuluyor. Tanıya, 
hareket bozukluğu ile birlikte 
görme, işitme, algılama 
sorunları ve epilepsi gibi farklı 
durumlar da eşlik edebiliyor. 
Serebral Palsili her dört 
çocuktan biri konuşamıyor, 
üç çocuktan biri yürüyemiyor, 
iki çocuktan biri zihinsel 
engelli, dört çocuktan birinin 
epilepsisi bulunuyor. Serebral 
Palsili çocukların ömür boyu 
özel eğitim ve rehabilitasyon 
görmesi gerekiyor. Erken tanı 

ve tedavi ile olumlu gelişmeler 
sağlanabiliyor. 
Serebral Palsi’nin etkileri, 
beyinde oluşan hasarın 
büyüklüğüne ve yerine 
göre her bireyde değişiklik 
gösterebiliyor. Spastik, 
Ataksik, Diskinetik ve Karışık 
Tip olmak üzere dört farklı 
çeşidi bulunan Serebral 
Palsi’nin en yaygın görülen 
çeşidi “Spastik”. 
Spastik Serebral Palsi’de, 
kaslar sertleşmiş ve sıkı 
hâldeyken, Ataksik’te beyincik 
zedelenmesi nedeniyle 
kişinin dengesi etkileniyor. 
Diskinetik Serebral Palsi’de 
dönme, bükülme, kasılma 
şeklinde istemsiz hareketler 
görülürken, Karışık Tip 
Serebral Palsi’de Spastik, 
Ataksik ve Diskinetik aynı 
anda görülüyor. 
 
Travma, radyasyon ve 
kanama 
Serebral Palsi’ye neden olan 

Affecting 17 million people 
worldwide, Cerebral Palsy is 
the most common physical 
disability. It can occur in 
childhood as a result of an 
underdeveloped brain before, 
during, and after birth. In our 
country more than 16 babies 
every day open their eyes to 
the world with Cerebral Palsy. 
This means that more than 
6,000 children are diagnosed 
with Cerebral Palsy each year. 
Along with movement disorder, 
various other conditions like 
impairments of seeing, hearing 
and perception, and epilepsy 
often accompany it. One in 4 
children with Cerebral Palsy 
cannot speak, 1 in 3 cannot 
walk, 1 in 2 is mentally 
disabled, and 1 in 4 has 
epilepsy. Children with Cerebral 
Palsy must receive special 
training and be rehabilitated 
for the duration of their lives. 
Early diagnosis and treatment 
yields positive results. 

Spastic Cerebral Palsy is the 
most common form
The effects of Cerebral Palsy differ 
from one individual to another 
depending on the magnitude and 
location of the damage in the 
brain. Having 4 different types 
called Spastic, Ataxic, Dyskinetic 
and Mixed, Cerebral Palsy’s most 
common form is Spastic. 
In Spastic Cerebral Palsy the 
muscles are tense and sclerosed. 
In Ataxic Cerebral Palsy, due to 
the damage to the cerebellum, 
the patient experiences problems 
with their balance. Whilst 
in Dyskinetic Cerebral Palsy 
one experiences involuntary 
movement like turning, clenching, 
and spasms, in Mixed Cerebral 
Palsy one experiences spastic, 
ataxic, and dyskinetic symptoms 
all together. 

Trauma, radiation, and 
bleeding 
Even though one of the inducers 
of Cerebral Palsy is premature 
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etkenlerden biri prematüre 
doğum olsa da, özellikle 
doğum öncesinde annenin 
geçirdiği hastalıklar, 
travma, genetik sebepler, 
ilaç kullanımları, kanama, 
akraba evliliği ve radyasyon 
gibi nedenler Serebral 
Palsi’ye de yol açabiliyor. 
Bunların dışında, erken 
ya da geç doğum, uygun 
olmayan pozisyonda doğum, 
düşük ya da yüksek doğum 
ağırlığı, kordon dolanması, 
oksijensiz kalma, çoğul 
gebelik, zor doğum ve 
doğum travması Serebral 
Palsi’nin sebepleri arasında. 
Doğum sonrasında ise ateşli 
hastalıklar (menenjit vb.), 
travma, hiperbilirubinemi, 
hipoglisemi, havale ve beyin 
kanaması da Serebral Palsi’ye 
neden olabiliyor.
 

Serebral Palsi’ye eşlik eden 
durumlar
Serebral Palsi tek başına 
fiziksel bir engellilik ancak 
kendisine eşlik eden hastalık 
ve durumlardan dolayı çoklu 
engel olarak da karşımıza 
çıkabilmekte. Bu tür eşlik eden 
durumların başında yutma ve 
salya kontrolü geliyor. Epilepsi 
hastalığının dışında, denge ve 
koordinasyon problemleri, kas 
iskelet sistemi problemleri, 
zihinsel problemler, duyu algı 
bozuklukları, işitme-görme 
problemleri, diş problemleri, 
sindirim sistemi problemleri, 
boşaltım sistemi problemleri 
ve davranış-uyum problemleri 
görülmekte. Ancak Serebral 
Palsi’de bu sayılan problemler 
gözlenebileceği gibi hiçbiri 
olmayabilir de. Bu durum 
Serebral Palsi’ye yol açan 

birth, specifically the illnesses 
ailing the mother before birth, 
traumas, genetic makeup, drug 
use, bleeding, consanguineous 
marriage, and radiation can 
lead to Cerebral Palsy. Apart 
from these, early or late birth, 
abnormal position during 
birth, low or high birth weight, 
nuchal cord, asphyxia, multiple 
pregnancy, complications in labor, 
and birth trauma are among 
the factors that cause Cerebral 
Palsy. Post-birth inflammatory 
diseases (meningitis, etc.), 
trauma, hyperbilirubinemia, 
hypoglycemia, eclampsia, and 
concussion can lead to Cerebral 
Palsy.

Conditions that accompany 
Cerebral Palsy
Cerebral Palsy, on its own, is 
a physical disability but due 

to the ailments and conditions 
accompanying it, it can manifest 
itself as a more complex 
disability. Among the conditions 
accompanying it are not being 
able to swallow and control 
salivation. Apart from epilepsy, 
problems with balance and 
coordination, musculoskeletal 
system problems, mental 
problems, sensory processing 
disorders, audio-visual 
impairments, orthodontic 
ailments, problems with the 
digestive tract, the excretory 
system, and behavioral 
coherence can be encountered. 
However, even though these 
problems might be observed in 
Cerebral Palsy, there are also 
cases when none are observed. 
In other words, the symptoms 
change depending on the root 
cause of Cerebral Palsy.
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şeyin ne olduğuna bağlı olarak 
değişmekte. 

Bebeğin hareketleri mesaj 
veriyor
Bebeklerin gelişimlerinin 
ebeveynleri tarafından takip 
edilmesi ileride yaşanabilecek 
sorunların önüne geçme 
açısından büyük önem 
taşıyor. 
Altı aydan küçük bebeklerde;
•Kucak pozisyonunda kafayı 
tutamama, kontrol edememe, 
•Aşırı derecede kasılmış ya 
da gevşek veya sarkmış bir 
şekilde durma, 
•Bacakların aşırı kasılı veya 
makaslama pozisyonunda 
durması, 
Altı aydan büyük bebeklerde; 
•Sağa-sola yuvarlanamama, 
•Elleri birlikte kullanamama, 
•Elini ağzına götürmekte 
zorlanma,
•Bir elini uzatabilmek için 
diğer elini sıkılı, yumruk 
pozisyonunda tutma,
10 aydan büyük bebeklerde;
•Bağımsız oturamama, 
•Simetrik bir şekilde 
emekleyememe, 
•Bir taraftaki kol ve bacakla 
itme hareketini yaparken, 
diğer taraftaki kol ve bacağı 
sürükleyerek ilerleme, 
•Kalça veya dizlerinin 
üzerinde hareket 
edebiliyorken kol 
ve bacaklarını 
kullanarak emeklemeyi 
gerçekleştirememe 
gibi belirtiler varsa, 
ailelerin çocuk nöroloğuna 
başvurmaları gerekiyor.

Özel eğitim ve 
rehabilitasyon desteği 
Serebral Palsi’de en çok 
spastisiteye bağlı hareket 
kısıtlılığı görülüyor. Serebral 
Palsi’yi tamamen iyileştiren 
bir tedavi yöntemi olmadığı 
unutulmamalı. Serebral 
Palsi’de özel eğitim ve 
rehabilitasyon mümkün olan 
en erken dönemde başlamalı 
ve ömür boyu devam etmeli. 

Movements of the baby can 
be indicative
Following up on the 
development of a baby by the 
mother is quite important in 
order to be able to prevent a 
potential future problem.
If a baby shows signs of the 
following, the families should 
consult a neurologist.

In babies younger than 6 
months:
•Not being able to hold up the 
head and control it in the cradle 
hold position. 
•Standing very tense, lax, or 
slouched. 
•Displaying tenseness in their 
leg muscles or standing in 
scissoring position. 
In babies over 6 months: 
•Not being able to roll to the left 
and right.
•Not being able to use their 
hands simultaneously. 
•Problems in bringing their 
hands to their mouths.
•Not being able to clench a fist 
with one hand and keep the 
other open.
In babies over 10 months:
•Not being able to sit 
independently. 
•Unable to crawl on all fours 
symmetrically. 
•The ability to push with its arm 
or leg on one side, but not the 
other.
•Whilst being able to move 
sitting on its hind or knees, not 
being able to crawl using its 
arms and legs.  

Special training and 
rehabilitation support 
In Cerebral Palsy, restriction of 
movement due to spasticity is 
the most common observation. 
It should not be forgotten, 
that Cerebral Palsy is not 
completely curable. In Cerebral 
Palsy, special training and 
rehabilitation should start as 
early as possible and continue 
lifelong. That way, the life of the 
individual may become easier 
and it might be possible for him/

Böylece bireyin hayatı 
kolaylaşabilir ve sosyal 
yaşama dâhil olması mümkün 
hâle gelebilir. Multidisipliner 
çalışma Serebral Palsi’nin 
tedavisinde süreci verimli 
hâle getiren en büyük etken.

Yalnız değilsiniz
Ülkemizde Serebral Palsili 
çocuklara ve ailelerine 
destek veren dernek ve 
vakıflar bulunuyor. İstanbul 
merkezli Cerebral Palsy 
Türkiye (Türkiye Spastik 
Çocuklar Vakfı), Serebral 
Palsi (CP) konusunda geniş 
hizmet yelpazesine sahip. 
Vakıf, Serebral Palsili 
çocuk ve erişkinlere teşhis, 
tedavi, rehabilitasyon ve 
eğitim hizmeti sağlayarak, 
meslek sahibi olmaları ve 
hayata kazandırılmaları 
için gerekli faaliyetlerde 
bulunarak çocukların ve 
ailelerinin kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, sosyal hayatta 
daha fazla yer edinebilen 
bireyler olmaları için 
hizmet veriyor. Temelleri 
1972 yılında atılan kurum, 
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 
35 bin 569 metrekarelik alan 
üzerinde; Metin Sabancı Özel 
Eğitim Okulları, Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezleri 
ve Aile Danışma Merkezi ile 
hizmet veriyor.
2002 yılında Serebral Palsili 
çocuk aileleri tarafından 
kurulan SERÇEV (Serebral 
Palsili Çocuklar Derneği) 
ise Ankara’da bulunan 
merkezinden 1400 üye 
ve 500’e yakın gönüllü 
ağıyla çalışmalarını 
gerçekleştirmekte. SERÇEV, 
Serebral Palsili bireyler ve 
ailelerinin toplumsal hayata 
aktif katılımını engelleyen 
başta eğitim ve sağlık 
sorunlarına kalıcı çözümler 
bulmak için çalışıyor. Eğitim/
Meslek Edindirme Çalışmaları, 
Farkındalık Çalışmaları, 
Ulusal ve Uluslararası Projeler 
derneğin faaliyetleri arasında.

her to become a part of social 
life. In the treatment of Cerebral 
Palsy, multidisciplinary work is 
the most important factor that 
affects the effectiveness of the 
process.

You are not alone
In our country there are 
associations and funds that 
provide support for children 
with Cerebral Palsy and their 
families. Headquartered in 
Istanbul and having a wide 
array of services in relation to 
Cerebral Palsy (CP), Cerebral 
Palsy Türkiye (Foundation for 
Spastic Children in Turkey) 
is an organization that 
provides diagnosis, treatment, 
rehabilitation, and training 
services to both children and 
adults with Cerebral Palsy. The 
organization also undertakes 
endeavors and operations 
to provide individuals with 
vocational training and enhance 
their quality of life by helping 
them meet their own needs and 
carve out a niche for themselves 
in social life. Cerebral Palsy 
Türkiye, which was founded 
in 1972, consists of Metin 
Sabancı Special Training 
Schools, and Special Training, 
Rehabilitation and Family 
Consultation Centers set up 
over a 35,569-square meter 
area in Ataşehir, Istanbul. 
Established in 2002 by the 
families that have children 
with Cerebral Palsy, SERÇEV 
(Association of Children with 
Cerebral Palsy) is providing 
services from its headquarters 
in Ankara with its 1,400 
members and its network of 500 
volunteers. SERÇEV is working 
towards finding permanent 
solutions to issues related to 
education and healthcare that 
prevent individuals with Cerebral 
Palsy and their families from 
actively engaging in social life. 
Educational/Vocational Training, 
Awareness Training, and National 
and International Projects are 
among the association’s activities.
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Küresel iş birliği 
anlaşmalarıyla dünya 
çapındaki marka kimliğini 
güçlendiren Türk Hava 
Yolları, Alman Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Birliği 
(BVMW) ile stratejik ortaklık 
için niyet bildirgesi imzaladı.

Strengthening its brand 
identity all around the world 
with global partnership 
agreements, Turkish Airlines 
signed a declaration of intent 
with the BVMW (German 
Association for Small and 
Medium-Sized Businesses) 
for strategic partnership.

18 Şubat’ta Berlin’de, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’nın yaptığı konuşmayla başlayan 
BVMW Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda düzenlenen imza 
törenine BVMW Başkanı Prof. Dr. Mario Ohoven, Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile iş, siyaset, sanat ve spor 
çevrelerinden önde gelen isimler katıldı.  
İmzalanan niyet bildirgesine göre, anlaşma durumunda Türk 
Hava Yolları 124 ülkeye ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle 
BVMW üyesi işletmelere ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede 
taşımacılık hizmetleri sunacak. 
900 bin üyeli BVMW ise gerçekleştireceği operasyonlar için Türk 
Hava Yolları’na uygun bir platform sağlayacak. Ayrıca Türk Hava 
Yolları’nın Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate 
Club’ın sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından 
tercih edilir olması hedefleniyor.
Toplantıda konuyla ilgili görüşlerini aktaran Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
“Alman KOBİ’ler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda 
sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz, orta ve uzun vadede 
genişleyecektir. Alman KOBİ’ler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile 
kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı arttırmayı ve dünya 
genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu 
olmayı hedefliyoruz.” dedi.
BVMW Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı açılış konuşmasında 
aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović, 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Almanya Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Peter Altmaier’in de bulunduğu konuklara seslenen 
Aycı, Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı ve İstanbul Havalimanı ile 
uluslararası şirketlere sunduğu seyahat avantajlarını aktardı.

The signing ceremony, which was held as part of the BVMW General 
Assembly and started with Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker Aycı’s speech in Berlin on 
February 18, was attended by BVMW President Prof. Dr. Mario 
Ohoven, Turkey’s Ambassador to Berlin Ali Kemal Aydın, and 
prominent names from the business, politics, arts, and sports circles.
According to the declaration of intent, Turkish Airlines will provide 
commercial logistics solutions and high-quality transportation 
services to the member companies of the BVMW thanks to its wide 
flight network and quality service spanning 124 countries. 
With 900,000 members, the BVMW will provide a suitable platform 
for Turkish Airlines’ operations. Moreover, German companies are 
expected to enjoy the various benefits offered by Turkish Airlines 
Corporate Club, the airline’s frequent flyer program.
Commenting on the agreement during the meeting, Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı said, “The benefits and the cooperation we will 
provide to the BVMW members in different fields on a global 
scale are planned to be expanded in the medium and long term. 
With this agreement with the BVMW, we aim to increase our 
market share in the corporate travel segment, and to become 
the world’s most preferred airline in terms of business travels.”
Having made the opening speech at the BVMW General 
Assembly, Aycı shared the travel advantages offered for 
international companies by Turkish Airlines’ wide f light 
network and Istanbul Airport with the audience including 
Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović, Albanian 
President Ilir Meta, and German Minister of Economy and 
Energy Peter Altmaier.

A New Step for a Strategic Partnership between Turkish Airlines and the BVMW 
(German Association for Small and Medium-Sized Businesses)

Türk Hava Yolları ile BVMW (Alman KOBİ’ler Birliği) 
Arasında Stratejik Ortaklık İçin Yeni Adım
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The Countdown Has Begun for TEKNOFEST ISTANBUL 2019
TEKNOFEST İSTANBUL 2019 İçin Geri Sayım Başladı

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık 
etkinliği olan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde 
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Organized for the first time last year and the world’s second biggest aviation event with more than 550,000 
visitors, TEKNOFEST ISTANBUL Aerospace and Technology Festival will take place at Atatürk Airport between 
September 17 and 22, 2019.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülkeye dönüşmesini hedefleyen 
ve “Millî Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST 
İSTANBUL; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları ve 
üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.
Sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın üstlendiği World Drone Cup, 
Travel Hackathon ve Uçan Araba Tasarım Yarışması gibi birçok 
etkinliği içeren TEKNOFEST İSTANBUL gençlere ve ziyaretçilere 
yüksek teknoloji, havacılık ve  uzay alanlarında pencereler açtığı gibi 
nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, konserler, 
dikey rüzgâr tüneli, planetaryum, paraşütle atlayışlar ve hava 
araçları sergisiyle eğlenceli saatler de yaşatıyor.
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan 
kaynağını beslemeyi hedefleyen TEKNOFEST İSTANBUL 
kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerine çalışmalarını 
desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları 
düzenlenecek ve kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin 
üzerinde ödül verilecek.

Aiming to transform Turkey into a country that produces technology 
and organized under the theme “National Technology Effort,” 
TEKNOFEST ISTANBUL is held in collaboration with the Turkish 
Technology Team Foundation, the Republic of Turkey Ministry 
of Industry and Technology, and the Istanbul Metropolitan 
Municipality. It’s also supported by prominent technology 
companies, public organizations, and universities in Turkey.
Home to many events such as World Drone Cup, Travel Hackathon, 
and Flying Car Design Contest sponsored by Turkish Airlines, 
TEKNOFEST ISTANBUL not only opens new doors to high 
technology, aviation and aerospace for the youth and visitors, 
but also witnesses fun moments with jet planes, helicopters 
and acrobatic performances, concerts, a vertical wind tunnel, a 
planetarium, parachute jumps, and an exhibition of air vehicles.
Aiming to contribute to Turkey’s human resource in the fields of 
science and engineering, TEKNOFEST ISTANBUL will also host 
technology contests in 19 categories to support youth enterprises in 
regard to future technologies, offering a total money prize of over 2 
million TRY.
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Türk Hava Yolları’na Uçak Finansmanı Alanında İki Yeni Ödül  
Turkish Airlines Receives Two New Awards for Aircraft Financing
Başarılı finansman performansı ile küresel finans çevrelerinin takdirini ve ödüllerini kazanmaya devam 
eden Türk Hava Yolları 2019’a iki yeni ödülle girdi.

Continuing to receive praise and awards from the global finance industry with its achievements in the field, 
Turkish Airlines welcomed 2019 with two new awards.

Uyguladığı finansman modelleriyle küresel finans çevrelerinden 
takdir ve ödül kazanmayı sürdüren Türk Hava Yolları bu alanda 
iki yeni ödül daha alarak son 10 yılda finansman konusunda aldığı 
uluslararası ödül sayısını 23’e çıkardı.
Türk Hava Yolları, 2018 yılının Kasım ayında filosuna kattığı 
B777-F tipi kargo uçağının finansmanında uyguladığı yenilikçi ve 
sofistike model sayesinde, 21 Ocak’ta Dublin’de düzenlenen Airline 
Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreni’nde 
“Yılın En İyi Finansmanı” ödülüne layık görüldü.
İkinci ödül ise Londra’da 31 Ocak’ta gerçekleştirilen ‘Global 
Transport Finance Ödül Töreni’nde takdim edilen “Yılın En İyi Vergi 
Kalkanlı Finansmanı” ödülü oldu.
Ödüller konusunda konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür 
Yardımcısı (Mali) Murat Şeker, “Uçak finansmanı alanında özellikle 
de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış 
olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yöndeki 
performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil 
sürdürürken, Türk Hava Yolları’nın yükselen küresel itibarına ve 
marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur 
duyuyoruz.” dedi.
Türk Hava Yolları, 2008 yılından beri uyguladığı yenilikçi ve 
türünün tek örneği olan finansman modelleri ile ‘Jane’s Transport 
Finance’, ‘Global Transport Finance’, ‘Airline Economics’, ‘Airfinance 
Journal’ ve ‘Bonds, Loans & Sukuk Turkey’ gibi dünyaca ünlü 
kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık 
görüldü. Küresel taşıyıcı son 10 yılda gerçekleştirdiği 15 milyar 
dolarlık finansmanlarında toplamda 23 uluslararası finansman 
ödülü kazanarak bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.

Continuing to receive praise and awards from the global 
finance industry with its financing models, Turkish 
Airlines received two new awards, increasing the number of 
international awards it has received in financing in the last 
decade to 23.
Thanks to its innovative and sophisticated model for the 
financing of the B777-F cargo aircraft, added to its fleet in 
November 2018, Turkish Airlines received the Lease Deal of 
the Year Award at the Airline Economics Global Aviation 100 
Global Leaders Awards Ceremony held in Dublin on January 21. 
The second award was the Aircraft Tax Lease of the Year Award 
presented at the Global Transport Finance Awards Ceremony 
held in London on January 31.
Turkish Airlines Chief Financial Officer Murat Şeker 
commented on the awards by saying, “We’re delighted to 
strengthen our increasing success in aircraft finance, especially 
in recent years, with these awards. While we continue our 
effort to further improve this performance, which has been 
awarded many times, we are also proud to be accelerating the 
rising global reputation and brand value of Turkish Airlines.”
Turkish Airlines’ innovative and pioneering financing models, 
which have been in effect since 2008, have been awarded 
by world-renowned organizations such as Jane’s Transport 
Finance, Global Transport Finance, Airline Economics, 
Airfinance Journal, and Bonds, Loans & Sukuk Turkey. The 
global carrier has won 23 international financing awards in the 
last decade for raising a total of 15 billion USD and achieving 
top success in this field.
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Türk Hava Yolları 2019’un İlk Trafik Sonuçlarını Açıkladı 
Turkish Airlines Announced Its First Traffic Results for 2019

Türk Hava Yolları 5,7 milyon yolcu 
taşıdığı 2019 Ocak ayına ait yolcu ve 
kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Yeni 
yıla %79,5’lik doluluk oranıyla hızlı 
bir başlangıç yapan  küresel taşıyıcı, 
talep ortamının 2019 yılında da pozitif 
bantta kalacağının işaretini verdi. 
Sonuçları değerlendiren Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
“Geride bıraktığımız yılın neredeyse 
tamamında rekor trafik sonuçlarına 
imza attık. 2019 yılının ilk aylık 
sonuçlarına baktığımızda da bu 
ivmenin kesintisiz devam ettiğini 
görmek, önümüzdeki aylarda 
seyredecek istikrarlı performansımızın 
önemli bir işareti. 
2019, gerek millî havacılığımız gerekse 
bayrak taşıyıcımız için muazzam bir 
yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı 
konumlandırdığımız bu mühim yıla 
yüksek doluluk oranlarıyla başlamış 
olmak bizim için oldukça sevindirici.” 
dedi.

Ocak 2019 Trafik Sonuçları 
Değerlendirmesine Göre;
•Ocak ayında taşınan yolcu sayısı 5,7 
milyon oldu.
•Ocak ayı toplam doluluk oranı %79,5 
olarak gerçekleşti. Dış Hat doluluk 
oranı %78,3 olarak gerçekleşirken, İç 
Hat uçuşların doluluk oranı ise %87,1 
olarak gerçekleşti.
•Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 
%5,2’lik artış görüldü.
•Kargo ve Posta hacmi, 2018 yılındaki 
çift haneli büyüme trendine devam 
ederek geçen yılın aynı dönemine göre 
%14,9 büyüdü. Kargodaki bu büyümeye 
%21 ile Avrupa, %13,7 ile Uzak Doğu ve 
%11 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.
•Geçen yılın aynı dönemine göre 
yine bu ayda yolcu doluluk oranında 
Uzak Doğu’da 1,4 puanlık, Kuzey 
Amerika’da ise yaklaşık 1 puanlık artış 
gerçekleşti.

The national f lag carrier announced its 
passenger and cargo traffic results for 
January 2019 during which it carried 
5.7 million passengers. Making a head 
start in the new year with a load factor 
of 79.5%, the global carrier signaled 
that it will be positioned in a positive 
demand environment in 2019 as well.
Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker 
Aycı commented on the results by saying, 
“We achieved record-breaking traffic 
results almost every month of last year. 
When we look at the first monthly 
results of 2019, we see a continuation of 
this momentum which is an important 
sign of our consistent performance, 
which we’ ll also be displaying in the 
coming months of the year. 
The year 2019 will be a tremendous year 
of success both for our national aviation 
and our f lag carrier. We’re very pleased 
to have started 2019, a year to which 
we attribute great importance in our 
aviation history, with such a substantial 
load factor performance.”

According to the January 2019 
Traffic Results:
• The total number of passengers carried 
in January 2019 was 5.7 million.
• The load factor in January was 79.5%, 
with the international load factor at 
78.3% and the domestic load factor at 
87.1%.
• The international-to-international 
transfer passengers increased by 5.2%.
• The cargo/mail volume continued its 
double-digit growth trend, increasing 
by 14.9% compared to the same period 
of 2018. The main contributors to this 
growth in cargo/mail volume were Europe 
with 21%, the Far East with 13.7%, and 
North America with 11% increase.
• In January, the Far East showed load 
factor growth of 1.4 points, while North 
America increased by almost 1 point 
compared to the same period of last year.

2018’i çift haneli hızlı büyümeyle kapatan millî 
bayrak taşıyıcı havayolu, ocak ayı doluluk oranını 
%79,5 olarak kaydetti.

Finishing 2018 with a fast, double-digit growth, 
the national f lag carrier recorded a load factor of 
79.5% in January.
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Minik yolcularının keyifli bir seyahat deneyimi yaşaması için dergiden çocuk menülerine ve 
doğal malzemeden üretilmiş oyuncaklara kadar birçok özel uygulama gerçekleştiren Türk 
Hava Yolları, bu kez yeni bir çocuk kulübü kuruyor.
Dünyanın tüm çocuklarıyla buluşmak hedefiyle yola çıkan High Five adlı kulübün kurucu 
üyeleri, her biri farklı kültürü temsil eden beş minik pilot karakterden oluşuyor. 
Dünyayı gezen, edindikleri tecrübeleri paylaşan bu beş küçük pilot, minik yolcuların sadece 
uçuş sırasında değil, marka deneyimlerinin başından sonuna kadar ve hatta sonrasında da 
yanlarında olacak, onlara dünyayı farklı yönleriyle keşfetme imkânı sunacak. 

High Five, Çocuklar İçin Yola Çıkıyor 
High Five Hits the Road for Kids

Küçük misafirlerine yerde ve havada 
keyifli bir marka deneyimi yaşatmayı 
hedefleyen Türk Hava Yolları, yeni 
çocuk kulübü High Five’ı hayata 
geçiriyor.

Aiming to present its young 
passengers with a pleasant brand 
experience on the ground and in 
the air,  Turkish Airlines launches 
its new kids’ club High Five.

Offering many special services to its young passengers for a 
pleasant travel experience from magazines to kids’ menus and 
toys made using natural materials, Turkish Airlines opens a new 
kids’ club.
Launched to meet all the children of the world, 
the High Five club comprises five small pilots, each representing 
a different culture.
These five pilots travel the world and share their experiences. 
They will accompany young passengers not only during flights 
but also throughout the brand experience and even later, 
enabling them to explore various aspects of the world.

AnadoluJet’ten MICE Paketi 
MICE Package from AnadoluJet

AnadoluJet, iş ortakları olan acenteleri 
için geliştirilmiş MICE paketini 2019 
yılbaşı itibarıyla sunmaya başladı. 
Kuzey Kıbrıs uçuşlarında geçerli olacak, 
acentelerin kurumsal müşterilerine 
özel hazırlanan MICE paketi, 
acentelere ayrıcalıklı haklar sunuyor. 
Taahhüt, garanti veya minimum 
sayı gerektirmeden kullanılabilecek 
bu pakette ilave sefer ve aktarmalı 
seferlerle uçma ve planlamaların daha 
sağlıklı yapılmasını sağlayacak sabit 
ücret imkânı da bulunuyor. Bununla 
birlikte AnadoluJet, MICE paketi 
kapsamındaki grup taleplerine belli 
oranlarda teşvik ödemesi sağlıyor.
İş ortaklarımız MICE paketi ile ilgili 
ayrıntılı bilgiye mice@anadolujet.com 
adresi üzerinden ulaşabilirler.

Starting as of the beginning of 2019, 
AnadoluJet now offers the MICE package 
developed for the travel agencies, it’s 
business partners. The MICE package 
specifically designed for the corporate 
customers of the agencies to be valid for the 
Northern Cyprus flights presents privileges 
to agencies. This package which can be 
made use of without the requirement of a 
guarantee, liability or minimum number 
presents not only additional and connecting 
flights but also the chance of fixed fares that 
will ease planning. Alongside that, incentives 
in certain amounts are provided for group 
reservations within the AnadoluJet, MICE 
package.
Our business partners can get detailed 
information on the MICE package by sending 
an e-mail to mice@anadolujet.com
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Turizmciler İstanbul’da Buluştu 
Tourism Professionals Gathered in Istanbul

Türkiye’nin ilk ve tek 
MICE (toplantı, kongre 
ve etkinlik endüstrisi) 
fuarının altıncısı “ACE 
of M.I.C.E. Exhibition by 
Turkish Airlines” 20-22 
Şubat’ta Türk Hava Yolları 
sponsorluğunda İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
yapıldı. 

The sixth ACE of M.I.C.E. 
Exhibition by Turkish 
Airlines, the first and 
only MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions 
and Exhibitions) fair in 
Turkey took place under 
the sponsorship of Turkish 
Airlines at Istanbul 
Congress Center between 
February 20 and 22.

2019 yılı etkinlik ve toplantı bütçesi 20 milyar TL’yi aşan 
firmaların ağırlandığı etkinliğe 41 ülkeden 200’ün üzerinde 
satın alma sorumlusu ile 500’ün üzerinde yerli profesyonel ve 
15 binden fazla ziyaretçi katıldı. 
‘Connecting Dots’ mottosuyla gerçekleşen etkinliğin Speakers’ 
Corner bölümünde deneyimsel pazarlama ve deneyim 
tasarımı, destinasyon pazarlaması, etkinlik teknolojileri ve 
e-spor temaları ele alındı. Markaların iletişim yöneticileri 
Kurumsal İletişimciler Derneği Paneli’nde buluşurken 
Rusya, Güney Kore, Sırbistan, Güney Afrika ve Abu Dabi 
gibi destinasyonların turizm otoriteleri ve kongre büroları 
Destinasyon Pazarlaması ICCA panelinde bir araya geldi.
41 ülkeden 200’ün üzerinde satın alma sorumlusu ile 500’ün 
üzerinde yerli profesyonelin katıldığı etkinlikte konuşan  
Türk Hava Yolları Yurt İçi Satış Başkanı Emre Menevşe, 
hizmet kaliteleriyle her yıl milyonlarca turisti Türkiye’ye 
kazandırdıklarını vurgulayıp İstanbul Havalimanı ile 
Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönemin 
başladığını hatırlattı ve Türkiye’yi kongre turizminde 
ulaşmak istediği noktaya taşıyacaklarını dile getirdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2019 yılında hedeflerimize 
ulaşacağımızdan eminiz; hatta hedeflerimizi 2018’de olduğu 
gibi birkaç kez pozitif yönde revize edeceğimiz de fuarlardaki 
geri dönüşlerden açıkça görülüyor.” dedi.

Having welcomed companies with an event and meeting budget of 
over 20 billion Turkish Liras in 2019, the event was attended by 
more than 200 buying managers from 41 countries in addition to 
more than 500 local professionals and over 15,000 visitors.
Held under the motto “Connecting Dots” the event’s section 
titled “Speakers’ Corners” focused on experiential marketing and 
experience design, destination marketing, event technologies, 
and e-sports. The brands’ directors of communication gathered 
at the Association of Corporate Communicators Panel while the 
Destination Marketing ICCA Panel brought together tourism 
authorities and congress agencies from destinations such as 
Russia, South Korea, Serbia, South Africa, and Abu Dhabi.
Turkish Airlines SVP of Domestic Sales Emre Menevşe gave a 
speech at the event, which was attended by over 200 buying 
managers from 41 countries and more than 500 local professionals, 
emphasizing that the airline brings millions of tourists to Turkey 
every year with its service quality. He restated that a new era 
began in Turkish aviation and tourism industry with Istanbul 
Airport and said that they will carry Turkey to its desired point in 
congress tourism.
The Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB) Chairman 
of the Board Firuz Bağlıkaya said, “We’re confident that we will 
achieve our goals in 2019. In fact, the feedback from the fairs 
clearly shows that we will positively revise our goals as we did in 
2018.”

HABERLER
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Melek Yatırımcılar İstanbul’da Buluştu 
Angel Investors Met in Istanbul

Sponsorlarından biri de 
Türk Hava Yolları olan 
Dünya Melek Yatırım 
Forumu (WBAF), 
büyüklüğü 250 milyar 
dolara ulaşan dünya 
yatırım fonlarının 
temsilci ve yatırımcılarını 
ağırladı.

The World Business 
Angels Investment 
Forum (WBAF), for which 
Turkish Airlines is one of 
the sponsors, welcomed 
the representatives 
and investors of world 
investment funds with a 
business volume of 250 
billion dollars.

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları 
topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) 17-19 Şubat’ta, 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Kolinda Grabar-Kitarović, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile 
üst düzey bürokratlar, melek yatırımcılar, üst düzey yöneticiler ve 
girişimcilerin katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.
Forumda 18 ayrı ülkeden 50 start-up, küresel fon bulma 
sahnesinde yüzlerce melek yatırımcıya sunum yaptı. Aralarında 
Seville Belediye Başkanı Juan Espadas, Kosova İnovasyon 
Bakanı Besim Beqaj, Gana Kalkınma Bakanı Mohammed Awal ve 
Makedonya Devlet Bakanı Prof. Dr. Zoran Sapuric’in de bulunduğu 
82 ülkeden 1200 yatırımcının katıldığı forumda Kosova, Gana 
ve Dünya Melek Yatırım Forumu arasında ekonomik iş birliği 
anlaşması da imzalandı. 
Toplam 82 ülkeden yüzlerce melek yatırımcının katıldığı foruma 
Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), İspanya Yatırım 
Ajansı (ICEX), Gana Kalkınma Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü (MBAN) ve Dünya Bankası 
IFC SME Finans Forumu delegasyonlarla katılım sağladı. Forum 
kapsamında yenilikçi ürün ve hizmet geliştiren onlarca start-up, 
açtıkları stantlarla kendilerini melek yatırımcılara kanıtlama 
şansı buldu.
46 ülkeden 118 konuşmacının katıldığı forumda, Nasdaq Başkan 
Yardımcısı start-up’ların ve küçük ölçekli işletmelerin halka 
açılmalarında nasıl bir yol takip edeceklerine ilişkin bir Nasdaq 
Talk gerçekleştirdi. Dünya Mükemmellik Ödülleri’nin de sahiplerini 
bulduğu forumda altı uluslararası atölye ve ayrıca Avrupa Yatırım 
Fonu (EIF) tarafından bir masterclass gerçekleştirildi.

The World Business Angels Investment Forum (WBAF), the world’s 
biggest gathering of early-stage equity and investment markets, took 
place in Istanbul between February 17 and 19 with the attendance of 
Republic of Turkey Minister of Youth and Sports Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, former Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek, Croatia 
President Kolinda Grabar-Kitaroviç, Kosovo Chairman of the 
Assembly Kadri Veseli, senior bureaucrats, angel investors, senior 
executives, and entrepreneurs.
As part of the forum, 50 start-ups from 18 countries made 
presentations to hundreds of angel investors on the global fundraising 
scene. Kosovo, Ghana, and the World Business Angels Investment 
Forum signed an economic collaboration agreement at the event 
attended by 1,200 investors from 82 countries including Seville 
Mayor Juan Espadas, Kosovo Minister of Innovation Besim Beqaj, 
Ghana Minister of Development Mohammed Awal, and Macedonia 
Minister of State Prof. Dr. Zoran Sapuric.
Participated by hundreds of angel investors from 82 countries, the 
forum also welcomed delegations from the European Business Angels 
Network (EBAN), the Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX), 
Ghana Ministry of Development, the MENA Business Angels Network 
(MBAN), and the World Bank IFC SME Finance Forum. As part of 
the event, dozens of start-ups which develop innovative products and 
services had the opportunity to present themselves to angel investors 
at their booths.
Attended by 118 speakers from 46 countries, the forum welcomed Nasdaq 
Vice President who presented a Nasdaq Talk about a roadmap for start-
ups and small-scale enterprises in terms of going public. Also home to the 
World Excellence Awards, the forum hosted six international workshops, 
and a masterclass by the European Investment Fund (EIF).



116  ANADOLUJET • MART • MARCH 2019116  ANADOLUJET • MART • MARCH 2019

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 Ücretli koltuk uygulaması kapsamında acil çıkış, pencere 
kenarı, koridor ve standart koltuklardan istenilen koltuk 
seçilebilir.  
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, 
satış ofisleri ve acenteler üzerinden uçuşa 24 saat kalana 
kadar yapılabilir. 
l With chargeable seat selection you can choose the seat of 
your choice, i.e. exit, window, aisle, or standard.  
l Chargeable seat selection is available via the mobile app, 
the call center, sales offices, and travel agencies up to 24 hours 
before the scheduled flight.

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 Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda 
kullanabilirsiniz. 
l Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların 
kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik 
cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak 
emniyete alınması gerekmektedir. 
l You may use your electronic devices in flight mode.  
l Electronic devices with no flight mode feature must be 
turned off. For take off and landing, all electronic devices 
must be disconnected from the in-seat electrical power 
supply and safely stowed.

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: 36
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DÜNYANIN SAĞLIĞI
TURKISH CARGO GÜVENCESİNDE

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava kargo markası olarak, ilaçtan tıbbi
malzemelere kadar sağlık gönderilerinizi soğuk zinciri bozmadan güvenle taşıyoruz.

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.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






