
ALABİLİRSİNİZ
YOUR COMPLIMENTARY COPY

KARADENİZ’İN YÜZÜK TAŞI: SAMSUN
THE JEWEL OF THE BLACK SEA: SAMSUN

TİRİLYE’YE GİTMEK İÇİN 7 NEDEN
7 REASONS TO VISIT TIRILYE

ALÇAK GÖNÜLLÜ GÜZEL: MİLAS
HUMBLE BEAUTY: MILAS

SAYI / ISSUE 105  MAYIS / MAY 2018  anadolujet.com

05/18



R O M A  VE
T İ F L İ S ,
B R Ü K S E L’ İ

T Ü R K  H A V A  Y O L L A R I  İ L E S A B İ H A  G Ö K Ç E N ’ D E N  K E Ş F E T

TURKISHAIRLINES.COM 

PA R İ S ,



R O M A  VE
T İ F L İ S ,
B R Ü K S E L’ İ

T Ü R K  H A V A  Y O L L A R I  İ L E S A B İ H A  G Ö K Ç E N ’ D E N  K E Ş F E T

TURKISHAIRLINES.COM 

PA R İ S ,



facebook.com/anadolujet twitter.com/anadolujet

KARADENIZ’IN 
YÜZÜK TAŞI: SAMSUN 
Kızılırmak ile Yeşilırmak deltaları 
arasında yeşil bir mücevher gibi 
Samsun. Doğası, zengin tarihi, 
kültürel birikimi ve lezzetli 
mutfağı ile ağırladığı konuklarını 
ziyadesiyle mutlu ediyor. 
 
THE JEWEL OF THE 
BLACK SEA: SAMSUN 
Samsun stretches like a green 
jewel between the Kızılırmak 
and Yeşilırmak Deltas. Its 
nature, rich history, cultural 
accumulation and delicious 
cuisine highly rewards its guests.

ERGUVAN RENGI 
ISTANBUL 
Ağacına, çiçeğine, rengine şiirler 
yazılan, bir aylık ömrü ayrı bir 
“mevsim” kabul edilen erguvanın 
saltanatı başladı. O saltanatın en 
güzel yaşandığı yere, İstanbul’a, 
Boğaz’a davet ediyoruz sizi; 
hayatınıza erguvani salkımlı bir 
gün katmanız için... 
 
PURPLE-COLORED 
ISTANBUL 
With the life span of a month 
that’s considered to be a different 
“season,” the splendor of the Judas 
tree has started. Poems have been 
written about the tree, its flowers 
and color. We are inviting you 
to the place where this splendor 
is experienced in all its glory, to 
Istanbul and the Bosphorus, for a 
day full of Judas trees’ blossoms...

TIRILYE’YE GITMEK 
IÇIN 7 NEDEN 
Kalbi Marmara Denizi’nin 
güneydoğusunda, bir vadi 
yamacında atan sevimli bir 
kasabadır Tirilye. Etkileyici 
doğası kadar önemli ölçüde 
korunmuş kültür varlıklarıyla da 
sizi kendine bağlar.   
 
7 REASONS TO VISIT 
TIRILYE 
Tirilye is a pleasant town whose 
heart beats on the slope of a 
valley to the southeast of the 
Marmara Sea. It lures one not 
only with its impressive natural 
beauties but also its well-
preserved cultural heritage.  
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CAN DOSTLARI 
Anadolu’nun dört bir yanından 
insanlara ve onların  bir anlamda 
can yoldaşı hayvanlara dair 
hikâyeler baharda daha bir 
güzelleşir, şenlenir!  
 
TRUE FRIENDS 
With the coming of spring, 
stories from all corners of 
Anatolia about humans and 
their animals, in a sense of the 
word their true friends, get all 
the more beautiful and jolly!
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ALÇAK GÖNÜLLÜ GÜZEL 
MILAS 
Milas’ın tarihi de zengin, çarşı 
pazarı da... Kendisi ise yanı 
başındaki gözde turistik beldelere 
nazire yaparcasına alçak gönüllü… 
 
HUMBLE BEAUTY: 
MILAS 
Both its history and marketplace 
are rich but Milas remains humble 
as if replying in kind to the popular 
tourist resorts right beside it.

SOFRALARDA 
BEREKET: RAMAZAN 
Ağzımızın tadı, gönlümüzün 
birliğidir ramazan. İftarıyla, 
sahuruyla sofralara bereket getirir. 

ABUNDANT TABLES: 
RAMADAN
Ramadan is what we relish in, 
the oneness of our hearts. With 
iftar, the meal that breaks the 
daily fast, and suhoor, the meal 
that starts it, Ramadan bestows 
abundance to tables.
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

BİLGİ INFO
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Değerli Misafirlerimiz,
 
Uçağımıza hoş geldiniz!
Yazın müjdecisi olan mayıs ayında Anadolu tüm güzelliğiyle sizleri 
karşılamayı bekliyor. Dergimizin bu sayısında kendine has rengiyle İstanbul 
Boğazı’na ayrı bir güzellik katan erguvanı, kültürel değerleriyle olduğu 
kadar doğal güzellikleri ve zeytiniyle de meşhur olan Tirilye’yi, kuruluşu 
milattan öncesine dayanan ve onlarca antik kentin kalıntılarını içinde 
barındıran Milas’ı değerli yazarlarımızın kaleminden ve fotoğrafçılarımızın 
objektifinden deneyimleyebilir, tatil rotanızı oluşturabilirsiniz.

Dergimizin ilerleyen sayfalarında yer alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 
19 Mayıs 1919'da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere ilk adımı attığı yer 
olan Samsun’la ilgili yazıyı dikkatle okumanızı dilerim. Bu vesileyle tüm 
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım.
 
AnadoluJet ile Uçmanın Keyfine Varın!
Siz değerli misafirlerimizin seyahatlerini kolaylaştırmak ve sizleri daha çok 
noktada AnadoluJet ayrıcalığı ile buluşturmak için uçuşlarımızı arttırmaya 
devam ediyoruz. Ayrıntılı bilgiye web sitemiz www.anadolujet.com 
adresinden ve mobil uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz.
 
AnadoluJet Acentelerini Ödüllendirdi
AnadoluJet, 2017 yılı satış performanslarına göre belirlediği iş ortakları 
olan acentelerinin en başarılılarını bir gelenek hâline gelen ödül töreni ile 
onurlandırdı. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz, hepsi birbirinden değerli tüm 
iş ortaklarımızı kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.

Kıymetli Misafirlerimiz,
On bir ayın sultanı ramazan ayının sofralarınıza bereket, evlerinize huzur 
getirmesini dilerim.  

Markamızın büyümesinde önemli role sahip olan çalışma arkadaşlarımın 
ve birlik içinde katma değer üreten tüm çalışanların İşçi Bayramı’nı; bizleri 
dünyaya getiren, sevgisini ve şefkatini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen 
kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarım. 
 
Keyifli uçuşlar!

Dear Guests, 

Welcome on board!
In May, the harbinger of summer, Anatolia gets ready to greet you in all its 
beauty. In this issue of our magazine, from the pens of our esteemed authors 
and the lens of our photographers, you can experience the Judas trees’ blossoms 
lending a whole different kind of beauty to the Bosphorus with their unique color; 
Tirilye, famous for its cultural values, natural beauties and olives; and Milas, 
established before the Common Era and containing tens of ruins of ancient cities. 
With these in mind, you can then form your vacation routes. 

I hope that you attentively read the story on Samsun, the first place Mustafa 
Kemal Atatürk set foot in Anatolia to start the War of Independence on May 19, 
1919. Moreover, on May 19, we celebrate Commemoration of Atatürk, Youth and 
Sports Day of our youth. 

Enjoy flying with AnadoluJet!
Our esteemed guests, in order to make traveling easier for you, we continue to 
increase the number of our flights and present you with more destinations to fly 
with the privilege AnadoluJet offers. For detailed information you can visit our 
website www.anadolujet.com or download our mobile application.
 
AnadoluJet Awarded Its Agents
AnadoluJet honored the travel agencies, which were selected based on their 2017 
sales performance figures, with its customary award ceremony. We celebrate 
our business partners, who are greatly prized by AnadoluJet, and wish them 
continued success as we forge ahead together.

Esteemed Guests,
I wish the Sultan of Eleven Months, Ramadan, to lend abundance to your tables 
and peace to your homes. 
 
I celebrate and honor Labor Day with my fellow workers who play an important 
role in the growth of our brand and all the employees who in unison add value to 
our company; and Mother’s Day, dedicated to our esteemed mothers who have 
brought us to this life, and have never spared their love and affection. 
 
Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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Arkas Art Center is opening its spring season with the 
exhibition Color, Light, Vibration: Turkish Impressionists. The 
exhibition at Izmir sheds light on the Turkish Impressionists, 
who left their mark on Turkish painting, with the artwork 
compiled from museums and special collections covering 
the period from the Ottoman to the Republican Eras and 
predominantly made up of landscape, still-life paintings and 
portraits. The exhibition comprises of 125 works mainly 
by the artists of the 1914 generation considered to be the 
representatives of modern art after having returned to 
their homeland following their education abroad during the 
modernization of Turkey. Visitors will have the chance to see 
the work of artists from different periods who embraced the 
“Impressionistic” approach like İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, 
Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık 
İsmail, Mehmet Ruhi Arel, and Sami Yetik until July 27.  

Arkas Sanat Merkezi, bahar dönemini “Renk, Işık, 
Titreşim: Türk İzlenimcileri” sergisi ile açıyor. 
İzmir'deki sergi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 
süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak 
üzere müzeler ile özel koleksiyonlardan derlenen 
eserlerle, Türk resim sanatına damgasını vuran 
“Türk İzlenimcileri”ne ışık tutuyor. Ağırlıklı olarak 
Türkiye'nin modernleşme sürecinde yurt dışında 
gördükleri eğitimlerden sonra yurda dönen ve modern 
sanatın temsilcileri olarak bilinen 1914 kuşağı 
sanatçılarını kapsayan sergide 125 eser yer alıyor. 
Sanatseverler İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet 
Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık 
İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi “izlenimci” 
anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından 
zengin bir seçkiyi 27 Temmuz tarihine kadar görebilir.

TÜRK İZLENİMCİLERİ

TURKISH IMPRESSIONISTS

The Koç University Research Center for Anatolian 
Civilizations (ANAMED) presents the exhibition Ottoman 
Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal 
Roots (1886) to history and photography enthusiasts. The 
exhibition is based on three photo albums, the end products 
of a special exploration trip, gifted to the German Chancelier 
Otto von Bismarck by Abdülhamid II. It is curated by 
Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy and Deniz Türker, and 
designed by Yeşim Demir Pröhl. Ottoman Arcadia sets forth 
how layers of memory belonging to the distant past of the 
lands where the Ottoman Empire took root are regained and 
reformed through photography. The first known videos of 
Bursa taken from the French Gaumont Pathé’s archive are 
presented to the visitors of the exhibition that can be visited 
between May 10 and September 30 at ANAMED. 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED), II. Abdülhamid’in özel bir keşif 
gezisi misyonuyla hazırlatıp Almanya şansölyesi Otto 
von Bismarck’a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü 
merkezine alan “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf 
ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886)” isimli 
sergiyi tarih ve fotoğraf meraklılarıyla buluşturuyor. 
Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve 
Deniz Türker’in üstlendiği serginin tasarımı Yeşim 
Demir Pröhl’e ait. Sergiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
köklendiği toprakların uzak geçmişine dair var 
olan hafıza katmanlarının fotoğraf yoluyla nasıl 
geri kazanıldığı ve yeniden oluşturulduğu ortaya 
konuyor. Fransız Gaumont Pathé arşivinden Bursa’nın 
bilinen ilk video görüntülerinin de ziyaretçilere 
sunulduğu sergi 10 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında 
ANAMED’de ziyaret edilebilir. 

“TARİHİN MERKEZİNE SEYAHAT”
“TRAVELING TO THE CENTER OF HISTORY”

ANADOLU / ANATOLIA
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Organized under the auspices of the Presidency, held in 
cooperation with Fatih Municipality and the Classical Turkish 
Arts Foundation, Yeditepe Biennial with over 600 artists 
displaying almost 3,000 artworks, can be visited at various 
venues on the Historical Peninsula until May 15. Being a first in 
terms of Classical Turkish arts in the world, the biennial is held 
with the main theme of “Ehl-i Hiref” (Craftspeople). Within the 
scope of the biennial organized under the five different subthemes 
“Every Aspect of a Flower,” “Like a Bird,” “About Istanbul,” 
“Flawless Repetition” and “Overflowing from the Places” 
exhibitions, seminars, panels, conferences, open forums, movie 
screenings, concerts, installations, workshops and programs to 
commemorate the doyens of traditional arts will be held.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve 
Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde düzenlenen ve 
600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı  
“Yeditepe Bienali” 15 Mayıs’a kadar Tarihî Yarımada’nın 
farklı noktalarında görülebilir. Klasik Türk sanatları alanında 
dünyada ilk olma özelliği taşıyan bienal “Ehl-i Hiref” (Sanat 
Ehli) ana teması altında düzenleniyor. “Çiçeğin Her Hâli”, “Kuş 
Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekândan 
Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt temanın yer aldığı bienal 
kapsamında sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık 
oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, enstalasyon 
çalışmaları, atölye çalışmaları ve geleneksel sanatların 
duayenlerini anma programları düzenleniyor.

YEDİTEPE BİENALİ

YEDITEPE BIENNIAL

The 46th Istanbul Music Festival will take place at many 
historical and cultural venues of the city ranging from Hagia 
Irene Museum to the Grand Bazaar and from the Sureyya Opera 
House to Sirkeci Train Station between May 23 and June 12. 
The festival will host the world’s leading orchestras like the 
Filarmonica della Scala, the Amsterdam Sinfonietta, the English 
Chamber Orchestra, the Franz Liszt Chamber Orchestra and 
stars like Joyce DiDonato, Mischa Maisky, Daniil Trifonov, and 
Renaud Capuçon, and invites all Istanbulites to an enjoyable 
start to their Saturday with their families and friends at the 
“Free of Charge Weekend Classics Series.”  

Karbon Gallery welcomes the spring season with the 
exhibition REM featuring the artwork of Akın Ekici. 
The exhibition displaying the abstraction of colorful 
patterns, textures and images that the artist’s dreams 
and imagination is transformed into in REM sleep can 
be visited until August 3. 

46’ncı İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs-12 Haziran 
tarihleri arasında Aya İrini Müzesi’nden Kapalıçarşı’ya 
Süreyya Operası'ndan Sirkeci Garı’na şehrin pek 
çok tarihî ve kültürel mekânında müzikseverlerle 
buluşuyor. Filarmonica della Scala, Amsterdam 
Sinfonietta, İngiliz Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda 
Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestraları ile 
Joyce DiDonato, Mischa Maisky, Daniil Trifonov, 
Renaud Capuçon gibi yıldızları konuk edecek 
festival, “Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri Serisi” ile 
tüm İstanbulluları aileleri ve dostlarıyla cumartesi 
sabahlarına keyifli bir başlangıç yapmaya davet ediyor.  

Karbon Gallery, bahar sezonuna ressam Akın Ekici’nin 
eserlerinden oluşan “REM” sergisi ile “merhaba” 
diyor. Sanatçının hayallerinin ve rüyalarının REM 
uykusunda dönüştüğü rengârenk desen, doku ve 
imgelerin soyutlamalarını yansıtan sergi 3 Ağustos 
tarihine kadar görülebilir. 

İSTANBUL’UN MÜZİK HÂLİ 
THE MUSIC STATE OF ISTANBUL 

“REM” 
“REM” 

ANADOLU / ANATOLIA
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Presented for the sixth time this year, the Kayseri 
International Film Festival will be held on May 8-13. 
Along with international documentaries and a short film 
competition, a national feature-length film competition 
will also be held this year at the festival whose scope is 
ever expanding. 

Sinemaseverlerle bu yıl altıncı kez buluşan Kayseri 
Uluslararası Film Festivali, 8-13 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor. Kapsamını her geçen yıl biraz daha 
genişleten festivalde, uluslararası belgesel ve kısa film 
yarışmalarının yanı sıra bu yıl ilk defa ulusal uzun 
metraj yarışması da yapılacak. 

KAYSERİ’NİN FİLM FESTİVALİ  

THE FILM FESTIVAL OF KAYSERI  

The International Mardin Biennial will open its doors 
with the “More Than Words” theme on May 4, 2018. 
Directed by Döne Otyam, hosted by the Mardin Movie 
Association, and formed of three main sections called 
"Eternal Look," “Body Language” and “Limits and 
Thresholds,” the biennial displays artists’ works that 
tackle the concepts of body and limits.

In collaboration with ITU, YTU and ICIE and sponsored by 
Turkish Airlines, TÜZDER (All Wunderkinds Association) 
is bringing our genius kids together with the world’s most 
important educators who have devoted themselves to the 
education of wunderkinds. The concept of the “’Genuises’ and 
Wunderkinds’ Day” organized for the 6th time this year will be 
“CHERISH the Wunderkinds.” To be held at the Yıldız Technical 
University Davutpaşa Campus on Saturday, May 5, 2018, the 
video conferences with U.S. pedagogue Prof. Dr. Joseph Renzulli 
and Prof. Dr. Mehmet Oz will be this year’s highlights.

Uluslararası Mardin Bienali “Sözden Öte” temasıyla 4 Mayıs 
2018’de açılıyor. Döne Otyam'ın direktörlüğü ve Mardin 
Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen; "Sonsuz 
Bakış", “Beden Dili” ve "Sınırlar ve Eşikler" başlıklarını 
taşıyan üç bölümden oluşan bienalde sanatçıların “beden” ve 
“sınırlar” kavramlarını ele alan eserlerine yer veriliyor. Bienal 
kapsamındaki sergiler 3 Haziran tarihine kadar görülebilir.

TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği); İTÜ, YTÜ ve ICIE 
iş birliğiyle ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda üstün 
zekâlı çocuklarımızı, kendilerini dâhi çocukların eğitimine 
adayan dünyanın en önemli eğitimcileriyle buluşturuyor. 
Bu yıl altıncısı düzenlenen Dâhiler ve Üstün Zekâlılar 
Günü’nün konsepti, “Dâhilere DEĞER” olacak. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde 5 Mayıs 2018 
Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğe ABD’li Eğitim 
Bilimci Prof. Dr. Joseph Renzulli ve Prof. Dr. Mehmet Öz ile 
yapılan video röportajlar damga vuracak.

DÂHİLERE "DEĞER"

CHERISH THE WUNDERKINDS

ANADOLU / ANATOLIA

SÖZDEN ÖTE
MORE THAN WORDS
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Grammy Award-winner Cesaria Evora, whose concerts sold 
out in all the countries she visited and who has sold more than 
6 million albums to this day,  will be commemorated in the 7th 
anniversary of her death by the most special names of Cabo 
Verde like Lura, Teofilo Chantre, Nancy Vieira, Lucibela, and 
Elida Almeida. Cesaria Evora Tribute concert will take place at 
Antalya Akra Jazz Festival on May 5 and at the Istanbul 2nd 
Zorlu PSM Jazz Festival on May 7. 

Gittiği her ülkede kapalı gişe konserlere imza atan, 
albümleri bugüne kadar 6 milyondan fazla satan 
Grammy Ödüllü sanatçı Cesaria Evora, ölümünün 
7. yılında Cabo Verde’nin en özel isimleri Lura, 
Teofilo Chantre, Nancy Vieira, Lucibela, Elida 
Almeida’nın katılımıyla anılıyor. Cesaria Evora Tribute 
konseri 5 Mayıs’ta Antalya Akra Caz Festivali ve 7 
Mayıs’ta İstanbul’da 2. Zorlu PSM Caz Festivali’nde 
müzikseverlerle buluşuyor. 

CESARIA EVORA ANISINA

IN MEMORY OF CESARIA EVORA

Within the scope of “Jazz It Up!” organized by Zorlu PSM 
Jazz Festival, jazz music’s young talents come together. 
For the duration of the festival from May 2 to 13, talented 
musicians will give free concerts every evening at the 
amphitheater. Bands and figures like Portrait and a Dream, 
Burak Küçük Trio, Biidar, Buse Şimşek Quartet, Gagarin 
Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, JMH, Deli Bakkal, 
Burak Cihangirli Quintet, Nar, İpek Göztepe, and Erkan 
Zeki Ar Trio will be taking the stage.

Attended by people of all ages that love the sea, nature and 
swimming, the International Arena Aquamasters Swimming 
Championship will be held for the 7th time this year on May 16-20. 
The program will be organized at one of the most beautiful spots of 
Marmaris where the green of the forest meets the blue of the sea. 
Four different competitions will be held within the scope of the event, 
featuring various activities and hosting the most comprehensive 
swimming championship among the countries that have a 
Mediterranean coastline.

Zorlu PSM Caz Festivali tarafından organize edilen 
"Jazz It Up!" kapsamında caz müziğin genç isimleri 
bir araya geliyor. 2-13 Mayıs tarihleri arasında her 
akşamüstü Zorlu Amfi’de bir araya gelecek birbirinden 
yetenekli müzisyenlerin ücretsiz konserler vereceği 
festivalde Portrait and a Dream, Burak Küçük Trio, 
Biidar, Buse Şimşek Quartet, Gagarin Jazz Band, 
Deniz Özçelik Quintet, JMH, Deli Bakkal, Burak 
Cihangirli Quintet, Nar, İpek Göztepe, Erkan Zeki Ar 
Trio gibi isimler sahne alacak.

Denize, doğaya, yüzme sporuna tutkun her yaştan insanın 
katıldığı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, 
bu yıl 16-20 Mayıs tarihlerinde ve yedinci kez düzenleniyor. 
Marmaris’te, ormanın yeşili ile denizin mavisinin buluştuğu 
en güzel noktalardan birinde, farklı etkinlikleri bünyesinde 
barındıran bir “şampiyonalar bütünü” olan ve bu özelliği ile 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler içindeki en kapsamlı yüzme 
şampiyonası niteliğini taşıyan etkinliğin programında dört 
farklı yarışma yer alıyor.

HER MÜZİĞİN CAZI

YÜZÜCÜLER MARMARİS'TE BULUŞUYOR

JAZZ OF ALL MUSIC

SWIMMERS MEET AT MARMARIS

ANADOLU / ANATOLIA
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Held for the second time this year with the “Toys for Grown-ups” theme, Big Boyz Festival is open to visitors 
at Istanbul Kemer Country on May 5-6. 

Bringing hobby lovers together, Big Boyz Festival will 
feature talks where visitors will have the chance to listen 
to the doyens of their fields of interest along with taking 
part in the workshops themed “sustainment.” The festival 
which includes Airsoft, one of the most enjoyable and 
exciting adventure-action games, will feature training 
sessions and action-packed events ranging from golf and 
riding to throwing axes, human slingshot “gurgula” to 
a seed exchange fest, paramotoring shows to electrical 
cycling and drone contests.

“Büyüklere Oyuncaklar” konseptiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Big Boyz Festival”, 5-6 Mayıs 
tarihlerinde Istanbul Kemer Country’de misafirlerini ağırlıyor. 

Hobiseverleri bir araya getirecek Big Boyz Festival’de bu yıl, 
ilgi alanlarında kendilerine rol model olarak belirledikleri 
usta isimleri dinleyebilme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler 
“yaşatma” temalı workshop’lara da katılabilecek. En keyifli ve 
heyecanlı macera-aksiyon oyunlarından biri olan Airsoft’un 
da dâhil olduğu festival programında golf ve binicilik 
eğitimlerinden balta atmaya, insan sapanından tohum 
takas şenliğine, paramotor gösterilerinden elektrikli bisiklet 
tecrübesine hatta drone yarışmalarına kadar heyecanın en 
yüksek düzeyde hissedileceği birçok etkinlik yer alıyor.

BÜYÜKLERE OYUNCAKLAR 
TOYS FOR GROWN-UPS 

ANADOLU / ANATOLIA
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One of the most important surrealist painters of the 20th 
century, Joan Miró’s artwork is presented to Istanbulite 
art lovers once again after a four-year interval. UNIQ Expo 
is hosting more than 300 works of the world renowned 
Catalan artist Joan Miró as of May. Curated by the art 
historian Jean Christophe Hubert, the exhibition to be 
held at UNIQ Expo will display many of Miró’s works for 
first time. Claiming, “Just like words form poems, notes 
form music, I form pictures with colors,” Miró’s lithograpy 
and engravings have dominated collections of water colors, 
lithographs, drawings, collages, letters, and ceramics.

Carrying out activities to provide training and raise awareness 
regarding fatherhood in order to get fathers to take responsibility 
in child rearing and development, the Mother Child Education 
Foundation (AÇEV) is bringing together aspects of fatherhood 
from two different countries within the scope of a project 
developed with the Embassy of Sweden. To be held at the 
Domestic Lines Departure floor of Ankara Esenboğa Airport on 
May 1-18, 2018, the exhibition Moments of Fatherhood will 
display a selection of photographs by Swedish photography artist 
Johan Bävman from his previously exhibited "Swedish Dads" 
exhibition. The photographs were taken during “paternity leave” 
when fathers spend time with their children, and fatherhood-
themed photos of photography artists Ahmet Görsev and Zeynep 
Sezerman. Presenting a glance of caregiving fathers and children 
of different cultures from the perspective of daily life, the AÇEV 
with this exhibition invites everyone to reconsider the existing 
roles of fatherhood and masculinity. 

20’nci yüzyılın yetiştirdiği en önemli sürrealist 
ressamlardan Joan Miró’nun eserleri dört yıllık bir 
aradan sonra yeniden İstanbullu sanatseverlerle 
buluşuyor. UNIQ Expo,  dünyaca ünlü Katalan sanatçı 
Joan Miró’nun 300’ü aşkın eserine mayıs ayından 
itibaren ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü sanat 
tarihçisi Jean Christophe Hubert’in üstlendiği 
sergide Miró’nun bu kadar çok sayıda orijinal eseri 
dünyada ilk kez UNIQ Expo’da bir arada sergileniyor. 
“Kelimelerin şiirleri, notaların müziği şekillendirmesi 
gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum.” diyen 
Miró’nun suluboyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar, 
mektuplar ve seramikten oluşan litografi ve gravür 
ağırlıklı koleksiyonu sanatseverleri bekliyor.

Babaların çocuk bakımında ve gelişiminde sorumluluk 
üstlenmesi için “ilgili babalık” konusunda eğitim ve 
farkındalık sağlama çalışmaları yürüten Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) İsveç Başkonsolosluğu’yla gerçekleştirilen 
proje kapsamında iki ayrı ülkeden babalık manzaralarını bir 
araya getiriyor. 1-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara 
Esenboğa Havalimanı İç Hatlar gidiş katında gerçekleştirilecek 
“Babalık Anları” sergisinde İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan 
Bävman’ın ülkesindeki babaların “babalık izinleri” boyunca 
çocuklarıyla geçirdikleri anları konu alan ve çeşitli ülkelerde 
sergilenen “Swedish Dads” (İsveçli Babalar) sergisinden seçilen 
fotoğraflarıyla birlikte, fotoğraf sanatçıları Ahmet Görsev ve 
Zeynep Sezerman’ın Türkiye’de çektikleri “babalık” temalı 
kareler yer alıyor. AÇEV, bu sergiyle farklı kültürlerden “ilgili 
babalara” ve çocuklarına gündelik yaşamın içinden bir bakış 
sunarken, herkesi mevcut babalık ve erkeklik rolleri üzerine 
yeniden düşünmeye çağırıyor.

MİRÓ İSTANBUL’A DÖNÜYOR “BABALIK ANLARI” 
MIRÓ RETURNS TO ISTANBUL MOMENTS OF FATHERHOOD 
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The Battle of Gallipoli is once again portrayed on the silver screen. With Turkish Airlines as the 
transportation sponsor, the movie Keşif tells the story of three young people who travel through time and 
find themselves in the war.

It wouldn't be wrong to describe this movie as an original 
interpretation of Turkish cinema that blends adventure, 
action and science fiction. The story begins when the three 
protagonists travel through time and find themselves 
in the middle of the Battle of Gallipoli 100 years ago. 
Coming from different cities, social circles and family 
backgrounds, Berk, Esra and Hasan have only one thing 
in common: their interest in computers and coincidental 
obsession with the same digital game. In the later stages 
of the game, they answer some mysterious questions and 
open the doors to a time tunnel.
Finding themselves in the Battle of Gallipoli, these three 
youths try to make sense of what is going on and realize that 
the only way to travel to the present, i.e. 2018, is to fulfill 
the quests of the game. As they try to go back home in the 
middle of the battle, they also discover some things about 
themselves. Directed by Volkan Kocatürk, the movie is led 
by young actors Burak Can, Sude Zulal Güler and İbrahim 
Yıldız. They are accompanied by experienced and prominent 
actor Yurdaer Okur along with Pelin Akil and Rüzgar Aksoy.
In Keşif, which will be released on June 8, the 
personalities of these youths, who are sympathetic and 
irritating at times, are tested through their experience at 
the Battle of Gallipoli.

Çanakkale Savaşı, yeni bir filmle daha beyaz perdede. Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu 
"Keşif"te zamanda yolculuk sonucu üç genç kendilerini savaşın ortasında buluyor. 

Macera, aksiyon ve bilim kurguyu buluşturan "Keşif" filmi, 
Türk sinemasına farklı bir yorum getiriyor. Kahramanların, 
içine çekildikleri zaman tünelinden geçerek kendilerini 100 
yıl öncesinde, Çanakkale Savaşı’nın ortasında bulmasıyla 
şekilleniyor tüm hikâye. Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde, 
aile ortamlarında yaşayan Berk, Esra ve Hasan’ın tek ortak 
yanları bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı 
dijital oyunu takıntı hâline getirmiş olmalarıydı. Oyunun 
ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara 
cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyorlar. 
Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç neler 
olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e 
dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri 
yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Savaşın 
ortasında evlerine dönmeye çalışırken kendilerini de 
keşfediyorlar. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda 
oturduğu filmde başrolleri genç oyuncular Burak Can, Sude 
Zulal Güler ve İbrahim Yıldız paylaşıyor. Onlara sinemanın 
deneyimli ve başarılı isimlerinden Yurdaer Okur; Pelin Akil 
ve Rüzgar Aksoy da eşlik ediyor. 
8 Haziran’da vizyona girecek "Keşif" filminde zaman zaman 
sempati duyup bazen de kızacağınız üç gencin kişilikleri, 
olayların akışı içinde Çanakkale Savaşı sürecinde edindikleri 
deneyimlerle sınanıyor.

ÇANAKKALE’DE KEŞİF
EXPLORING ÇANAKKALE

ANADOLU / ANATOLIA
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Etnospor Cultural Festival, organized with the aim of keeping traditional sports alive and passing them on to 
new generations, is held with an even richer program this year. 

The festival will be held on May 9-13 at Yenikapı with the slogan 
“The horse belongs to those who ride it and the sword to those 
who gird it on” this year. The festival will offer the chance to 
experience traditional games like aba and mas wrestling, mangala, 
and mounted archery requiring skill, courage and acumen. Two 
more games have been added to this year’s activities that are of 
significance in Qatari and Japanese cultures: the “Qatar Falcons” 
with their keen hunting skills and the trademark of traditional 
Japanese archery dating back to the 12th century, "Yabusame".
Throughout the four-day festival in which the delicious dishes of 
30 countries’ cuisines will be on offer, the team “Rafadan Tayfa” 
that reflects traditional neighbourhood culture with great success 
along with the legendary characters Maysa and Bulut that “smell 
of Anatolia in whirls” will make sure that both adults and children 
enjoy their time at the festival. 

Geleneksel sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür 
Festivali bu yıl daha zengin bir içerikle düzenleniyor. 

Bu yılki sloganı “At Binenin, Kılıç Kuşananın” olan Etnospor 
Kültür Festivali 9-13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’da 
düzenleniyor. Katılımcıların aba güreşi, mas güreşi, mangala 
ve atlı okçuluk gibi hüner, cesaret ve zekâ isteyen geleneksel 
oyunları deneyimleme imkânı bulacağı festivalin bu yılki 
etkinliklerine Katar ve Japon kültüründe büyük öneme 
sahip iki oyun daha ekleniyor: Keskin av yetenekleriyle 
“Katar şahinleri” ve kökeni 12’nci yüzyıla dayanan, 
geleneksel Japon okçuluğunun alametifarikası “Yabusame”.
30 farklı ülke mutfağından birbirinden leziz yemeklerin 
sunumunun da yapılacağı festivalde geleneksel mahalle 
kültürünü büyük bir başarıyla yansıtan “Rafadan Tayfa” 
ekibi ile “buram buram Anadolu kokan” masal kahramanları 
Maysa ile Bulut, dört gün boyunca çocukların ve çocuk 
kalanların festivalde harika vakit geçirmesini sağlayacak. 

“AT BINENIN, KILIÇ KUŞANANIN”
“THE HORSE BELONGS TO THOSE WHO RIDE IT AND THE SWORD TO THOSE WHO GIRD IT ON”
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Anadolu’nun dört bir yanından insanlara 
ve onların  bir anlamda can yoldaşı 

hayvanlara dair hikâyeler baharda daha 
bir güzelleşir, şenlenir! 

With the coming of spring, stories from 
all corners of Anatolia about humans 
and their animals, in a sense of the 

word their true friends, get all the more 
beautiful and jolly! 

SEYİT GÖKTEPE

ALİ HAYDAR CEYLAN

CAN 
DOSTLARI

TRUE 
FRIENDS

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Gelir ötelerden, durur eşiğinde gözlerimin. 
Gövdesi vardır; senin kadar çocuk, senin 

kadar narin. Masal diyarlarına açılır kapısı 
gönül evimin. Geçer oradan süzülerek. 

Uçan bir halıdır artık elim, dilim, kalbim. 
Her ânım bir ezgidir, bilirim. Yumarım 
gözlerimi. Duyarım kanatlarının sesini. 
Ömür bir şarkıdır cümbüşümde. Giderek 
genişler sesim. Türkümün göğüdür, açılır 
yarınlara… Gerçeğimde, hem düşümde… 

Sıcağıyla kalbimizin… 

Coming from afar it stands on the brink of 
my eyes. It has a body, which is childish and 
lithe as much as you. The door of my heart 

opens to fairy lands. Gliding, it passes through 
it. My hand, my tongue and my heart are 

flying carpets now. I know each moment is 
a melody, I know. I close my eyes. I hear its 
wings flapping. Life is a song that I play 
with my cumbush. My voice gradually 

expands. It is the sky of my song, it opens up 
to tomorrows… Both in my truth, and in my 
dreams… With the warmth of our hearts … 





Bahar gelince bahçeye taşır kümesi. 
Çatısında bekleyen horoz, en güzel 

sabahları müjdelemek hevesindedir 
ona. Bir ötüşü vardır ki, bütün 

bir tabiat silkinir de çıkıverir 
güzden her bir tınısıyla. Düşünceye 
dalanlar vardır içlerinde; çekilirler 

bir kenara… Güzel şeyler geçer 
içlerinden besbelli. Konuşurlar 

kendi aralarında. Başka başka olsa 
da dilleri, anlar hepsini. Ötüşleriyle 
şenlenir gönlü, ibiklerinin rengiyle 

renklenir huzur dolu hanesi. 

When spring comes he moves the 
chicken coop out. The rooster that 

perches on its roof is keen to herald the 
best of mornings. His crow is one that 
shakes the whole of nature and sheds 

autumn with all its timbers. There are 
those who brood among them, they 
step aside… They think about good 

things apparently. They talk among 
themselves. Even though in different 

tongues, they understand one 
another. They warm his heart with 

their crowing, his peaceful house get 
colorized with the hue of their combs. 





Rengi beyaz, körpe beyaz. 
Sanırsın, gökten düşmüş 

üzerine mavisi; öyle arı, öyle 
masum hem gövdesi hem 

gölgesi… Kucak açmış da bekler 
onları: Sanırsın el öpülecek, 

sırt sıvazlanacak, öyle bir 
bayram günü ifadesi… Karşı 
karşıyalar. Bakınca gördüğü 

onlarda, belki çocukluğu… Belki 
ömrün en güzel çağlarından bir 

yaz! Orada, yaşanacak günün 
güzelliği içinde, duruyorlar 
duvar dibinde… Ne dünden 

eksik ne yarından az!

Its color is white, fresh white. You’d 
think that the blue of the sky has 

fallen on it from up above; so pure, so 
innocent is its body and shadow… He 

welcomes them with open arms: you’d 
think that they will kiss his hand and 

he will give a pat on their back, it is 
an expression that reminds you of a 

bayram… They stand across from one 
another. What he beholds in those 

eyes when he looks at them is perhaps 
their childhood… Or a summer from 

the best time of their lives! They 
stand there, beside the wall and in the 
middle of the beauty of the day… Not 

less of yesterday nor tomorrows!





Bulutun rüyası, mavinin 
uykusuyuz seninle. Hangisi, 
hangisinin içinde?.. Sabahla 

çıkarız yola, gün uzun, ikimiz. 
Büyük aynasında suların, 

pürdikkat geziniriz çevresinde 
kuzuların, koyunların… Sen mi 

taşırsın beni, ben mi taşırım 
seni? Başımız döner bazen, bu 
nasıl iştir: Gökte miyiz, yerde 

miyiz? Rüyada mı, gerçekte 
miyiz? Sularda ikimizden bir iz… 

Yoldaşım, yol arkadaşım, söyle, 
bir gün seninle bir, masallar 

diyarına da gider miyiz? 

We are the dream of the cloud, the 
sleep of the blue; you and I. Which 

one, which one? We set off on the road 
with the breaking of dawn; the day 

is long. We two stroll around among 
the lamb and the sheep, whilst paying 

utmost attention to the huge mirror of 
the waters… Do I or do you carry me? 
Sometimes we get giddy, what is this? 

Are we up in the sky or are we on the 
ground? Are we living a dream or are 

we in reality? A trace of us both on the 
waters… My companion, my fellow 

traveler, tell me, can we go off to a 
fairytale land together one day? 





Kedisi ve kendisi… “Bir 
fotoğrafımız olsun bugünden.” 

demiş gibi durmuşlar. Birinin 
“Dikkat, çekiyorum.” ifadesi, 

diğerinde bir gülümseme olarak 
bulmuş kendini. Tüylerinde 

gezinirken bahar güneşi, bütün 
bir kışı geride bırakmanın 

erinciyle bulmuş yerini kedisi. 
O da gelmiş oturmuş da tamam 

olmuş neşesi! Belki bir ağaç 
gölgesi, belki bir köy kahvesi. 

Sıcak-soğuk değişmez, başında 
daima fesi… Onun, deklanşörde 

patisi! Kendisi ve kedisi!

He and his cat … “Let us have a shot 
to remind of us of this day.”  The 

expression of one seems to say, “Hai! 
Cheese!” and he smiles. As the spring 
sun caresses its fur, his cat has found 

itself a place with the joy of leaving 
behind yet another winter. And it has 

come and sat by his side, and made 
his day all the merrier! Maybe they 

are in the shade of a tree or else a 
village coffee house. Hot or cold, it 

does not matter, he always has his cap 
on his head… Its paw on the shutter 

button! He and his cat!





Güneşlerim kırmızı. Tanırım 
her birini, bilirim adlarını ayrı 

ayrı. Akşam olunca, sürünün bir 
ucu buradaysa, bir ucu ta şurada. 

Durur beklerim harmanda. 
Tozu kalkar da tutar göğü. Köy 

evidir evimiz. Kırmızı güneşler 
sabahına açılır penceremiz. 

Seher vakti, ezanla bir, katılırlar 
sürüye, annemle ben, bir 

de dedem, uğurlarız yazıya 
hepsini. Onlardan aldığımızla 

kurarız soframızı. Sütleri ak, 
güneşleri kırmızı… Bir ev, bir 

avlu, bir dünya… Hissederim her 
defasında: Birlikte karşılarız 

baharı, yazı! 

My suns are red. I know them all, by 
their names. When evening falls, if one 

end of the flock is there, the other is 
here. I stand and wait while the grain 

is threshed. Travelling around, the 
dust covers the sky. Ours is a village 

house. Its windows open to a morning 
of red suns. At dawning, along with 
the call to prayer, they join the flock 
- me, my mom and my granddad, we 

see them off to the pasture. We set our 
table with what we get from them. 

Their milk is white, and sun is red… A 
house, a yard, a world… I feel it each 

and every time: we welcome spring 
and summer together! 





Kızılırmak ile Yeşilırmak deltaları arasında yeşil 
bir mücevher gibi Samsun. Doğası, zengin tarihi, 
kültürel birikimi ve lezzetli mutfağı ile ağırladığı 
konuklarını ziyadesiyle mutlu ediyor. 

Samsun stretches like a green jewel between the 
Kızılırmak and Yeşilırmak Deltas. Its nature, rich history, 
cultural accumulation and delicious cuisine highly 
rewards its guests. 

THE JEWEL OF THE BLACK SEA: SAMSUN

KARADENIZ’IN YÜZÜK TAŞI: SAMSUN

MUTLU DURSUN





Havaalanından Samsun’un 
merkezine giderken seyrine 
doyamadığım pastoral manzara 
şehrin bana anlatılanlardan 
daha fazlasını sakladığını 
gösteriyor sanki.  “Bu 
manzarada beni çeken nedir?” 
diye düşünürken, yanımda 
oturan Samsunlu bir beyefendi 
geçmişte yol boyunca sıralanan 
reklam panolarının belediye 
kararıyla kaldırıldığını 
söyleyerek yardımıma yetişiyor. 
Samsun’da doğanın güzelliğine 
perde çekecek hiçbir unsura 
yer yok! Bölünmeden, araya 
“reklam” almadan bu güzelliği 
izlemek ne hoş!.. 
Yeşilin her tonunu 
gözlemleyebildiğim 30 
dakikalık keyifli bir yolculukla 
merkeze varıyorum. İlk 
durağım, bir zamanlar ünü 
dünyayı saran Samsun 
tütününün ihracatının adeta 
kapısı niteliğindeki Tütün 
İskelesi. Aslında burası tam 
olarak doğru nokta değil; çünkü 
tarihî Tütün İskelesi denizin 
üzerine dolgu yapıldıktan 

sonra iç kısımda kalmış. Zaten 
iskelede o günleri hatırlatan 
tek unsur, tütünün buraya 
intikali sırasında kullanılan 
raylar. Hemen belirteyim; 
burası Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişi 
olarak Samsun’a ayak bastığı 
yer. Atatürk, bölgenin ileri 
gelenleri tarafından heyecanla 
karşılandı burada. Bağımsızlık 
mücadelesinin en önemli 
safhasına şahit olduklarına,  
geri çekilme sürecinin tersyüz 
edileceğine ve artık hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağına 
inanıyorlardı elbette. Ne de 
olsa Çanakkale Savaşı’nın 
kahramanı yanlarındaydı. Bu 
sahneyi anlatan balmumundan 
heykelleri inceledikten sonra 
Atatürk’ün şaha kalkmış bir 
at üzerinde tasvir edildiği 
ünlü heykeli görme isteği 
uyanıyor içimde. Samsun’un 
en önemli simgelerinden biri 
olan bu heykel Avusturyalı 
heykeltıraş Heinz Kreppel 
tarafından yapılmış. Kaidesiyle 
birlikte yaklaşık 9 metre 

1 Kentin en güzel yapısı olan tarihî 
tütün fabrikası ve çevresindeki 
tesislerin rengi, tütünden 
esinlenmiş gibi sarıdır.
As if imbued by tobacco, the most 
beautiful building of the city the 
historical Tobacco Factory and the 
facility buildings surrounding it 
are yellow.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Samsun 
ve İstanbul (Sabiha Gökçen)-

Samsun arasında her gün 
karşılıklı seferler düzenliyor. 

 
INFO

AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Samsun and Istanbul 
(Sabiha Gökçen)-Samsun.

anadolujet.com 

On the road from the airport to 
Samsun district center, the 
captivating pastoral scene 
shows me that the city holds 
more than what I have been 
told. Just as I’m thinking, 
“What draws me to this 
landscape?”, a gentleman 
sitting beside me, a resident of 
Samsun, lends me a hand when 
he says that the advertising 
billboards that stretched along 
the road were removed with the 
decision of the municipality. 
There is no room for any 
element that will draw a veil on 
the beauty of nature in 
Samsun! How nice it is to be 
able to behold this beauty 
without interruption and ads! 
I get to the district center after 
a 30-minute enjoyable trip 
throughout which I can observe 
each and every shade of green. 
My first stop is the Tütün 
İskelesi (Tobacco Port) that 
served as the expo gate of the 
once world-renowned Samsun 
tobacco. Actually this is not 
exactly the right spot since the 

historical Tütün İskelesi has 
remained inland after land was 
reclaimed from the sea. Well, 
the only feature at the port 
that serves as a reminder of 
those days is the rail tracks 
that were used for bringing the 
tobacco to this spot. Let me 
state at once that this was the 
place Mustafa Kemal Atatürk 
first set foot in Samsun as the 
9th Army Superintendent and 
where with excitement the 
notables of the region greeted 
him. They believed they bore 
witness to the most important 
phase of the War of 
Independence when the 
withdrawal period would turn 
things around and nothing 
would ever be the same. After 
all, the hero of the Çanakkale 
War was beside them. 
Examining the wax sculptures 
depicting this scene invokes in 
me the feeling of seeing the 
famous sculpture portraying 
Atatürk on a rearing horse. 
One of the most important 
symbols of Samsun, this 
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1

uzunluğundaki bu anıtı 
gördükten ve İstiklal Savaşı 
kumandanının önünde saygıyla 
eğildikten sonra şehrin en 
canlı noktasına, tarihî tütün 
fabrikasına yöneliyorum. 
Şehir, binası günümüzde 
alışveriş merkezi olarak 
kullanılan bu fabrika etrafında 
gelişmiş. Fabrikanın arkasında 
kalan Sanat Sokak, bu sokağın 
devamındaki İstiklal Caddesi 
(Çiftlik), Atatürk Bulvarı’nın 
üst kısmındaki Hançerli 
Mahallesi’nde eski Türk, Rum ve 
Ermeni evlerinin yanı sıra çeşitli 
ülkelere ait konsolosluklar 
bulunuyor. Buradan devam edip 
Saat Kulesi’nin bulunduğu eski 
meydana çıkınca kentin tarihî 
dokusuna dair daha kapsamlı 
bir fikir sahibi oluyorum. 
Tütün fabrikasının bulunduğu 
alana geri dönüyorum sonra.  
1887’de, Reji İdaresi zamanında 
inşa edilen bu fabrika binası ve 
etrafındaki park alanı şehirde 
hem alışveriş yapmak hem de 
dinlenmek isteyenlere hitap 
ediyor. Kitapçıları, tasarım 

atölyeleri ve mağazalarıyla 
tütün sarısının hâkim renk 
olduğu alandaki kafelerden 
birine oturup bir kahve 
söylüyorum.  Bir zamanlar 
işçilerle cıvıl cıvıl bu alan, 
Samsun’un her şeyden önce 
emekçi bir kent olduğunu 

2 Atatürk’ün şaha kalkmış bir at üzerinde tasvir edildiği ünlü heykel 
Samsun’un en önemli sembollerinden. 
The sculpture depicting Atatürk on a horse that has reared up is one of the most 
important symbols of Samsun. 

sculpture was made by the 
Australian sculptor Heinz 
Kreppel. After seeing this 
monument that is 9 meters in 
height along with its base and 
bowing respectfully before the 
commander of the War of 
Independence, I head over to 
the liveliest spot of the city, the 
historical tobacco factory. 
The city developed around this 
factory that serves as a 
shopping mall in our day. At 
Sanat Sokak at the back of the 
factory, İstiklal Street (Çiftlik) 
- the name given to the road 
that is its continuation - and at 
the Hançerli neighborhood on 
the upper part of Atatürk 
Boulevard there are consulates 
of various countries along with 
old Turkish, Ottoman Greek 
and Armenian houses. Going 
on from here and reaching the 
old square that holds the Clock 
Tower, I get a comprehensive 
idea of the historical texture of 
the city. Later, I get back to the 
area that holds the tobacco 

factory. Built in 1887 during 
the Reji Administration, this 
factory and the recreational 
area around it caters to those 
who would like to shop and 
relax. Sitting at one of the 
cafés among the bookstores, 
design workshops and shops 
painted a tobacco yellow, I 
order a cup of coffee. As I sip 
my coffee, this area which was 
filled with workers at one time 
whispers to my ear that 
Samsun is first and foremost a 
city of laborers. Samsun has 
become the most colorful city of 
the Black Sea not only with 
those coming over to work in 
this factory but also those 
arriving to grow produce at the 
basin fed by both Yeşilırmak 
and Kızılırmak. This situation 
that went on for long years 
formed a common culture. 
Along with those coming from 
the East and West Black Sea, 
the city also embraced all 
refugees with great leniency. 
The city has given immigrants 

2
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fısıldıyor kulağıma, kahvemi 
içerken.  Hem bu fabrikada 
çalışmak hem de Yeşilırmak ve 
Kızılırmak’ın beslediği havzada 
ürün yetiştirmek için gelenlerle 
Karadeniz’in en renkli şehri 
olmuş Samsun. Uzun yıllar 
boyunca süren bu durum ortak 
bir kültür de oluşturmuş.  Doğu 
ve Batı Karadeniz’den gelenlerin 
yanı sıra mübadilleri de büyük 
hoşgörüsüyle kucaklamış 
şehir. Göç aldığı kadar göç 
de vermiş ama umudunu hiç 
yitirmemiş. Samsunlu Orhan 
Gencebay’ın şarkılarındaki 
gibi hüzünlü ama yine de 
iyimserliğini koruyan tavır 
şehrin de kimliğini oluşturmuş. 
Ben bunları düşünürken zil 
çalan midem Samsun’un aynı 
zamanda bir gastronomi şehri 
olduğunu da hatırlatıyor bana. 
Endişe etmeme,  ne yiyeceğimi 
uzun uzun düşünmeme 
gerek yok burada. Samsun, 

3
3

4 Tarihî Bandırma Vapuru, aslına 
uygun olarak yeniden inşa edildi. 
The historic Bandırma Ferry was 
rebuilt according to its original plans. 

Eski Fuar Alanı içinde bulunan 
Atatürk Müzesi, 1 Temmuz 
1968’de ziyarete açıldı. 
Located within the grounds of the 
Old Expo area, Atatürk Museum was 
opened to visitors on July 1, 1968.  

misafirlerini sadece pidesiyle 
değil deniz ürünleriyle de 
mutlu etmesini biliyor. Karnımı 
şehir mutfağının yıldızları 
turşu kavurması ve hamsiyle 
doyurmak için sahile iniyorum. 
Bereketli sofrasında yemeğimi 
afiyetle yiyip kalktıktan 
sonra şehrin doğu ucundan, 
Bandırma Gemi Müzesi’nin 
bulunduğu noktadan başlayan 
bir yürüyüşe çıkıyorum.  
Buradan Atakum’a kadar 
uzanan doldurma sahil parkına 
Samsunlular deniz havası 
almak, koşmak, yürüyüş 
yapmak ve ailece eğlenmek 
için geliyor. 300 dönümlük bir 
alan üzerine kurulu 9 delikli 
golf sahası ve spor alanları ile 
şehrin yeni yüzünün bir simgesi 
burası. Havanın güzel olduğu 
günlerde bir bayram yeri gibi 
kalabalık parklarla bölünmüş, 
ağaçlarla bezenmiş güzelliğiyle 
bu yürüyüş rotası üzerindeki ilk 

as much as it has received them 
but never lost hope. Like the 
songs of Orhan Gencebay of 
Samsun, an attitude sad but 
still keeping its optimism has 
also formed the identity of the 
city. As I’m thinking of all this, 
my stomach that is churning, 
reminds me that Samsun is also 
a city of gastronomy. I do not 
need to worry and spend much 
time thinking about what to 
eat. Samsun knows how to 
please its guests not only with 
its pide but also with its 
seafood. I go down to the shore 
to eat my fill with the stars of 
the city’s cuisine, pickle sauté 
and anchovy. After tucking 
away my meal at a table of 
abundance, I set off on a walk 
that starts off from the 
furthermost east spot of the 
city where the Bandırma Vessel 
Museum is located.  
The people of Samsun come to 

this reclaimed coastline that 
stretches to Atakum to get 
some sea air, to jog, walk, 
and have fun as a family. 
With the 9-hole golf course 
and sportive areas built over 
an area of 75 acres, it is the 
symbol of the new façade of 
the city… My first stop on 
this walking track that is 
adorned with trees, and 
divided by parks that get 
crowded like a fairground 
when the weather is fine, is 
the Town Museum that is 
established in the renovated 
building of the former 
Turkish State Railways’ 
clubhouse. Along with data, 
documents, photographs and 
material on the social, 
historical, cultural, 
geographic and economical 
texture of Samsun, there are 
wax sculptures of tobacco 
planters and workers, and 
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durağım, eski TCDD Lokali’nin 
restore edilmesiyle kurulan 
Kent Müzesi oluyor. Müzede 
Samsun’un sosyal, tarihî, 
kültürel, coğrafi ve ekonomik 
yapısına ilişkin bilgi, belge, 
fotoğraf ve malzemelerin yanı 
sıra tütün ekicileri ve işçilerinin, 
zanaat erbabının balmumundan 
heykelleri de sergileniyor.  
Giyim kuşamdan âdet ve 
geleneklere kadar Samsun 
kültürüne dair pek çok konuda 
ipuçları veren müzede şehrin 
tarihî gelişimine, mübadillerin 
çarpıcı hikâyelerine de tanıklık 
ediyorum. Avrupa Müze 
Akademisi’nin (EMA) 2015’te 
154 müze arasında yaptığı 
değerlendirme neticesinde 
buranın derece aldığını 
da iftiharla anımsayarak 
yoluma devam ediyorum. 
Sahil yoluna çıkar çıkmaz son 
durağımı uzaktan rahatlıkla 
seçebiliyorum. Çünkü 
gittiğim yer misafirlerini 
12,5 metre yüksekliğinde 

Amazon savaşçısı heykeliyle 
selamlayan Amazon köyü. 2,5 
dönümlük bir alan üzerine 
kurulu  Amazon köyünde, Antik 
Dönem coğrafyacısı Strabon’un 
ünlü eseri “Geographika”da 
bahsettiği Terme’de yaşayan 
Amazon kadınlarının balmumu 
heykelleri var.  
Şehir merkezinden ayrılmadan 
önce gitmem gereken bir yer 
daha var: Aminos Tepesi. 
Teleferikle çıkıyorum tepeye. 
Buraya gelme amacım 
tepelerindeki bayrakların 
yardımıyla kolayca fark 
edilen iki tümülüsü ve bu 
tümülüslerin altlarında 
bulunan, Helenistik Dönem’e 
ait mezar odalarını görmek. 
Mezar odalarını gezdikten sonra 
şehrin batı yakasının yekpare 
manzarasını izleyebileceğim, 
üzerinde Osmanlılardan önce 
Cenevizlilerin olan kalenin de 
yer aldığı bu tepede inşa edilmiş 
sosyal tesislerde çay içmeye 
karar veriyorum. 

handicraftsman. I bear 
witness to the historical 
development of the city, as 
well as the memorable stories 
of the refugees at the museum 
that provides information on 
many aspects of Samsun’s 
culture from attire to customs 
and traditions. I go on my way 
after proudly remembering 
that the museum has been 
honored in a survey of 154 
museums carried out in 2015 
by the European Museum 
Academy (EMA). As soon as I 
get to the coastal road, I can 
discern my last stop from afar. 
It’s because the place I am 
going to is the Amazon village 
with an Amazon warrior 12.5 
meter in height that salutes its 
visitors from afar. At this 
village that covers an area of 
0.6 acres, there are the wax 
sculptures of the Amazon 
women that lived in Terme 
according to Geographica, the 
famous volume of Strabo, the 

geographer of antiquity. 
There is one more place that I 
need to visit before leaving the 
district center: the Aminos 
Hill. I climb up the hill by 
cable car. My aim is to visit 
the two tumuli, easily 
noticeable due to the f lags 
placed on the tops of the hills, 
and the burial vaults dating 
back to the Hellenistic period 
that are underneath them. 
After visiting them, I decide to 
drink tea at the recreational 
facilities built on this hill 
where a castle that was under 
the dominion first of the 
Genoese and then the 
Ottomans. I enjoy the 
uninterrupted landscape of 
the west side of the city. 
Considering that I have come 
thus far to Samsun one of the 
must-see places is Bafra. I 
take the advice of my friends 
who have told me, “Don’t get 
back without tasting the pide 
of Bafra,” when I told them 

5 6

5 6 Bafra pidesi ve nokul 
Samsun’un en bilinen 
lezzetlerinden.
Bafra pidesi and nokul are the most 
renowned delicacies of Samsun.
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7

Samsun’a gelmişken mutlaka 
görülmesi gereken yerlerin 
başında Bafra geliyor. 
“Samsun’a gidiyorum.” 
dediğimde ‘’Bafra pidesi 
yemeden dönme.’’ diyen 
arkadaşlarımın tavsiyesine 
uyuyorum. Daha ilk dilimde 
hak veriyorum onlara. Fazlası 
var, eksiği yok; uğruna kat 
ettiğim 60 kilometreye 
değiyor doğrusu. Ben de “Bafra 
pidesinin tadına bakmadan 
Samsun’dan ayrılmamalı 
insan.” diyebilirim artık 
rahatlıkla.  Ama Bafra’ya 
sadece pidesi için değil her 
mevsim farklı renklere 
bürünen Kızılırmak Deltası 
Kuş Cenneti için de gelinmeli. 
Kuşların Karadeniz’e 
göç hazırlığı yaptığı,   
beslenebildiği, korunabildiği 
ve baharla birlikte kuluçkaya 
yattığı bu delta irili ufaklı 20 
gölden ve sazlık alanlardan 
oluşuyor. Baharda açan su 
sümbülleri ve nilüferlerle eşsiz 

bir güzellik kazanan deltada 
gezinirken sazlıklardan 
havalanan kuşları ve gölden 
kısmetlerini çeken balıkçıları 
izliyorum. Galeriç Longozu 
üzerine kurulan ahşap tesiste 
içtiğim demli çay Samsun 
seyahatimin unutulmazları 
arasına giriyor. 
Bu keyifli yolculuğun 
sonuna geldim. Tarih ve 
doğa meraklıları için son bir 
hatırlatma yapmak isterim: 
Mağara yerleşimleriyle 
Tekkeköy, Amazon Kalesi’yle 
Salı Pazarı, nilüferleriyle  Ladik 
Gölü; kaplıcaları, tarihî eserleri 
ve eşsiz güzellikteki kanyonuyla 
Vezirköprü; sadra şifa çam 
ormanları, Yeşilpınar Şelalesi, 
Eynel Köprüsü’yle Ayvacık… 
Bütün bu noktalar merkezden 
sadece birkaç saat uzaklıkta. 
Ve emin olun, Samsun’da 
atacağınız her adım sizi 
tarihin, tabiatın ve bugünün 
modern dokusunun ayrı bir 
güzelliğiyle buluşturacak.  

that I’m going to Samsun. I 
agree with their advice just 
at the first slice. It has more 
pluses than minuses; it really 
is worth the 60 kilometers 
that I covered for its sake. I 
can also easily say, “One 
should not leave Samsun 
without tasting the pide of 
Bafra.”  But one should not 
visit Bafra only for its pide 
– there is also the Bird 
Sanctuary on the Kızılırmak 
Delta that gets a different 
tint each seasons. This delta, 
where the birds prepare to 
migrate to the Black Sea and 
are fed, protected and brood 
with the coming of the 
spring, is made up of 20 
small and large lakes and 
reeds. As I stroll around the 
delta that assumes a unique 
beauty with the water lilies 
and hyacinths that blossom 
in the spring, I watch the 
birds that take f light from 
among the reeds and the 

fisherfolk drawing their boon 
from the lake. The brewed tea I 
have at the facility built by 
timber over the Galeriç floodplain 
makes one of the unforgettable 
memories of my Samsun trip. 
I got to the end of this 
enjoyable trip. I would like to 
mention a few last places for 
history and nature enthusiasts: 
Tekkeköy with its cave 
settlements; Salı Pazarı with 
its Amazon Castle; Lake Ladik 
with its water lilies; Vezirköprü 
with its thermal springs, 
historical sites and canyon of 
unique beauty; the health-
enhancing pine forests; 
Yeşilpınar Waterfall and 
Ayvacık with the Eynel 
Bridge… All these places are 
just a few hours away from the 
center. Rest assured that all 
the steps you will be taking in 
Samsun will introduce you to 
another enticement of history, 
nature and the modern way of 
life of our day.

7 Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Türkiye’nin en iyi korunmuş sulak alanlarından. 
The bird paradise of Kızılırmak Delta is one of the best preserved wetlands of Turkey. 
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Ağacına, çiçeğine, rengine şiirler yazılan, bir 
aylık ömrü ayrı bir “mevsim” kabul edilen 

erguvanın saltanatı başladı. O saltanatın en 
güzel yaşandığı yere, İstanbul’a, Boğaz’a 
davet ediyoruz sizi; hayatınıza erguvani 

salkımlı bir gün katmanız için... 

With the life span of a month that’s 
considered to be a different “season,” the 

splendor of the Judas tree has started. 
Poems have been written about the tree, 

its flowers and color. We are inviting 
you to the place where this splendor is 
experienced in all its glory, to Istanbul 

and the Bosphorus, for a day full of Judas 
trees’ blossoms... 

PURPLE-COLORED ISTANBUL

ERGUVAN RENGİ 
İSTANBUL

NÜKHET ŞEN



1

İlkbahar, özellikle nisan 
ve mayıs ayları İstanbul 
için erguvan zamanıdır. 
Rengine ilişkin hikâyelerin 
kökleri Bizans’a, Hz. İsa’ya 
hatta Antik Yunan’a kadar 
dayanan bu harikulade 
ağacın çiçeklerinin ömrü bir 
mevsim bile sürmez hâlbuki. 
Bütün ihtişamları ile nisan 
ortasında güneş gibi açar, 
adeta baharı müjdeler ve 
mayısın sonunu göremeden 
sessizce, yine tıpkı güneş 
gibi batarlar. Nereye mi? 
Tabii ki en çok yakıştıkları 
yere, Boğaz’ın sularına! 
Anavatanı Güney Avrupa 
ve Batı Asya’dır ama en 
çok Boğaziçi’ne yakışır o. 
İstanbul’un pek çok yerinde, 
örneğin Adalar’da, Moda’da, 
Maçka’da, Eyüp’te erguvan 
görmeniz mümkündür. 
Akdeniz ikliminin görüldüğü 
başka noktalarda da 
yetişir. Bununla birlikte, 
Boğaziçi’nde kısa ömrüyle 
nefasetini bütün görkemiyle 
hissettirir erguvan.  
Boğaz’a doğru yola çıkmadan 
önce Tarihî Yarımada’ya 
uğrayalım. Dediğim gibi,  

erguvan sadece Boğaz’da 
değil, Tarihî Yarımada’da, 
Haliç çevresinde de bir renk 
cümbüşü sunar. Özellikle 
de Pierre Loti civarındakiler 
ayrıca görülmeye değer. 
Dilerseniz, İstanbul 
erguvanlarının hikâyesini 
anlatmaya buradan 
başlayalım. Pierre Loti 
tepesinin hemen bitişiğinde 
Eyüp ve Edirnekapı… 
Edirnekapı surlarına 
bitişik  üç katlı kalıntılar 
dikkatinizi çekecek: 
Konstantin Sarayı ya da diğer 
adıyla Tekfur Sarayı. Kimi 
tarihçilere göre Blakhernai 
Sarayı’nın ek binası olarak 
Porphyrogennetos lakaplı 
İmparator VII. Konstantin 
tarafından yaptırılmış. 
Bu hikâyede dikkat çeken 
nokta; VII. Konstantin’in 
unvanı  Porphyrogennetos’un 
“erguvan renkli odada 
doğmuş olan” anlamına 
gelmesi. VII. Konstantin 
bu unvanı kullanan ilk 
imparator da değil üstelik.  
V. Konstantin’in Türk olan 
ikinci eşi Hazar Prensesi’nden 
olan oğlu erguvan renkli 

Spring, specifically April and 
May are the months of Judas 
trees in Istanbul. With stories 
dating back to the Byzantine 
times, to Jesus Christ and 
even Ancient Greece regarding 
its color, the wonderful tree’s 
flowers do not even last a 
season. They come into full 
bloom mid-April in all their 
splendor, veritably heralding 
spring and before seeing the end 
of May, just like the sun, they 
silently fade away. To where? 
Well, of course, to the place that 
becomes them the most - the 
waters of the Bosphorus! The 
tree grows mainland in Southern 
Europe and Western Asia but it 
suits Bosphorus the best. It is 
possible for you to behold Judas 
trees in most places in Istanbul 
specifically on the Princes’ 
Islands, Moda, Maçka, and 
Eyüp. They also grow in other 
places where the Mediterranean 
climate is experienced. There are 
Judas trees along the Bosphorus, 
giving a chance to experience 
their exquisiteness in all their 
grandeur albeit for a short time. 
Before setting off to the 
Bosphorus let us drop by the 

historical peninsula. Like I 
have said, Judas trees do not 
provide a riot of colors solely 
along the Bosphorus, but also 
in the historical peninsula, and 
the shores of the Golden Horn… 
Specifically those around Pierre 
Loti and its surroundings are 
worth seeing. If you agree, let’s 
start the story of the Istanbul 
Judas trees here, right beside the 
Pierre Loti hill, from Eyüp and 
Edirnekapı… The three-storied 
remains that are adjacent to the 
walls of Edirnekapı will draw 
your attention: Constantine 
or Tekfur Palace. According to 
some historians it was built 
as an annex to the Blakhernai 
Palace under the auspices of 
Emperor Constantine VII who 
held the Porphyrogennetos title. 
What draws attention in this 
story is the title of Constantine 
VII which means “born in the 
purple room.” What’s more, 
Constantine VII was not the 
first emperor to use this title. 
The first boy to draw his breath 
in the purple room was, in fact, 
Leo IV, the son of Constantine 
V, born from his second wife, 
a Turkish Caspian Princess. 
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1 Erguvan, Bizans’ta imparatorluğun simgelerindendi. İmparatorlar erguvani 
tören kıyafetleri giyerdi. 
The Judas tree  was one of the symbols of the Byzantine Empire. The emperors 
wore purple ceremonial attire.

odada doğan ilk erkek 
çocuktu. Daha sonra bu 
olay hanedanın emperyal 
otoritesini kesinleştirecek 
bir unvana dönüşmüştü. 
”Porfir” kelimesinden 
türeyen bu unvanın kökleri 
aslında erguvan kelimesine 
dayanmıyor; “porfir” bir 
mermer çeşidine verilen 
isim. Bu mermerin iki rengi 
var; biri yeşil, diğeri ise 
erguvani.  İşte bu müstesna 
mermerin erguvan rengi 
olanı aynı zamanda Bizans 
İmparatorluğu döneminde 
hem lahitlerde hem doğum 
odasında kullanılan mermer. 
Üstelik sadece imparatorun 
ve onun ailesinin 
mezarında porfir mermer 
kullanılabiliyor. Bizans’ın 
erguvana tutkusu bununla 
da sınırlı değil; o dönemde 
erguvan sarayın rengi ve bu 
renkte ipeklileri yalnızca 
saraydaki soylular giyebiliyor. 
Halkın bu rengi kullanması 
yasak. Kaldı ki küçük dikenli 
bir salyangozdan elde 
edilen boyası altın fiyatına 
satıldığından bu rengi 
soylular dışında kimselerin 

kullanması pek de mümkün 
değil aslında. Hanedanın 
önemli günlerde giydiği 
tören kıyafetleri de erguvan 
renginde  imiş. Rivayet 
odur ki, tam da çiçek açtığı 
ay kurulan imparatorluğa 
rengini de erguvan vermiş.  
Erguvan, Osmanlı döneminde 
de sarayın rengiydi. 14’üncü 
yüzyıldan 19’uncu yüzyıla 
kadar her yıl adına şenlikler 
düzenlenmiş. Hürrem 
Sultan’ın mesajlarını ilettiği, 
içine hediyelerini koyup 
dağıttığı keselerin bile 
erguvani olduğu söylenir.  
Erguvan ağacı ve rengi ile 
ilgili hikâyelerin bir diğerinin 
kökleri ise çok daha derinlere   
Hristiyan inanışına dayanır. 
İngilizcede erguvan ağacına 
“Judas Tree” (Yahuda Ağacı) 
deniliyor.  Yahuda (İskaryot), 
Hz. İsa’yı ele veren havari. 
Yahuda yaptığı ihanetin 
pişmanlığını kaldıramaz 
ama artık çok  geç kalmıştır. 
Kendini bir ağaca asar. İşte 
kendini astığı o ağaç erguvan 
ağacıdır ve o zamana kadar 
beyaz çiçekleriyle baharı 
müjdeleyen bu ağaç ondan 

2

3

Yüzyıllardır İstanbul Boğazı’nı beklemeye devam eden Rumeli ve Anadolu 
hisarları Boğaz’a rengini veren erguvan ağacının da en bol olduğu noktalar 
aynı zamanda. 
Guarding the Istanbul Strait for centuries, Rumeli and Anadolu Citadels are also 
places where Judas trees color the Bosporus.

Bütün ihtişamları ile nisan ortasında güneş gibi açar, adeta baharı müjdeler 
ve mayısın sonunu göremeden sessizce, yine tıpkı güneş gibi batarlar.  
The flowers of the Judas trees bloom in clusters on the fresh sprouts of the trees 
and on all the other branches of their thick trunks.

2

3

Later a title was coined from 
this incident to ascertain 
the imperial authority of the 
dynasty. Derived from the word 
“porphyry,” the roots of this 
title are not based in the word 
purple -“porphyry” was the name 
given to a sort of marble. This 
marble has two colors: one is 
green and the other is purplish. 
The deep purplish marble is 
rare and was used in Byzantine 
times in sarcophaguses and in 
the imperial birth chamber. 
Furthermore, the material 
was used exclusively for the 
sarcophagus of the emperor and 
his family members’ tombs. The 
indulgence of Byzantine in cercis 
purple is not solely limited to 
this; during that period, cercis 
was the color of the palace, while 
silk purple fabrics could only 
be worn by the noble men and 
women of court. Commoners 
were banned from using cercis 

purple. That said, since the 
color was produced from a small 
spiny dye-murex and worth the 
value of gold, it was not really 
possible for people other than 
nobility to use it. The ceremonial 
attire worn by the dynasty 
on important days was also 
purple. Rumor has it that the 
Judas trees’ blossoms  lent 
their color also to the empire 
that was established in the 
month they blossom.  
Purple was also the color of 
the palace in the Ottoman era. 
From the 14th to 19th centuries, 
festivals were held in its name 
each year. It is said that even 
the pouches Hürrem Sultan 
delivered her messages in and 
placed gifts inside were purple.  
One other story about the Judas 
tree and its color has deep-set 
origins in Christianity. In 
English, trees of cercis family are 
known as “Judas Trees.” Judas is 
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sonra “erguvani” açar.   
Çiçek açan ancak meyve 
vermeyen bir ağaç olsa 
da eşsiz rengi dolayısıyla 
bunca hikâyeyi, efsaneyi, 
ihtimamı hak eder erguvan. 
Peki, çiçeklerinin rengine 
ne demeli? Mor mu, pembe 
mi, kırmızı mı?.. En çok 
mora yakın belki ya, yine 
de bunlardan hiçbiri değil! 
Kendine mahsus güzelliğiyle 
kendi ihtişamını kurmuş 
apayrı bir mevsim, apayrı 
bir renktir o: Erguvandır, 
rengi de yalnız ve yalnız 
erguvanidir onun! 

Vapurla erguvan 
rotaları 
Siz de bu ağacın saltanatına 
tanıklık etmek ve İstanbul’un 
tadını onunla birlikte 
çıkarmak için en az bir 
gününüzü Boğaz’a ayırın. 
Boğaziçi’ndeki erguvanları 
doya doya seyretmenin en 
güzel yolu, Boğaz gezisi 
yapmaktır; önereceğimiz üç 
rota da bu yüzden “denizli” 
olacak. Geziye başlamadan 
önce cep telefonunuza Şehir 
Hatları uygulamasını ya 
da Boğaz Hatları tarifesini 
indirebilirsiniz. Çünkü 
erguvanlı Boğaz turumuzda 
bize Şehir Hatları vapurları 
eşlik edecek. Bir noktayı 

4
4 Çiçekleri yalnızca taze 

filizlerinde değil, tüm dallarında 
hatta kalın gövdesinde bile öbek 
öbek açıyor erguvanın. 
The blossoms of the Judas trees 
not only bloom in clusters on the 
fresh sprouts of the tree but also on 
all its branches and thick trunk.

burada hemen belirtmek 
isterim: Boğaz turları 
değil, bildiğimiz tarifeli 
vapurlar sözünü ettiğim. 
Birincisi Eminönü-Rumeli 
Kavağı arasında işleyen 
Şehir Hatları vapuru. Bu 
hattı kullanırsanız önerim, 
yolculuğa Beşiktaş’tan 
başlamanız ve Emirgan’da 
inmeniz. Böylece 
yolculuğunuz erguvanların 
kalbine olacaktır. Ben öyle 
yapıyorum. Vapurun üst 
katında oturup Beşiktaş’tan 
sonra Ortaköy, Bebek 
ve Hisar’ın yeşilliğini, 
güzelliğini, erguvana 
boyanmış manzarasını 
seyrederek Emirgan’a 
varıyorum. Emirgan 
iskelesinde inip kuzey 
yönünde kısa bir yürüyüşle 
Emirgan Korusu’na 
ulaşıyorum. Emirgan Korusu 
hem erguvanların eşsiz 
güzelliğine hem de baharın 
gelişine şahitlik edilebilecek 
bir yer. Yukarılarına doğru 
çıkınca bazı noktalardan 
karşı kıyıyı bir seyir 
terasından izler gibi görmek 
mümkün. Kanlıca, Hidiv 
Kasrı ve Beykoz sahilindeki 
erguvan manzaraları 
izlenmeye değer. Emirgan’da 
manzara için en iyi seyir 
teraslarından biri de Sabancı 

the disciple who betrayed Jesus. 
Not being able to deal with the 
remorse of his betrayal, Judas 
hanged himself from a tree – a 
cercis tree. In time, this tree 
which heralded spring with its 
white blossoms started growing 
purple flowers and was coined a 
Judas tree.   
Even though it is a tree that 
does not bear fruit but solely 
blossoms, the Judas tree is 
worthy of all these stories, 
legends and fame. Well then, 
what of its blossoms’ color? 
Are they purple, pink or red? 
They might be closest to purple 
or perhaps any of these! It is a 
season, a color in its own right 
that has established its own 
splendor with its unique beauty: 
it is the Judas tree and its color 
is solely but truly cercis  purple! 

Judas tree routes by ferry 
You should reserve just one 
day to bear witness to the 
splendor of this tree and enjoy 
Istanbul as you stroll along the 
Bosphorus. The best way to see 
the Judas trees by the Bosphorus 
at your heart’s content is to 
take a tour of the Bosphorus; 
the three routes that we will 
be suggesting will therefore 
be sea routes. Before you start 
your tour, download the City 
Lines mobile application or the 

Bosphorus Lines timetable to 
your mobile phone since we’ll 
be riding City Lines ferries 
for our Bosphorus tour full 
of Judas trees. I would like to 
point out one thing: I’m not 
talking about the Bosphorus 
boat tours but the scheduled 
ferry trips. The first is the 
City Lines ferry that provides 
commute between Eminönü 
and Rumeli Kavağı. If you 
use this line, I would suggest 
that you start your journey 
at Beşiktaş and disembark 
at Emirgan. Hence you will 
be journeying to the heart of 
the Judas trees. This is what 
I did. I sat in the upstairs 
seating area of the ferry, and 
from Beşiktaş I got to Emirgan 
enjoying the greenery, the 
beauty and the scenery steeped 
in purple at Ortaköy, Bebek 
and Hisar. Getting off at the 
Emirgan jetty, I headed north 
and arrived at Emirgan Grove 
after a short walk. At Emirgan 
Grove you can experience 
not only the coming of spring 
but the splendor of the Judas 
trees. As you climb to the top 
it is possible to see the shore 
at certain points as if you are 
watching it from a viewing 
terrace. The sceneries of Judas 
trees on the coasts of Kanlıca, 
Khedive Palace and Beykoz are 

46  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018





Müzesi’nin bahçesinde. 
Müzenin kafesinin açık ve 
kapalı terası var.  Bahçesinin 
de bir botanik bahçesi 
olduğunu belirtmeliyim. 
Binbir çeşit ağacın, 
çiçeğin yanı sıra elbette 
erguvanlar da var burada! 
Müzenin bahçesindeki seyir 
terasında biraz oturuyorum. 
Eşsiz manzaranın tadını 
çıkarıyorum. Sonra istikamet 
yine Emirgan iskelesi. Ama siz 
dilerseniz iskeleye geçmeden 
tarihî Çınaraltı’nda oturup bir 
şeyler yiyip içebilirsiniz. 

İstinye’den Çengelköy’e 
İkinci rota için Şehir 
Hatları’nın İstinye-Çengelköy 
vapurunu kullanıyorum. 
Rahatlıkla söyleyebilirim ki, 
Boğaz’ın en güzel hatlarından 
biri bu; Boğaziçi’nde iki 
yaka arasında çiçekler gibi 
gidip gelen vapur, bu hat 
üzerinde birbirinden güzel 
noktalardan geçerek son 
durağı Çengelköy’e bir saatin 
sonunda ulaşıyor. Dilerseniz 
bu vapurla Boğaziçi’ni baştan 

başa, kuzeyden güneye kat 
edebilirsiniz. Bu, Boğaz’ın 
bütün güzelliklerini, bütün 
erguvan noktalarını püfür 
püfür bir deniz havası ile 
seyretmek için şahane 
bir fırsat. Bir o noktaya 
bir bu noktaya yanaşarak 
ilerlemenin keyfi bir 
başka ama ben bu kez öyle 
yapmadım. Emirgan’dan 
binip Anadolu Hisarı’nda 
indim. Sonra Küçüksu 
Kasrı’na kısa bir yürüyüş 
yaptım. Küçüksu Kasrı’nın 
da içinde olduğu sosyal tesis 
hem biraz dinlenmek hem 
de tam karşınızda kalacak 
Aşiyan Mezarlığı’ndaki 
erguvanları seyretmek için 
şahane bir seçim. Ayrıca 
Anadolu Hisarı da Aşiyan 
Mezarlığı’nı ve Rumeli 
Hisarı’nı tam karşıdan 
gördüğü için ideal bir seyir 
noktası. İşte ideal noktayı 
buldum; bütün zarafetiyle 
Boğaz’ın en güzel erguvanları 
karşımda. Bu nokta aynı 
zamanda Boğaz’ın iki 
yakasının birbirine en çok 

worth beholding. One of the best 
viewing terraces for the scenery 
at Emirgan is at the Sabancı 
Museum. The museum’s café has 
an indoor and outdoor terrace. 
I should also point out that its 
garden is a botanical one. Along 
with thousands of types of trees 
and flowers there are, of course, 
Judas trees here too! I sit for a 
while at the viewing terrace in 
the museum’s garden. I enjoy 
the magnificent scenery. Then 
I once again head towards the 
Emirgan Jetty. But if you’d like, 
you can sit down at the historical 
Çınaraltı Café and drink 
something before moving on. 

From Istinye to Çengelköy 
For our second route I take the 
City Lines Istinye-Çengelköy 
ferry. I can easily say that this 
is one of the best lines of the 
Bosphorus. Running between 
the two coasts of the strait, the 
ferry passes from spots one more 
beautiful than the other and 
reaches its last stop, Çengelköy, 
by the end of an hour. If you’d 
like you can cover the distance 

from the north to the south 
with this ferry, the length and 
breadth of Bosphorus.  
This, is a marvelous opportunity 
to enjoy all the beauties of the 
Bosphorus, all the Judas tree 
stops with a gently blowing 
breeze coming from the sea. It 
is a different kind of enjoyment 
to proceed by approaching the 
coastline and, this once, I choose 
not to. Boarding the ferry at 
Emirgan, I disembarked at 
Anadolu Hisarı. Then I take a 
small walk to Küçüksu Kasrı. 
The social premises housed at 
Küçüksu Kasrı are the ideal spot 
to take a breather and watch 
the Judas trees at the Aşiyan 
cemetery that will be right 
in front of you. What’s more, 
Anadolu Hisarı is also an ideal 
viewing spot since it sees the 
Aşiyan Cemetary and Rumeli 
Hisarı from right across. Here 
I have found the ideal spot: the 
most beautiful Judas trees of the 
Bosphorus are right in front of me. 
This point is also one of the places 
the Bosphorus is the narrowest.  
The Judas trees around Göksu 

5
5 Rumeli Hisarı’nı denizden 

erguvanlarıyla seyretmek bir 
başka güzel. 
Watching Rumeli Citadel with 
its Judas trees from the sea is a 
breathtaking experience.

EV
R

EN
 K

A
LI

N
B

A
CA

K

48  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018

Kuaför, Zemin Kat

Sinema, 3. Kat

Çocuk Oyun Alanı, 3. Kat

Yeme&İçme, 2. Kat

Mücevherat, Metro Katı

Çocuk Giyim, Metro Katı

Yolculuktan önceki ve sonraki tüm ihtiyaçlarınız tek 
noktada buluşuyor. Yemekten sinemaya, alışverişten 
spora, büyük çocuk oyun alanlarından kişisel bakıma 
aradığınız her şey Maltepe Piazza AVM’de. 

Hayalinizdeki  
seyahate çıkarken  
eksiğiniz kalmasın. 

Esenkent  
durağındayız



Kuaför, Zemin Kat

Sinema, 3. Kat

Çocuk Oyun Alanı, 3. Kat

Yeme&İçme, 2. Kat

Mücevherat, Metro Katı

Çocuk Giyim, Metro Katı

Yolculuktan önceki ve sonraki tüm ihtiyaçlarınız tek 
noktada buluşuyor. Yemekten sinemaya, alışverişten 
spora, büyük çocuk oyun alanlarından kişisel bakıma 
aradığınız her şey Maltepe Piazza AVM’de. 

Hayalinizdeki  
seyahate çıkarken  
eksiğiniz kalmasın. 

Esenkent  
durağındayız



6

yaklaştığı noktalardan biri! 
Göksu Deresi ve hisar 
çevresindeki erguvanlar da 
ayrıca muhteşem. Göksu 
Deresi civarının kendine özgü 
havası ve sakinliği insana 
iyi geliyor. Anadolu Hisarı 
iskelesine geri dönüyorum. 

Olanca görkemiyle bir 
erguvan imparatorluğu  
Buradan sonra üçüncü 
rotamız Anadolu Kavağı-
Üsküdar hattı. Özellikle 
Çubuklu Korusu, İBB Beykoz 
Sahil Sosyal Tesisleri’nin 
olduğu bölgelerde 
erguvanlar yoğunlaşmış; 
Emirgan’dan izlemiştim 
bu manzarayı. Şimdi biraz 
daha yakından, denizden 
görüyorum. Bu yolculuk 
sonunda kuzeye, İstanbul’un 
bittiği yere ulaşıyorum 
nihayet. İstanbul’un 
koşturmacasından, 
kalabalığından uzak başka 
bir şehre gelmiş gibiyim. 
Boğaz, deniz, erguvanlar 
ve bahar havası ile eşsiz ve 
ömre ömür katan bir yolculuk 

oldu. Son vapuru kaçırmadan 
Üsküdar’a dönmek gerekiyor; 
karadan dönmek istemiyorum 
şehre. Gün yavaş yavaş 
soluyor, dönerken Üsküdar 
tarafında, Fethi Paşa Korusu 
civarındaki erguvanlar 
dikkatimi çekiyor. Nadir 
görülen beyaz erguvanların 
buralarda olduğu söyleniyor. 
İnen akşamın içinde beyaz 
bir erguvan bana sanki göz 
kırpıyor; kim bilir, belki de 
onlardan biriydi!  
Erguvanlar Boğaz’ın sularına 
karışmadan siz de kendinize 
bir rota belirleyin, bu şenliğin 
tadını çıkarın. Kim bilir belki  
Edip Cansever’in dizeleri de 
eşlik eder yolculuğunuza:

“… Sevginin çoğul oğlu 
Senin ülkende yalnız bütün 
özlemler 
Bilirim yalnız orda, içtenlik, 
erinç, coşku 
Bayrağındaki bir tek çiçekli 
dalla 
Orda uçsuz bucaksız 
Olanca görkemiyle bir erguvan 
imparatorluğu”

Brook and Hisar are also 
magnificent. The surroundings 
of Göksu Brook have a unique 
atmosphere and tranquility. 
I soon go back to the Anadolu 
Hisarı jetty.  
 
A Judas tree empire in 
all its splendor  
From here onwards our third 
route is the Anadolu Kavağı-
Üsküdar line. Judas trees are 
concentrated specifically in 
the Çubuklu Grove, and IMM’s 
Beykoz Sahil Social Premises 
- I admired this scenery from 
Emirgan. Now I see it a little 
bit closer up, from the sea. 
By the end of this journey I 
head north, to the place where 
Istanbul ends and finally, I 
feel as though I have arrived 
at a different city that is far 
away from the crowds and 
commotion of Istanbul. This 
has been a unique journey of 
rejuvenation  thanks to the 
Bosphorus, the sea, the Judas 
trees and the spring air. I have 
to get back to Üsküdar without 
missing the last boat; I do not 

want to get back to the city 
overland. The day fades away 
slowly, as I’m getting back, 
and the Judas trees around 
Fethi Pasha Grove in Üsküdar 
catch my attention. It is said 
that the rare white Judas trees 
can be seen here. It seems as 
if a white Judas tree blinks 
at me as the night falls - who 
knows, it might really be one 
of them!  
You should also set yourselves 
a course before the Judas trees 
infuse the waters of Bosphorus, 
and enjoy this visual feast. 
Who knows, the lines of Edip 
Cansever might accompany you 
on this journey:

“…Sons of love in droves 
Lonesome are all those yearnings 
in your land 
I know, lonesome thus is sincerity, 
blissfulness and furor 
With a banner, a single branch 
full of flowers  
There, as far as the eye can see, 
stands 
The Empire of Purple Blossoms 
in all its splendor”

6 İstanbul’da sadece korular değil, 
Boğaz’daki evlerin bahçeleri de 
erguvanlarla bezeli. 
In Istanbul, not only the groves 
but the houses along the Bosporus 
are full of Judas trees.
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Kalbi Marmara Denizi’nin güneydoğusunda, 
bir vadi yamacında atan sevimli bir 
kasabadır Tirilye. Etkileyici doğası kadar 
önemli ölçüde korunmuş kültür varlıklarıyla 
da sizi kendine bağlar.   

Tirilye is a pleasant town whose heart beats 
on the slope of a valley to the southeast of 
the Marmara Sea. It lures one not only with its 
impressive natural beauties but also its well-
preserved cultural heritage.   

7 REASONS TO VISIT TIRILYE

TİRİLYE’YE GİTMEK İÇİN 
7 NEDEN

BURCU SEÇMEER AHMET ÇETİNTAŞ





1

Şöyle bir gözünüz gönlünüz, 
zihniniz, nefesiniz açılsın 
isterseniz rotanızı Tirilye’ye 
çevirin. Bu mütevazı ve 
doğal güzelliklere sahip 
yerde duyacağınız huzuru 
çok seveceksiniz.  

Doya doya manzara  
Mudanya’dan Tirilye’ye giden 
dolmuşlara bindiğiniz anda 
manzaranın güzelliği başlar 
ve yarım saatlik yol boyunca 
da sürer gider. Yemyeşil, dar, 
inişli-çıkışlı, virajlı yollar 
sizi bir semaya, bir ağaçların 
eteklerine yanaştırır. Eski 
bir Rum kasabası olan 
Tirilye, ziyaretçilerini bir 
aile çay bahçesi ile (Çamlı 
Kahve) karşılar. Arabayla 
ya da dilerseniz yürüyerek 
çıkabileceğiniz tepede poyraz 
saçlarınızı savururken, 
masanız mükellef bir 
kahvaltıyla donanır. Tahta 
sandalye ve masalar, at 
arabası tekerlekleri, hasır 
sepetler, çömlek testiler bu 
nefis atmosferin birer unsuru 

olarak içinizde birbirinden 
güzel hisler uyandırır. Bu 
kadar yüksekten bakınca 
deniz sessiz sedasızdır 
sanki; nazlı nazlı, mavi mavi 
süzülür. Gemlik göz kırpar 
uzaklardan, siz ilk zeytine 
uzanırken. Lorlu gözlemenizin 
dumanı tüterken, Armutlu 
kıyısındakiler kendilerine 
haber gönderdiğinizi 
sanabilir. Çayınızı 
karıştırırken, dağlarda 
dönen üç bacaklı beyaz 
rüzgâr türbinleri, kaşığınızın 
bardaktaki raksına ayak 
uydurur. Ve yudumladığınız 
dağ çilekli Türk kahvesi, 
kokusuyla, lezzetiyle sizi 
geçmişe götürüp çocukluk 
çağlarınızın yalınlığını, 
heyecanını yeniden 
hissetmenizi sağlar.         

Binaların dili olsa…  
Tepeden, kasabanın iki-
üç katlı, sevimli evlerinin 
arasından aşağı inerken etraf 
çok sessizdir. Şehir yaşamının 
koşturmacasında bu sükûnete, 

1 Tirilye’nin denize nazır sevimli kafelerinde kahvaltının da, balık 
ekmeğin de tadı başkadır. 
Breakfast and fish sandwiches taste different at the endearing seaside cafés of Tirilye.

2 Suskun evler ve paydos etmiş traktörler sokaklarda dolaşanları da 
sükûnete davet eder. 
Quiet houses and tractors, resting after a day’s work, invite those strolling 
along the streets to repose.

2

If you would like your eye, mind 
and lungs to be grateful up, you 
should head to Tirilye. You are 
sure to enjoy the peace that you’ll 
experience in this place of humble 
and natural beauty.   
 
Abundant sceneries  
The scenic beauty starts when 
you get into the minibus that 
heads from Mudanya to Tirilye 
and goes on for a period of half an 
hour. The verdant green, narrow, 
undulant and meandering road 

one moment takes you to the 
sky, and the other to the feet of 
the trees. An old Ottoman Greek 
town, Tirilye greets its visitors 
with a family tea garden (Çamlı 
Kahve). While the Euroclydon 
blows through your hair on the 
hill, which you can climb by car 
or feet, your table gets set with 
a sumptuous breakfast. Wooden 
chairs and tables, cartwheels, 
wicker baskets, earthenware jugs 
awaken nice feelings as elements 
of this marvelous atmosphere. 
When you look at it from this 
height, the sea seems quiet and 
retiring, coyly moving, bluer than 
blue. Gemlik blinks from afar, 
as you reach for the first olive 
of the season. Your whey-cheese 
gözleme is so hot that it’s still 
steaming and might make those 
on the coasts of Armutlu think 
that you are sending them a 
message. As you stir your tea, the 
three-legged white wind turbines 
turn on the top of mountains, 
keeping pace with the dance of 
your spoon in your glass.  
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bu huzura nasıl da hasret 
kaldığınızı anlarsınız. İşbaşı 
yapmayı bekleyen traktörler, 
birbirlerine isimleriyle 
“Fasulye ayıklamaya gel.” diye 
seslenen komşu kadınlar, 
gönüllü rehberiniz olup 
peşinize takılan köpekler 
mahalle sıcaklığı yaşatır. 
Bir köşebaşında, Meryem 
Ana’ya adanan ve duvarlarına 
resim yapılan ilk kilise olma 
özelliği taşıyan Kemerli Kilise 
karşınıza çıkıverir. Ortodoks 
dünyasının değerlisi, halkın 
“Küçük Ayasofya”sının 
mübadeleden sonraki bu 
metruk hâline bakmayın. 
Dili olsa silinmeye yüz tutan 
fresklerinde Meryem Ana’nın 
hayatından, İskenderiye’den 
getirtilen sütunlarından 
bahseder. Bir başka sokakta 
Bizans mimarisine özgü 
motifleriyle üç-dört katlı 
taş bina kendini tanıtır da 
“Merhaba, ben Dündar Evi.” 
der adeta. Şimdilerde birkaç 
ailenin birlikte oturduğu 
bu özel mülk, bir zamanlar 

Hagios Ioannes Rum Kilisesi 
olduğunu da sözlerine 
ekler. Tadilatta olan Taş 
Mektep, Tirilye’de doğup 
Yunanistan’da din eğitimi 
alan metropolit Chrisostomos 
tarafından yapıldığını 
söyler. Rumlar Türkiye’den 
göçünce önce öksüz okuluna; 
sonra kültür, marangozluk, 
demircilik gibi derslerin 
verildiği modern bir okula 
dönüştüğünü anlatır ardından 
da. Fatih Camii ise Bizans 
mimarisinin günümüzdeki 
nadir örneklerinden olduğunu 
belirtirken mütevazı 
bir tavır takınır. Hagios 
Stephanos Kilisesi’nden Fatih 
Camii’ne Kanuni döneminde 
dönüştüğünü ifade eder.

Sessiz kasabanın 
konuşkan tabelaları  
Tirilye’nin böyle suskun 
durduğuna bakmayın; onun 
ince bir espri anlayışı, güçlü 
bir mizah duygusu vardır. 
Dolaşırken her yeri dikkatle 
inceleyin çünkü burada nevi 

3

4

Tirilye Çarşısı’nda dükkânların dışı da içeride satılan hediyelikler kadar 
renkli ve çeşitli.  
At the Tirilye Bazaar the exteriors of the shops are as colorful and varied as 
the souvenirs that are sold inside. 

Camlara asılan keyifli ve ilginç yazılar yapıları da kasabanın bireyleri 
hâline getiriyor. 
The funny and interesting notes placed on their windows turn the 
buildings into towns’ individuals.

3

4

And the raspberry-flavored 
Turkish coffee that you sip has 
you experience the naivity and 
excitement of your childhood 
again, taking you back to your 
past with its scent and taste.         

If only buildings could talk…  
As you walk down among 
the town’s two- and three-
storied endearing houses your 
surroundings are quite silent. 
Through the rush of urban 
life, you come to understand 
how much you yearn for this 
quiescence, this peace. Tractors 
that are waiting to go to work, 
neighboring women calling 
one another with their names 
and yelling, “Come let’s shell 
beans,” and the dogs that tag 
along as your volunteer guides 
can make you feel the warmth 
of a neighborhood. When you 
turn the corner, you come across 
Kemerli Kilise (Arched Church), 
dedicated to the Virgin Mary; it 
is the first church whose walls 
were decorated with murals. 

Once the jewel in the crown of 
the Orthodox world, the derelict 
state of the “Small Hagia Sophia” 
after the population exchange 
should not be taken to heart. If 
possible, it would talk about the 
life of the Virgin Mary depicted 
in its frescoes that are about 
to get erased, and the columns 
brought from Alexandria. 
On another street, with its 
patterns specific to Byzantine 
architecture, a three- to four-
storied stone building seemingly 
introduces itself saying, “Hi, 
I’m Dündar House.” Inhabited 
by a few families these days, 
this private property would 
also tell you that it was once the 
Ottoman Greek Hagios Ioannes 
Church. Under restoration, 
Taş Mektep would tell you 
that it had been built under 
the auspices of Metropolitan 
Bishop Chrysostom who was 
born in Tirilye and received 
religious education in Greece. 
When the Ottoman Greeks 
left Turkey, it was first turned 
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şahsına münhasır tabelalar 
göreceksiniz. İddiasını ortaya 
koyan Öz Ece Çayevi’nin 
camında “Rakip tanımam; 
on numara çay. Buyurun 
içelim.” yazar. Tirilyem Yemek 
Salonu’nun camında ise “Bu 
işkembe alır aklı. Yaptığı 
şöhret haklı. İçinde hayat 
saklı. Hele olursa sarımsaklı.” 
cümleleri yer alır ki bunlar 
kafiyeli oluşlarıyla şiirsel bir 
tını da taşır. Eski kâgir evin 
penceresine “Bu ev için her ne 
kadar perili dense de sadece 
söylentiden ibarettir. Keşke 
olsa!” notu iliştirilmiştir. 
Zeytin dükkânı, kapı önüne 
attığı ağaç kovuğu taburelerin 
üstüne bir çay bardağı ve 
kahve fincanı çizip orayı 
“Yoruldum Durağı” ilan 
etmiştir. Tirilye, insanın 
yüzünde çiçekler açtırır. 
Gülümsetir, iç ferahlatır.  
Yazılı olmayanlara gelince, 
Tirilye’nin adına dair çeşitli 
rivayetler dinleyebilirsiniz. 
Kimileri, fikir ayrılıkları 
sebebiyle mezheplerinden 
ayrılıp Tirilye’ye gelen üç 
papazdan esinlenildiğini 
söyler. Rumca tri “üç”, ilya 
“papaz” demektir. Kimileri ise 
bölgedeki bereketi sebebiyle, 

5
5

6 Tirilye’nin simgesi hâline gelen bu 
evin önünde fotoğraf çektirmek            
ziyaretçiler için bir gelenek. 
It is customary to have your photo 
taken in front of this house that 
has become the symbol of Tirilye 
for visitors.

Tirilye’de zeytin ve zeytinyağı satan 
dükkânlarda tadım yapabilirsiniz.
You can taste olives and olive oil in 
the shops at Tirilye.

Yunancada “barbunya balığı 
bulunan yer” anlamına gelen 
“Trigleia” kelimesinden 
türetildiğini iddia eder. 
Buranın ilk çağ yerleşimindeki 
adı olan “Bryllion”un 
zamanla Tirilye’ye 
evrildiğini belirtenlerle de 
karşılaşabilirsiniz.

Zeytinin tahtı      
Tirilye’de taht zeytinindir 
çünkü buranın zeytini tüm 
Türkiye’ye hatta dünyaya 
kendine özgü tadı ve 
özellikleriyle nam salmıştır. 
Orta büyüklükte, ufak 
çekirdekli, çabuk ayrılan etli 
kabuğuyla sofra zeytinlerinin 
en makbullerindendir. 
Tirilyelilerin yüzde doksanı 
geçimini zeytincilikle 
sağladığı için onu baş 
tacı ederler. Bu sebeple 
Tirilye’deki emlakçılarda 
daire, ev ilanlarından çok 
zeytinlik, arsa, tarla, bağ-
bahçe ilanları görürsünüz. 
Vitrinlerde fark edeceğiniz 
zeytin kolonyaları mayıs, 
haziran aylarında açan zeytin 
ağaçlarının çiçeklerinden 
yapılır. Zeytin Sütü olarak 
adlandırılan yağın ise, hiç 
işlem görmediği için mineral, 

into an orphanage, and later a 
modern school where lessons like 
culture, carpentry, and ironwork 
were taught. Meanwhile, Fatih 
Mosque assumes an attitude 
as it expresses that it is one of 
the rare examples of Byzantine 
architecture that made it to our 
day. If it could, it would assert 
that it was turned into Fatih 
Mosque from Hagios Stephanos 
Church during the rule of 
Suleiman the Magnificent.

The verbose signs of a 
quiet town  
Do not consider Tirilye to be 
silent; it is witty and has a strong 
sense of humor. Examine your 
surroundings carefully as you go 
around since you will come across 
unique signboards. On the store 
window of Öz Ece Teahouse, 
exhibiting its assertions, there is 
a sign that reads, “Unrivalled and 
excellent tea. Come, let’s drink.” 
On the store window of Tirilyem 
Yemek Salonu, there hangs a sign 
that reads, “Tis the tripe to blow 
your mind. No wonder it came 
to fame. ‘Tis the thing to freshen 
you up. Particularly, with loads 
of garlic,”- the sign has poetic 
harmony and rhythm. On the 
window of an old masonry house, 

a note reads “Even though, it is 
said that this house is haunted 
it’s just rumor. If only!” Drawing 
a tea glass and a coffee cup on the 
stools made out of tree hallows 
placed at the front, the olive shop 
has declared this place, “The 
Stop of Exhaustion.” Tirilye has 
people’s faces blossom. It will put 
a smile on your face, and make 
you relax. As for those things that 
are not written, you can listen to 
various stories about the name of 
Tirilye. Some say that the name 
was derived from three priests 
who parted ways with their sects 
due to dissidence. In Greek tri 
means “three” and ilya means 
“priest.” Others claim that it has 
derived from the Greek word 
“Trigleia” which means “place 
where the red mullet abounds.” 
Yet others, claim that the name of 
Bryllion, a prehistoric settlement, 
evolved in time into Tirilye.

Olive rules      
Olive rules in Tirilye since the 
local olive has made a name for 
itself in Turkey and even the 
world with its unique taste and 
features. Medium-sized, with a 
small pit that comes out easily, 
it is one of the most palatable of 
its kind. Since the livelihood of 
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vitamin oranı en yüksek 
seviyededir. Uzaklardaysanız 
tadı damağınızda kalacak 
zeytinlerden mahrum 
kalacağınızı sanmayın 
çünkü dükkânlar adreslere 
kargo ile gönderebiliyor. Eski 
posta binasının altındaki 
Zeytinci’de Pembe Hanım 
hem mahsullerini hem 
zeytin çekirdeğinden yaptığı 
tespihlerini size ulaştırmaktan 
mutluluk duyacaktır. 

Sadeliğin içinde 
rengârenk bir çarşı 
Tirilye küçümen bir kasaba 
olduğu için hediyelik 
eşya konusunda az ama 
öz seçeneklere sahip. 
Sıcacık sarı duvarlarıyla, 
rengârenk aksesuarlarıyla 
Tirilye Çarşısı’nı gözden 
kaçırmanıza imkân yok. 
İçeri girince özellikle 
sedef, egzama gibi çeşitli 
hastalıklara iyi geldiği, nem 
dengesi sağlayarak cildi genç 
tuttuğu iddia edilen, doğal 

ve sağlıklı tuz sabunlarına 
bir bakın. Radyasyon azaltan 
tuz lambaları bilgisayar ve 
televizyonların olduğu her 
eve lazım. Üzeri çiçek desenli, 
yuvarlak, çömlekten yapılmış 
“sevgi kumbarası” Tirilye’nin 
sembolü. Deniz kabuklarından 
yapılmış çerçeveler burada 
çekeceğiniz fotoğrafların; 
saatler ise geçirdiğiniz mutlu 
günlerin şahidi olabilir. Tirilye 
Antik adlı diğer dükkânda 
ise rüzgârgülleri; testi, balık 
şeklinde Tirilye magnetleri, 
anahtarlıklar ve bileklikler 
sizleri bekliyor.

Dalgalarla kol kola…  
Yat limanında şekerleme yapan 
tekneler eşliğinde Tirilye’nin 
sahil şeridinde yürümek 
ruha çok iyi gelir. Dalgaların 
beşiğinde sallanan Taşer, 
Şahin 1, Kıbrıslı adlı takalar 
size de tatlı bir mahmurluk 
verir. Köylü Pazarı’nın ev 
yapımı turşularla, reçellerle, 
soslarla, salçalarla, zeytinlerle 

ninety percent of Tirilye residents 
is olive cultivation they hold it dear. 
As a result, the real estate agents of 
Tirilye rather than rental and sale 
signs for houses and apartments, 
put up notices for olive groves, plots, 
fields, vineyards, and orchards. The 
olive colognes in the shop windows 
are made from the olive tree blossoms 
that bloom in May and June. The 
mineral and vitamin content  of 
the oil that is called “olive milk” is 
optimum since it is not processed. If 
you are far away, do not think that 
you will be deprived of the olives, 
whose flavor lingers on your tongue, 
since shops here can send them to 
your address by cargo. In her olive 
shop directly underneath the old post 
office building, Pembe Hanım will 
be happy to offer you her produce 
and the rosaries she has made from 
olive pits. 

A colorful bazaar in the middle 
of plainness 
Since Tirilye is a smallish town it 
offers less is more kind of souvenir 
alternatives. With its warm yellow 

walls and colorful accessories, 
Tirilye Bazaar is hard to miss. 
When you are inside, look for the 
natural and healthy salt soaps 
that claim to treat diseases 
like psoriasis and eczema, and 
strike a moisture balance to 
keep the skin young. The salt 
lamps that reduce the effect of 
radiation should be in all houses 
that have a computer and TV. 
The flower-patterned, round, 
earthenware “love bank” is the 
symbol of Tirilye. The frames 
made out of seashells can enclose 
the photographs you will be 
taking, while the clocks can 
remind you of the happy days 
you will be spending here. In 
another shop, Tirilye Antik, 
wind roses, jugs or fish-shaped 
Tirilye magnets, keychains, 
and wristbands await you.

Arm in arm with the waves  
The marina, where you can take 
a walk in the accompaniment 
of the boats that are dozing off, 
will do your soul good. Rocking 

7
7 Bu şirin kasabayı anımsatacak 

bir hatıralık eşya sahibi olmak 
isterseniz, Tirilye manzaralı, 
hayvan motifli el boyaması bez 
çantalardan alabilirsiniz.  
If you would like to have a unique 
souvenir from here, you can get one 
of the cloth bags adorned with hand-
painted landscapes of Tirilye and 
animal patterns. ©
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8

8 Taşlık sahile oturup denize kulak 
verirseniz dalgaların şarkılarını 
dinleyebilirsiniz.  
If you sit on the pebblestone beach 
and lend an ear to the sea you can 
listen to the songs of the waves. 

donatılmış tezgâhlarının 
dikkatinizi çekmesi de o sırada 
an meselesidir. Candan, güler 
yüzlü satıcıların yaklaşımı 
size gerçekten hoş geldiğinizi 
düşündürür. Temiz havanın, bol 
yürüyüşün etkisiyle acıkırsanız 
denize nazır restoranlar, kafeler  
zengin balık menüleriyle 
servise hazırdır. Kız Denizi 
Balıkçısı’nın Rum böreği, 
beğendili ahtapot, karides 
cızlama gibi ara sıcakları; 
barbun, çinekop, mırmır, 
kofana gibi ana yemekleri 
insanı iştahlandırır. Şeker Ev 
Restoran’ın çirozu, levreği, 
hamsisi, istavriti mideleri 
şenlendirir. Gamze Kafe’nin bir 
demli çayı yemeğin üstüne iyi 
gider. Tirilye’nin güzelliklerini 
keşfedip tattığınız günlerde 
sahildeki Hera Otel ve 
Trilyalı Otel sizi en iyi şekilde 
ağırlayacaktır.    

Keyfi plaja vuran 
dalgalar  
Yaz mevsimi bavulunu 
hazırlamış da üç aylığına 
Tirilye’ye tatile gelmiş gibi. 

Bir de okullar kapanmışsa, 
plajlar bir bir açılır burada.  
Atatürk Meydanı’nın 
yanındaki Kumluk Plajı’nda 
hareketlilik başlar. Güneşin, 
denizin keyfini sürmek 
isteyenler bu koyda huzurla 
kulaç atar. Burada deniz 
berraktır, kumu da incedir.  
Yüzmenin ardından, 
acıkınca tost, sandviç gibi 
hafif atıştırmalıklar için 
oradaki kafelerden birinde 
mola verilir. Bir zamanlar 
sadece kadınların tercih 
etmesi sebebiyle Kız Denizi 
adıyla anılan, kendisiyle 
aynı adı taşıyan lokantanın 
hemen arkasında yer alan 
plaj da buranın bir diğer 
gözdesidir. Biraz daha geniş 
bu koy, taşlık dokusuyla 
denizde taş sektirmek için 
de birebirdir. Ayrıca siz de 
adınızı koya, hatta belki 
bütün Tirilye’ye bu taşlarla 
yazabilir; hatırasını içinizde 
taşıyıp bir kez daha gelmek 
isteyeceğiniz kasabaya 
kendinizden bir iz böylece 
bırakabilirsiniz.  

in the cradle of the waves, small 
fishing boats like Taşer, Şahin 
1, Kıbrıslı transmit a kind of 
drowsiness. It’s just a matter of 
time for the Villagers’ Market to 
catch your attention with stalls full 
of homemade pickles, jams, sauces, 
pastes, and olives. The cordial, 
cheerful approach of the sellers will 
make you feel congenially greeted. 
If you get hungry due to the fresh 
air and all the walking, the seafront 
restaurants and cafés are ready 
to serve you their rich seafood 
menus. At Kız Denizi Balıkçısı 
fish restaurant you can taste 
savory appetizers like Rum bourek, 
octopus with eggplant puree, 
sautéed shrimp, and main courses 
like red mullet, striped sea bream, 
and small and large bluefish. Şeker 
Ev restaurant’s mackerel, seabass, 
anchovy, horse mackerel are 
consumed with enjoyment. A well-
brewed glass of tea at Gamze Kafe 
would go well over your meal. On 
the days you want to explore and 
experience the beauties of Tirilye, 
Hera and Trilyalı Hotels on the 
seafront can host you in the best 
way possible.    

Joyous waves crashing onto 
the beaches  
It would look as if, having 
packed its suitcases, the summer 
season has come to Tirilye for a 
three-month holiday. And when 
schools are out, the beaches 
open one after the other here… 
A hustle and bustle comes about 
on Kumluk Beach near Atatürk 
Square. Those who would like 
to bask in the sun and enjoy the 
sea, are in luck. Here, the sea is 
crystal-clear and the sand is fine. 
After swimming, when you get 
hungry you can take a break at 
one of the cafés to have a toast, 
a sandwich or light snacks. 
Referred to as Maidens’ Sea since 
once it was preferred mostly by 
women, located right at the back 
of its namesake restaurant, Kız 
Denizi Beach is the local favorite. 
A little bit wider, this beach is 
also ideal for stone skimming. 
Moreover, you can write your 
name here or anywhere in Tirilye 
using these stones and leave a 
trace in this town, the keeper of 
all the memories you’ll want to 
relive once more.  

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara, 

Diyarbakır, Trabzon ve 
Muş’tan Bursa’ya karşılıklı 

seferler düzenliyor. 
INFO

AnadoluJet has daily round-trip 
flights from Bursa to Ankara, 
Diyarbakır, Trabzon and Muş.

anadolujet.com 

60  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018







Sinop’ta Karadeniz’in sularıyla hiç buluşamayacak rengârenk 
tekneler var. Tersanelerde değil, model tekne ustalarının 

atölyelerinde yapılıyorlar ve kentin ruhunu içeren bir armağan 
olarak dünyanın her tarafına yollanıyorlar.

There are colorful boats in Sinop that will never meet with the 
waters of the Black Sea. They are not made in shipyards but in 

workshops of model boat masters and sent all around the world 
as gifts embodying the soul of the city. 

THE NEREIDS’ BOATS

N N

AKGÜN AKOVA
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Sinop Kalesi’nin limanı 
gören burçlarından denize 
bakıyorum. Aşağıda 
kendilerini Sinop Burnu’nun 
çevresinde gezdirecek tekneleri 
bekleyen turistler, Yelken 
Kulübü’nün birbirleriyle 
yarışan optimistçileri, yan 
yana dizilmiş balıkçı tekneleri, 
mendirekten ağır ağır çıkan 
yatlar ve tersanede kızağa 
çekilmiş gemiler var. Hepsi aynı 
şeyi söylüyor bana: Bu kent, 
rüzgârlar ve denizle kardeş… 
Kalenin merdivenlerinden inip 
Yalı Kahvesi’ne gidiyorum. 
Salkım söğütlerin altındaki 
masalardan birinde Doğan 
Ülgen beni bekliyor. Ülgen, 
Ayhan Demir, Mehmet 
Akmanoğlu, Emin Yurdakul ve 
Ayhan Turan gibi bu geleneği 
sürdüren ustalardan biri. 
1953’ten beri model tekne 
yapan bir aileden geliyor. 
Aslında ona sanatçı demek 
daha doğru, gelenekten yola 
çıkıp model tekne yapımını 
modern tasarımlara taşıyor. Bir 
yandan çayımızı yudumlarken, 
bir yandan Ülgen’i dinliyorum: 
“40’lı yıllarda Sinop Cezaevi’nde 
mahkûmlar arasında başlayıp 
tahliye olanların dışarıda da 
bu işi yapmalarıyla doğmuş 

I am looking at the sea from the 
bastions of Sinop Castle that 
oversees the port. Down there, 
there are tourists waiting for 
boats to take them on tours, 
optimists of the Sailing Club 
racing one another, fishing 
boats floating side by side, 
yachts leaving the jetty slowly 
and ships benched in the 
shipyard. All tell me the same 
thing: this city is a sibling of 
the winds and the sea… I walk 
down the castle stairs and go to 
Yalı Kahvesi, a coffeeshop. On 
a table under drooping willows, 
Doğan Ülgen awaits me. At 
the tables placed underneath 
the weeping willows Doğan 
Ülgen waits for me. Ülgen is 
one of the masters that keeps 
this tradition alive like Ayhan 
Demir, Mehmet Akmanoğlu, 
Emin Yurdakul and Ayhan 
Turan. He comes from a family 
that builds model ships since 
1953. Actually it is best to 
call him an artist, starting off 
from tradition he uses modern 
designs in model ship making.  
While we are drinking our tea, I 
listen to Ülgen: “Making model 
boats started among prisoners 
of Sinop Prison in the 40s 
and after they got out of jail, 

model tekne yapımı. Gençler 
bu işi sevmişler; bir tür 
oyuncak gibiymiş başta ama 
sonra çeşitlenmiş ve gelir 
kaynağı olmuş Sinopluların. 
O zamanlar hemen hemen her 
ailede kendi imkânlarıyla da 
olsa kotra yapan biri varmış. 
Önce evleri süslemişler, sonra 
da limana yanaşan gemilerden 
inen yolcular tarafından satın 
alınıp götürülmüşler başka 
diyarlara…” 
Ülgen’in atölyesine girdiğimde, 
boyutları küçültülmüş bir 
tersaneye girmiş gibi oluyorum. 
Teknelerin “küçüklüğü”, 
onları üretmenin kolay olduğu 
anlamına gelmiyor. O kadar 
çok ayrıntılı işi var ki, hepsi 
ayrı özen istiyor. Öncelikle 
yapılacak tekneye göre ahşap 
seçmek gerekiyor. Kalyon 
yapacaksanız fırınlanmış 
kayın gerek çünkü boyayı 
tutuşu bambaşka bu ağacın. 
Çektirme yapacaksanız 
kavak ağacı ideal; işlemesi 
kolay, çatlama da yapmıyor. 
Yelkenli için ise kayın, ceviz ve 
dişbudağın dışına çıkmamalı. 
Ağaç seçiminden sonra tekne 
projelendiriliyor. Çünkü hiçbir 
ayrıntı atlanmamalı; küpeşte, 
omurga, dümen, pervane, 

they continued this outside. 
Youngsters loved the art, at 
first, it was like a hobby, a toy, 
but then it became diverse and 
a source of income for Sinop 
residents. Back then, there was 
at least one person in every 
household who made models 
cruised with their own means. 
First, the models decorated 
houses. Later, they were bought 
by ship passengers and taken 
away to other regions…” 
When I enter Ülgen’s workshop, 
I feel like I have entered a small 
scale shipyard. The “smallness” 
of boats does not mean that 
they are easy to produce. There 
is a lot of detailed work that 
requires utmost attention. 
First, one needs to choose the 
wood with respect to the boat 
you will produce. If you are 
going to make a galley, you 
need kiln-dried beech since it 
has great paint adherence. If 
you are going to make a galiot, 
poplar is the best choice since it 
is easy to process and it does not 
crack. For a vessel, you should 
use poplar, walnut or ash tree. 
After the choice of wood, the 
project designing starts. No 
detail should be overlooked: 
bulwark, keel, helm, propeller, 

1

1

2

Ahşap, model tekneye dönüşürken her aşamada biraz daha renkleniyor. 
As wood takes the form of a model ship it gets more colorful in each phase.

Bir model tekne yapım atölyesi biraz da çocukların dağınık oyun 
odalarına benziyor.
The model ship workshop reminds one of an untidy children’s room.

2

64  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018





yeke, bodoslamalar… Yelkenli 
için direk, bumba, gurcata 
ve güverte üzerindekiler… 
Okuduğunuz üzere artık 
denizci terimleri başladı, 
dikkat kesilmek gerek! 
Marangoz makineleri hep 
çalışsa da ince iş el emeği ile 
çıkıyor. Zımparalama işlemi 
çok önemli. Ahşabın pürüzsüz 
olması hem tekneye dokunan 
ellerin hoşuna gidiyor hem de 
boyayı daha güzel gösteriyor.  
Model tekne yapımının 
aşamalarını izlerken bu işin 
bir tür ahşap heykeltıraşlığı 
olduğunu fark ediyorum. 
Sıradan bir ahşap kesimi ve 
bu ahşap parçaların küçük bir 
tekneye dönüştürülmesi değil, 
denize duyulan sevginin de 
yansıması. Belki de Sinop’taki 
model tekne yapımı ustalarının 
başarısının sırrı bu. Onlar bir 
zamanlar Sinop Cezaevi’nde 
yatan mahkûmların özgürlük 
duygusunu günümüzde bir 
çocuğun denizlere açılma 
duygusuna dönüştürmüşler. 
Deniz kültürünü doğdukları 
günden beri yaşamışlar. O 
yüzden modelleri karikatürize 
etmeden orijinaline uygun 
yapmak gibi bir prensipleri var. 
Raflarda, denizlerimizde artık 

olmayan, türkülerde kalan 
tekne modelleri de var; takalar, 
çektirmeler, alamanalar, 
alamatralar… Model tekne 
yapımı bu “eski deniz 
aslanları”nın unutulmamasını 
da sağlıyor. 
Tekne modellerini ulusal 
ve uluslararası fuarlarda 
sergileyen Sinoplu ustalar bu el 
sanatının kentin marka değeri 
olduğunu çok iyi biliyorlar. 
Tek sıkıntıları bazen taleplere 
yetişememeleri, çünkü bu işe 
gönül verecek nitelikli çalışan 
bulmakta zorlanıyorlar. Ama 
bu onların rüzgârını kesmiyor; 
ağacı biçmeye, zımparalamaya, 
boyamaya ve adını bir su perisi 
olan Sinope’den alan kentte 
el emekleri ve ilham perisinin 
de yardımıyla yeni tekneler 
yapmaya devam ediyorlar. 
Atölyelerinde çalışırken 
radyolarından denizci türküleri 
geliyor. Yanlarından ayrılıp 
İnceburun Feneri’ne doğru 
giderken mağazalarının 
raflarında minyatür kaptanlar, 
martılar, can simitleri ve 
deniz fenerleri de gördüğümü 
anımsıyor ve gülümsüyorum. 
“Deniz ışıksız kalmasın.” 
diyorum kendi kendime, “Sinop 
da ustasız. Emeklerine sağlık!”. 

tiller, sternposts… For vessels, 
the mast, derrick, crosstrees, 
and everything on the deck… As 
you read, marine terms started 
to come up, you need to keep 
your eyes open! Although the 
wood working machines never 
stop, craftsmanship and manual 
labor are always needed. 
Sanding is very important. If 
the wood is smooth, it feels good 
to touch and also, it shows 
paint more beautifully. 
While following the stages of 
boat model making, I realize 
that this work is, in a way,  
the fine sculpting of wood. It 
is not an easy process where 
you simply cut the wood to 
produce small boats - it is the 
ref lection of love for the sea. 
Maybe the secret behind the 
success of masters in Sinop is 
this love. They transformed 
the desire for freedom of the 
prisoners who served time 
in Sinop Prison into a child ’s 
desire to set sail. Locals have 
been part of sea culture since 
the day they were born, and 
this is why they strongly 
believe in making the models 
faithful to the originals - not 
crude caricatures of boats. 
There are boat models on the 

shelves that we do not have in 
our seas now, ones that exist 
only in our folk songs: small 
sailing boats, galiots, smacks, 
alamatras… Model boat 
making makes us remember 
these “old sea lions.” 
Exhibiting their boat models 
in national and international 
exhibitions, the masters of 
Sinop know that this handcraft 
is the city’s brand value. Their 
only problem is that they cannot 
always meet the demand since 
there is not enough qualified 
personnel devoted to this art. 
But this does not stop them; 
they continue to cut the wood, 
sand it, paint it and make new 
boats with the help of their labor 
and muse, in the city which 
was named after the nereid 
Sinope.  While laboring in their 
workshops, they listen to sailor 
songs on their radios. After 
leaving the workshops and while 
heading towards İnceburun 
Lighthouse, I remember seeing 
miniature captains, doves, life 
buoys and lanterns on their 
shelves and I smile. “Let the 
sea not be without light,” I say 
to myself, “and Sinop without 
masters. Their labor deserves 
utmost respect!”

3

3 Masaya dizilmiş küçük tekneler fırtınada limana sığınan bir filoyu anımsatıyorlar.   
The small boats lined up on the table look like a fleet that has taken refuge in a port.   
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Yalnızca eserleriyle ve sesiyle değil, tam bir 
“İstanbul efendisi” profili çizen yaşama biçimiyle 
de Türk kültürüne mâl olan Selçuk, sadece bir 
bestekâr ve ses sanatkârı değildi. Eski usul 
meşkten Fransa’daki Batı müziği eğitimine, 
taş plaklardan televizyon ekranlarına, Osmanlı 
döneminden Cumhuriyet dönemine bir kültür 
köprüsüydü adeta. 

Having become a public figure of Turkish culture with 
his compositions and voice, as well as his lifestyle 
of the quintessential “Istanbulite effendi,” Selçuk 
was much more than a compositor and a vocal artist. 
Ranging from his old-style practices to his Western-
style music education in France, his gramophone 
records to his endeavors on the small screen, he 
veritably built a cultural bridge uniting the Ottoman 
and Republican eras. 

THE IMMORTAL VOICE OF ISTANBUL

İSTANBUL’UN 
ÖLÜMSÜZ SESİ

MÜNİR NURETTİN SELÇUK

MEHMET GÜNTEKIN MEHMET GÜNTEKIN ARŞIVI





1

İstanbul ’un Beyazıt 
semtinde, Müderris 
Mehmed Avni Nurettin Bey 
ile soy bağları Selçuklulara 
kadar uzanan Fatma Hanife 
Hanım’ın erkek çocukları 
dünyaya geldiğinde 
takvimler 1899 yılını 
gösteriyordu. Oğullarına 
Münir Nurettin adını 
verdiler. Küçük Münir’in 
müziğe yatkınlığının amatör 
bir müzisyen olan babasının 
dikkatini çekmesi uzun 
sürmedi. Mehmed Avni 
Bey’den ilk müzik derslerini 
almaya başladığında 
Münir daha okula bile 
başlamamıştı. 
Bu yetenekli çocuk 
ilköğrenimine Beyazıt 
İlkmektebi’nde başladı. 
Soğukçeşme Askerî 
Rüşdiyesi’ni de bitirdikten 
sonra, lise eğitimini 
Kadıköy Sultanisi’nde 
aldı. Bu süreçte müzik 
çalışmaları da kesintisiz 
devam ediyordu. Önceleri 
ufak tefek meşklere, 

babasının evlerinde 
düzenlediği ve dönemin 
önde gelen müzik 
üstatlarının katıldığı 
toplantılarda edindiği 
bilgi ve görgüye dayanan 
müzik çalışmaları, 1915 
yılında, dönemin en güçlü 
müzik eğitim ve icra 
kurumları arasında yer 
alan Dârülfeyz-i Musiki 
Cemiyeti’ne girmesiyle daha 
sistematik bir hâl alacaktı: 
Edhem Nuri Bey’den 40 
tam fasıl meşketti,  Zekâi 
Dede’nin oğlu Ahmed 
Irsoy’dan Rauf Yekta Bey 
aracılığıyla dört yıl ders 
aldı, geleneksel icranın 
inceliklerini Bestenigâr Ziya 
Bey’den öğrendi. 
1917 yılında, ziraat 
eğitimi için gittiği 
Macaristan’dan, okulunu 
yarıda bırakıp döndü. 
Hocası Ahmed Irsoy’un 
teşvikiyle, devlet adamı, 
eski Washington büyükelçisi 
ve bestekâr Ziya Paşa’nın 
başkanlığını yürüttüğü ilk 

1 1993 yılında Münir Nurettin Selçuk’un anısına basılan pul 
The postal stamp that is issued to commemorate Münir Nurettin Selçuk in 1993.

2 Münir Nurettin 14 yaşında 
Münir Nurettin at the age of 14. 

2

When professor Mehmed Avni 
Nureddin Bey and Fatma 
Hanife Hanım, a descendant 
of the Seljuks, had a son at the 
Beyazıt borough of Istanbul the 
calendar was showing the year 
1899. They named him Münir 
Nureddin. It did not take long for 
small Münir’s musical aptitude 
to catch the attention of his 
father, an amateur musician 
himself. When he started 
his first music lessons with 
Mehmed Avni Bey, Münir had 
not even started school. 
This talented child started 
attending school at Beyazıt 
Primary School. After 
graduating from the Soğukçeşme 
Military Junior High School, 
he continued his studies at 
the Kadıköy Sultanisi. In this 
period, his musical studies 
went on uninterrupted. 
Starting with small pieces, his 
musical endeavors based on the 
knowledge and experiences he 
picked up from the meetings at 
his father’s house of the music 

doyens of the time, would take 
a more systematic form in 1915 
when he became a member of the 
Dârülfeyz-i Musiki Cemiyeti, 
one of the strongest musical 
education and performing 
institutions of its time. He 
practiced 40 complete ottoman 
classical music fasils from Edhem 
Nuri Bey, got tutored thanks 
to Rauf Yekta Bey by Ahmed 
Irsoy, the son of Zekâi Dede, 
and learned the intricacies of 
traditional performance from 
Bestenigâr Ziya Bey. 
Dropping out from school in 
Hungary where he was studying 
agriculture he returned back 
to Istanbul in 1917. With the 
encouragement of his teacher 
Ahmed Irsoy, he became a staff 
member of Dârülelhan, our first 
conservatory presided by Ziya 
Pasha, a statesman and the 
former ambassador of Turkey 
in Washington and a composer, 
by passing an exam. Taking 
cues from almost all the musical 
masters of the day he improved 
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konservatuvarımız olan 
Dârülelhan kadrosuna 
sınavla girdi. İstanbul ’un 
o günlerde yaşayan büyük 
müzik ustalarının hemen 
hepsinden feyz alarak 
bilgi ve görgü dağarcığını 
genişletti. Ali Rifat 
Çağatay’ın başkanı olduğu 
ve geleneksel müziğin en 
önemli sivil kuruluşlarından 
biri olan Şark Musiki 
Cemiyeti’nin kurucuları 
arasında yer aldı. 
1923 yılında mülazım 
(teğmen) rütbesiyle, 
padişaha bağlı bir müzik 
kurumu olan Muzıka-i 
Hümâyun’un Türk musikisi 
kısmına hanende (ses 
sanatçısı) olarak girdi. 
Kurum, aynı yıl ilan edilen 
Cumhuriyet ile birlikte 
Atatürk’ün himayesi ve 
direktifiyle, ismi “Riyaset-i 
Cumhur İncesaz Heyeti” 
olarak değiştirilip özü 
birebir korunarak başkente 
nakledilince, Münir Bey, 
yine teğmen rütbesiyle 

Ankara’ya gitti. Görevine 
bir müddet sonra subay 
statüsünden çıkıp “sivil 
hanende” sıfatıyla devam etti. 
1926 yılında istifa ederek, 
yakın arkadaşı Refik Fersan’la 
beraber İstanbul’a döndü ve 
müzik hayatını hiçbir yere 
bağlanmaksızın sürdürdü.    
Aynı sıralarda Sahibinin 
Sesi (His Master’s Voice) 
firmasıyla bir anlaşma 
imzalayarak, sayıca her 
geçen yıl biraz daha 
artacak olan plaklarını 
yayınlamaya başladı. 
1926 tarihli ilk plağının 
bir yüzünde acemaşiran 
makamında “Bahar 
Olsa Çemenzar Olsa...” 
gazelini, diğer yüzünde 
ise, müdürlüğü döneminde 
Dârülelhan’a girdiği Ziya 
Paşa’nın oğlu Subhi Ziyâ 
Özbekkan’ın “Neden 
hiç durmadan sevmiş...” 
sözleriyle başlayan uşşak 
şarkısını okudu. Münir 
Bey’in doldurduğu plakların 
satış rakamlarından 

3

4

10 Haziran 1971’de Paris Camii’nin açılış töreninde verdiği konser. Eşlik 
edenler Aka Gündüz Kutbay ve Hilmi Rit. 
The concert at the opening of the Paris Mosque on June 10, 1971. He was 
accompanied by Aka Gündüz Kutbay and Hilmi Rit.

8 Haziran 1971’de yakın dostu ve sanat arkadaşı Hilmi Rit ile, Türk Hava 
Yolları’nın Champ Elyesse’deki Paris bürosu önünde... 
On June 8, 1971, with his close friend and fellow artisan Hilmi Rit in front of 
the Paris Bureau of THY at Champs-Élysées. 

3

4

his knowledge and expanded 
his repertoire. He was one of 
the founding members of the 
Şark Musiki Cemiyeti, one 
of the most important non-
governmental organizations of 
traditional music presided by 
Ali Rifat Çağatay. 

In 1923, with the rank of 
lieutenant, he started working 
in the Turkish music section of 
Muzıka-i Hümâyun as a vocal 
artist under the patronage of 
the sultan. When the Republic 
was declared in that same year, 
the name of the institution 
was changed into “Riyâset-i 
Cumhur İncesaz Hey’eti” under 
the auspices and orders of 
Atatürk, and its headquarters 
were transferred to the capital 
preserving it in its original state. 
Münir Bey also moved to Ankara 
with the rank of lieutenant. 
After some time, abandoning 
his military officer status, he 
continued working as a “civilian 
vocal artist.” Resigning in 1926, 
he went back to Istanbul with his 
close friend Refik Fersan where 
he continued his music career 
without committing solely to any 
one institution.    
Meanwhile, he signed a contract 
with His Master’s Voice and 
started releasing records, the 
numbers of which were to 
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büyük memnuniyet duyan 
Sahibinin Sesi firması, 
yatırım yapmaya karar 
verdiği sanatçısını 1927’de 
Paris’e gönderdi. Münir Bey, 
Paris Konservatuvarı’nın 
önde gelen hocalarından 
bir yıl boyunca şan ve solfej 
dersleri aldı. 
Yayınladığı plaklarda en 
ağır klasik eserlerden 
halk türkülerine, yaşadığı 
günün nabzını tutan 
şarkılardan tangolara, 
çok sesli denemelerden 
gazellere kadar çok 
geniş bir yelpazeden 
eserler seslendirdi. Plak 
kayıtlarında  kendisine 
dönemin önde gelen saz 
sanatçılarından Refik 
Fersan, Mesud Cemil, 
Ruşen Ferid Kam, Fahire 
Fersan, Artaki Candan, 
Nubar Tekyay ve Feyzi 
Aslangil gibi isimler eşlik 
etti. 1942 yılında katıldığı 
Belediye Konservatuvarı’nın 
arşivi için doldurduğu 
18 plakta ise Türk klasik 
musikisinin en “sanatlı” ve 
temel eserlerini, “en yetkin 

5
5

6 Riyaset-i Cumhur İncesaz 
Heyeti resmî üniformasıyla  
Wearing the official uniform 
of the Riyaseti Cumhur 
İncesaz Heyeti. 

Münir Nurettin’in 
1940’larda Atina’da verdiği 
bir konserin afişiyle 
Ocak 1972’de Kenter 
Tiyatrosu’nda verdiği 
konserin program broşürü. 
The poster of a concert by 
Münir Nureddin in Athens 
in the 1940s and the 
program brochure of the 
concert at Kenter Theater in 
January 1972. 

ses sanatkârı” sıfatıyla 
okudu. Türk musikisinin 
ülke çapında yaygınlık 
kazanmasında Münir Bey’in 
plaklarının etkisi büyük oldu.

Tek başına ve ayakta 
Türk musikisi tarihinde bir 
ses sanatçısının tek başına, 
frak giymiş olarak, ayakta 
ve konser disiplini içerisinde 
şarkı söylemesi Münir Bey 
ile başladı. 1930’da Fransız 
(Ses) Tiyatrosu’nda verdiği 
ve yine Türk musikisi 
tarihinde bir ilk olan solo 
konseri büyük yankılar 
uyandırdı. Koro eşliğinde 
solo icra da onun getirdiği 
yeniliklerdendi. 
Konser verdiği her mekânda 
sanatının vakarını ve 
ciddiyetini etkili biçimde 
hissettiren karşı konulamaz 
karizmasıyla da kendinden 
önceki sanatçılardan 
farklıydı. O dönemlerde bir 
“konser salonu” anlayışına 
henüz sahip olmayan 
Türkiye’de, konserler verdiği 
özellikle sinema ve tiyatro 
salonlarını birer müzik 

increase by each passing year. 
In 1926, on one side of his 
first record, he sang the ghazal 
“Bahar Olsa Çemenzar Olsa...” 
in Acemaşiran maqam, and 
on the other a song in Uşşak 
maqam starting with the 
words “Neden hiç durmadan 
sevmiş...” composed by Subhi 
Ziyâ Özbekkan, the son of Ziya 
Pasha during the directorate of 
whom he had become a member 
of Dârülelhan. Quite happy with 
the sale figures of the records, 
His Master’s Voice decided to 
invest in the artist and sent 
him to Paris in 1927. There, for 
a year Münir Bey was taught 
singing and solfeggio from the 
prominent teachers of the Paris 
Conservatory. 
He recorded a wide array of 
compositions ranging from 
pesante pieces of Turkish 
classical music to folk songs, 
from chansons of the day to 
tangoes, polyphonic tunes 
to ghazals. In the recording 
sessions, he was accompanied 
by the distinguished 
instrumentalists of the time 
like Refik Fersan, Mesud Cemil, 

Ruşen Ferid Kam, Fahire 
Fersan, Artaki Candan, Nubar 
Tekyay, and Feyzi Aslangil. In 
the 18 records he prepared for 
the archive of the Municipality 
Conservatory that he joined in 
1942, he performed the most 
“artful” and fundamental pieces 
of Turkish classical music, as 
the “most competent vocal 
artist.” Münir Bey’s records 
played a great role in Turkish 
music gaining country-wide 
recognition.

Alone and standing 
In the history of Turkish music, 
vocal artists started singing solo, 
standing up, wearing a tailcoat 
in concert discipline for the first 
time with Münir Bey. In 1930, 
the first solo concert he gave 
at the Fransız (Ses) Theater 
resonated with the crowd and 
was yet another first in Turkish 
music history. Solo performances 
accompanied by a choir were 
another novelty he introduced to 
the Turkish music scene. 
With his irresistible charisma 
that made the equanimity and 
dignity of his art felt in the most 
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merkezi hâline getirdi ve 
müziği bu mekânların asli 
kimliklerinin önüne geçirdi. 
Selçuk’un bir ses sanatkârı 
olarak en büyük özelliği, 
Türk musikisindeki 
geleneksel okuyuş üslubuyla 
bizzat kendisinin başlattığı 
yeni bir anlayışı olağanüstü 
hacim ve lezzetteki sesiyle 
birleştirerek soylu bir 
icra tekniği geliştirmiş 
olmasıdır. Üsküdarlı 
Ziya Bey’le Hâfız Osman 
Efendi’nin üsluplarından 
etkilenmiş olabileceğini 
belirten Selçuk, bu adların 
temsil ettiği geleneksel 
kaynaktan beslenmekle 
birlikte yeni bir üslubun 
da kurucusu olarak  Türk 
musikisi icrasında bir “dönüm 
noktası” niteliği kazandı. 
Türk musikisinin en belirgin 
ayırıcı vasıf larından biri,  
“doğaçlama” icra şekli olan 
gazel formuna yaklaşımı 
da alışılmışın dışındaydı. 

Ömrü boyunca sesinin 
güzelliğini ve gücünü 
korumayı bilmesi de sanatçı 
kimliğinin müstesna 
unsurlarındandır. Başrol 
oynadığı birkaç filmle 
sinemada da varlığını ayrıca 
hissettiren Selçuk, besteci 
kimliğini bu alana da 
yansıtarak film müziklerine 
de imza attı.  
1953’te Nevzad Atlığ’ın 
istifasıyla getirildiği 
Belediye Konservatuvarı 
İcra Heyeti Şefliği’ndeki 
görevi sırasında 
gerçekleştirdiği faaliyetlerle 
buraya tarihinin en parlak 
yıllarını yaşattı. Şan 
Sineması’nda verdiği ve 
bizzat kendisinin yönettiği 
konserleri hem canlı olarak 
izleyenler hem de radyo 
aracılığıyla ülke çapında 
dinleyenler tarafından 
birer sanat olayı olarak 
değerlendirildi. 
Soyadı Kanunu çıkınca, 

impressive manner on all the 
stages he performed, he was 
different from the artists that 
came before him. Since Turkey 
was not yet to be introduced to 
the concept of a “concert hall” 
in those days, he turned the 
theaters where he performed 
into music halls and put music 
in the forefront. 
The greatest characteristic of 
Selçuk as a vocal artist is that 
he developed a superior style 
of performance conjoining the 
traditional style of Turkish 
music performance with a 
new approach that he first 
introduced. Selçuk’s voice 
had an extraordinary pitch 
and tone. Having expressed 
his admiration for the styles 
of Ziya Bey of Üsküdar 
and Hâfız Osman Effendi, 
Selçuk became a pioneer in 
the performance of Turkish 
classical music as the initiator 
of a brand new style, one that 
was based on a traditional 

principle represented by the 
aforementioned names. 
His approach to one of the 
most distinctive elements of 
Turkish music, the ghazal, 
a style of performance that 
was “improvised,” was also 
extraordinary. The fact that he 
was able to preserve the beauty 
and the stamina of his voice 
throughout his life is also one 
other exceptional feature of his 
artistic identity. Making his 
presence felt in a number of 
movies he starred in, Selçuk 
also appended signature to 
soundtracks, which allowed 
him to ref lect his identity as 
a composer. 
His work during his employment 
as the performance committee 
conductor of the Municipality 
Conservatory following the 
resignation of Nevzad Atlığ in 
1953, led to the organization’s 
golden era. The concerts he 
gave at the Şan Movie Theater, 
which he also conducted, were 

7
7 1941’de Nâzım Hikmet’in 

senaryosunu yazdığı, Muhsin 
Ertuğrul’un yönettiği “Kahveci 
Güzeli” filminin başrolünde, 
Nezihe Becerikli ile... 
1941 - starring with Nezihe Becerikli 
in Kahveci Güzeli, whose screenplay 
was written by Nâzım Hikmet and 
was directed by Muhsin Ertuğrul. 

74  ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018

Kıbrıs’ın Tek Global Üniversitesi
135 20.000 40
600 7



Kıbrıs’ın Tek Global Üniversitesi
135 20.000 40
600 7



8
8 Münir Nurettin Selçuk (üst sıra, 

sağdan ikinci) dönemin ünlü 
müzisyenleriyle 
Münir Nurettin Selçuk (Second from 
the right on the top row) with the 
famous musicians of the era.

annesinin mensup olduğu 
Selçukîlere izafeten “Selçuk” 
soyadını alan Münir Bey, 
bestekârlık hayatına 1920 
yılında başladı. Ertesi yıl 
bir şarkı daha besteledikten 
sonra 20 yıl süresince 
bestekârlıkla hiç uğraşmadı. 
Bu alandaki çabalarının 
asıl ürünlerini 1940’lardan 
sonra vermeye başladı. 
Kâr, kârçe, ağırsemai, 
yürüksemai, şarkı, ninni, 
fantezi ve marş gibi beste 
şekillerinden tevşîh ve ilâhi 
gibi dinî formlara kadar 
150’den fazla esere imza attı. 
Eserleri, o günden 
bugünlere, icracılar ve 
dinleyiciler tarafından 
en çok rağbet gören 
parçalar arasında yer aldı. 
Divan şiirinin önde gelen 
ustalarının ve çağdaşı 
olduğu usta şairlerin önemli 

eserleri üzerine çalıştı. 
Adı İstanbul ’la özdeşleşen 
bir bestekâr olarak Türk 
musikisi tarihinde özel bir 
yer edindi. 
Tambur ve piyano sazlarını 
da çalan Selçuk, Irak, Mısır, 
Fransa, Amerika Birleşik 
Devletleri gibi ülkelerde 
konserler vermişti. Müzik 
hayatının son görevi, 
1976’da kurulmuş olan 
Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı’nda 
repertuvar öğretmenliğiydi. 
Yaşlılığa bağlı bir beyin 
rahatsızlığı geçirdikten bir 
yıl sonra, 27 Nisan 1981’de 
İstanbul ’da vefat etti. 
Destansı bir ömrü sadık bir 
âşığı olarak içinde geçirdiği 
İstanbul’un hayranlık 
duyduğu bir semtinde, 
Rumelihisarı’ndaki Aşiyan 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

considered to be art events 
both by those who listened 
to him live and countrywide 
through the radio. 
When the Surname Act came 
into effect, in honor of the 
Seljuks his mother descended 
from, he took on the surname 
“Selçuk.” Münir Bey’s career 
as a composer started in 1920. 
After composing another song, 
the following year he stopped 
composing for a while. His 
efforts of composing started 
yielding real results after the 
1940s. He composed more than 
150 works in the forms of kâr, 
kârçe, ağırsemaî, yürüksemaî, 
şarkı, ninni, fantazi and 
anthems along with religious 
forms like tevşîh and hymns. 
Since then his compositions 
have found the most favor 
among performers and 
listeners alike. He worked 

on the important pieces 
of Ottoman poetry’s 
distinguished masters and 
his contemporaries. As a 
composer, whose name has 
been identified with Istanbul, 
he has secured himself a 
special place in Turkish music. 
Also playing musical 
instruments like the tambour 
and piano, Selçuk gave 
concerts in Iraq, Egypt, 
France, and the U.S.A. The 
last employment of his music 
career was repertory teaching 
at the Turkish Music State 
Conservatory established in 
1976. A year after suffering 
an ailment of the brain due to 
aging he died on April 27, 1981 
in Istanbul. He was inhumed 
at the Aşiyan Cemetery by 
Rumeli Hisarı, a borough where 
he spent a legendary life as its 
faithful lover. 
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HUMBLE BEAUTY

ALÇAK GÖNÜLLÜ GÜZEL

MİLAS 
ANNETTE HANISCH ÖMER DOĞAN



Milas’ın tarihi de zengin, çarşı pazarı da... Kendisi 
ise yanı başındaki gözde turistik beldelere nazire 

yaparcasına alçak gönüllü…

Both its history and marketplace are rich but Milas 
remains humble as if replying in kind to the popular 

tourist resorts right beside it.



1

Çok değil, belki 25-30 sene 
önce insanlar Bodrum’dan 
Milas’a gelirdi alışverişe, 
soba veya halı almaya. 
Bodrum’da henüz bir avuç 
uzman hekim varken, teşhis 
veya tedavi için Milas’a 
gidilirdi. İyi bir lisede 
okusun diye, 50 kilometre 
uzaklıktaki Milas’a 
gönderilirdi çocuklar. 
Kısa zaman içinde durum 
değişiverdi. Bodrum’da peş 
peşe özel okullar, alışveriş 
merkezleri, özel hastaneler 
açıldı; Milaslılar Bodrum’a 
gitmeye başladı.  
Aslında Milas, Bodrum’un 
gölgesinde kalıyor gibi 
görünse de kendinden 
ödün vermeden kabullendi. 
Neden kabullenmesin, 
yeterince zenginliği var 
nasıl olsa! 120’den fazla 
köy ile Türkiye’nin en 
çok köye sahip ilçesi; 
muntazam bir pazara bu 
sayede ev sahipliği yapıyor 
her salı. Tarım ürünleri, 
halı, arkeolojik kalıntılar 

ve tarihî doku… Hepsinden 
ziyadesiyle var Milas’ta! 
Bodrum’un sahilleri 
meşhurdur, varsın olsun. 
Milas’ın sahilleri yok mu? 
Var, hem de son derece 
bakir ve hesaplı! Ünlüler 
Ege’nin popüler plajlarını 
dolduradursun, Milas’ın 
Güllük, Boğaziçi, Ören veya 
İassos kıyıları bilenlere kalsın… 
Aslında Milas, uzun geçmişi 
boyunca daha önce de 
Bodrum’un gölgesinde 
kalmış ve bundan zarar 
görmemişti: Yıl MÖ 391. 
Karia, hemen hemen 
bugünkü Muğla ili ile 
aynı sınırlara sahip olan, 
içinde Mylasa (Milas), 
Halikarnassos (Bodrum), 
İassos (Kıyıkışlacık), Kaunos 
(Dalyan) ve Knidos (Datça) 
gibi kentler barındıran, 
Kar’ların yaşadığı bölge. 
Karya bölgesi yaklaşık 
150 yıldır o zamanın 
süper güçleri Büyük Pers 
İmparatorluğu, Atina ve 
Sparta arasında sürekli el 

Not long, but maybe 25-
30 years ago, people from 
Bodrum would come and shop 
in Milas, to buy a heater or a 
carpet. When there were just a 
handful of specialist doctors in 
Bodrum, people would arrive 
in Milas for diagnostic care 
and treatment. Children would 
be sent to Milas 50 kilometers 
away so that they could attend 
a good high school. However, 
all this changed in a short 
time. One after another 
private schools, shopping 
malls, and private hospitals 
started to open in Bodrum, 
and those residing in Milas 
started going to Bodrum.  
It seems as though Milas 
conceded to remaining in 
Bodrum’s shadow. Why 
shouldn’t it - it is rich enough 
to be self-sufficient! With 
more than 120 villages, it is 
the borough of Turkey that 
has the most villages, and 
as a result hosts a regular 
market every Tuesday. 
Agricultural produce, carpets, 

archeological sites and 
historical contexture… Milas 
has it all, and more! The coasts 
of Bodrum are famous, let 
them be. Does Milas have any 
beaches? It does and they are 
quite pristine and affordable! 
Let the celebrities fill the 
popular beaches of the Aegean, 
the seashores of Milas like 
Güllük, Boğaziçi, Ören or Iassos 
are for those who know them… 
Actually during its long past, 
Milas has always remained 
in the shadow of Bodrum and 
has come to no harm by this. 
The year is 391 BC. Having 
almost the same borders 
as today’s Muğla district, 
Caria - the region where the 
Carians lived - was formed 
of city states like Mylasa, 
Halicarnassus (Bodrum), 
Iassos (Kıyıkışlacık), Kaunos 
(Dalyan), and Knidos 
(Datça). Then the Carian 
region for 150 years had to 
bear the toll of continuously 
changing hands among the 
superpowers of those days: 
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1 Bafa Gölü kıyısındaki Heraklia (Kapıkırı) masalsı bir güzellikte.  
Right beside Lake Bafa, Latmos or Herakleia (Kapıkırı) is of enchanting beauty. 

değiştirmesi sonucunda 
yıpranmış durumdaydı. 
Sardes merkezli Lidya, 
Perslerin Batı Anadolu’daki 
en önemli satraplığıydı 
(eyalet) ve Karya zaman 
zaman bu satraplığa bağlı 
bulunuyordu. Sparta ve 
Atina’ya karşı yürüttüğü 
ve başarılarla sonuçlanan 
seferler sonunda Büyük 
Pers Kralı II. Artakserkses 
destek vermiş, Mylasa’nın 
yerel yöneticilerinden 
Hekatomnos’u Karya satrapı 
yapmıştı. Pers menfaatlerine 
karşı çıkmadığı sürece 
Hekatomnos istediği gibi 
hüküm sürebildi, kendi 
sikkelerini bastırabildi.  
MÖ 377’de Hekatomnos 
ölünce yerine en büyük 
oğlu Mausolos geçti. 
Hırslı Mausolos, kendi 
mimari vizyonunu 
gerçekleştirmek üzere 
küçük bir kıyı yerleşimi olan 
Halikarnassos’u Karya’nın 
yeni başkenti yaptı. 
Mausolos’un egemenliği 

altında Halikarnassos 
altın çağını yaşadı, Mylasa 
ise ikinci planda kaldı.
Mausolos’un inşa ettirdiği 
yapılardan neredeyse hiçbiri 
yok günümüzde. Tamamı 
yok olmuş hâlde ve kendi 
adını taşıyan devasa anıt 
mezarı Mozole’den geriye 
birkaç temel taşından 
başka bir şey kalmadı. 
Mozole’nin meşhur frizleri 
ve heykelleri ise Londra’da 
sergileniyor. Mausolos’un 
babası Hekatomnos’a ait, 
muhtemelen zamanında 
bitirilememiş, daha 
mütevazı anıt mezar ise 
2010 yılında Milas’ın 
Hisarbaşı (Uzunyuva) 
bölgesinde ortaya çıkarıldı. 
Şu sıralar Milas Uzunyuva 
Hekatomnaion Arkeoparkı 
adıyla Türkiye’nin heyecan 
uyandıran arkeolojik 
keşif lerinden biri olmaya 
hazırlanıyor. 
Görünen o ki, Milas 
kasabası ikinci planda 
kalmaktan kârlı çıktı.

2

3 İassos (Kıyıkışlacık) bugünlerde küçük bir balıkçı barınağı. 
Iassos (Kıyıkışlacık) is a fishing port these days.

Milas’ın merkezinde antik kalıntılar ile Osmanlı döneminden evler iç içe. 
At Milas center, buildings of antiquity and houses dating back to the Ottoman 
period intermingle.

2

3

the Great Persian Empire, 
Athens and Sparta. Having 
Sardes as its center, Lydia 
was the most important 
province of the Persians in 
Western Anatolia and at 
times Caria was drawn into 
it. As a result of the successful 
campaigns against Sparta and 
Athens, Lydia was supported 
by the Great Persian King 

Artaxerxes II, who in turn 
made Hecatomnus, one of the 
local governors of Mylasa, the 
satrap of Caria. Hecatomnus 
was able to rule as he pleased 
as long as he did not act 
against the interests of the 
Persians, and even had his 
own coins minted.  
In 377 BC, when Hecatomnus 
died, his older son Mausolos 
replaced him. Ambitious 
Mausolos turned a small 
seashore town called 
Halicarnassus into a capital, 
realizing his own architectural 
vision. Under Mausolos’s rule 
Halicarnassus experienced 
its golden age, and Mylasa 
remained in the background. 
Today, almost all the buildings 
that were constructed under 
Mausolos’s auspices have 
perished and nothing much 
remains of his Mausoleum, 
the monumental tomb that 
he built for himself, other 
than a few building blocks. 
The famous friezes and 
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Günlerden salıysa… 
Yolu Milas’ın meşhur 
salı pazarına düşenler 
bu pazardan ayrılmakta 
zorlanıyor. Hele ki kış 
ve içinde bulunduğumuz 
bahar aylarında… Meyve-
sebze meraklılarının 
tezgâhlardaki yabani 
ot çeşitlerini görünce 
etkilenmemesi çok zor: 
kenger, arap saçı, acı ot, 
tilkişen, gazyak, hardal 
veya turp bunlardan sadece 
birkaçı. Satıcıya, “Bu ot nasıl 
pişirilir?” diye sorarsanız, 
mutlaka daha önce 
bilmediğiniz birkaç tarif 
öğrenirsiniz. Yöresel tarif ler 
öğrenmenin bir başka yolu 
ise Milas Belediyesi’nin 
yayımladığı “Arap Saçından 
Telturlamaya Milas Yemek 
Kültürü” adlı harika yemek 
kitabını edinmek.  
Pazardan sonra tarihî 
çarşının daracık 
sokaklarından belli bir 
hedefiniz olmadan keşfe 
çıkmak oldukça eğlenceli. 
Tarihî kahvehaneler, 
köfteciler ve dükkânlar 

4
4

5 Zarif flamingolar kışlamak için 
Milas’ın Tuzla bölgesini tercih ediyor. 
Graceful flamingoes prefer spending 
their winter at Milas’s Tuzla region.

Üreticinin tarlasından pazar 
tezgâhına… Yörenin en taze 
ürünleri Milas’ın salı pazarında… 
From the field of the producer to the 
market stall… The freshest produce of 
the region at Milas’s Tuesday Market.

sizi bekliyor. Eski çarşının 
en yüksek noktasında yeni 
restore edilmiş Çöllüoğlu 
Han’ı göreceksiniz. Milas 
merkezindeki çok sayıda 
Osmanlı  konağından 
birkaçı restore edildi; 
Turhan Selçuk anısına 
Karikatür Evi olarak 
halka açık olan Hacı Ali 
Ağa Konağı da bunlardan 
biri. Diğerleri ise güç bela 
ayakta durarak yeniden 
canlanacakları günü 
bekliyor… 
Büyük ihtimalle meşhur 
Mozole’nin bir kopyası 
olarak tasarlanmış 
Gümüşkesen Anıt 
Mezarı, şehir merkezinin 
batısındaki bir dağın 
yamacında. Roma dönemine 
ait, çok iyi muhafaza 
edilmiş bu yapı, ne yazık ki 
sürmekte olan restorasyon 
çalışmalarından dolayı 
ziyarete açık değil. Olsun, 
etrafınıza bir bakın: Bazı 
eski konak bacalarının 
minik birer Gümüşkesen 
mozolesi şeklinde olduğunu 
göreceksiniz!  

sculptures of the Mausoleum 
are on display in London. In 
2010, a humbler version of 
the Mausoleum belonging to 
Mausolos’s father Hecatomnus 
- probably not completed in 
due time - was revealed at 
Milas’s Hisarbaşı (Uzunyuva) 
region. Nowadays, it is getting 
ready to become one of the 
most sensational archeological 
findings in Turkey, which will 
be known as Milas Uzunyuva 
Hekatomnaion Archeopark. 
It seems that Milas has come 
out better off… 
 
If it is a tuesday… 
Those who happen to pass 
through the famous Tuesday 
market of Milas will find it 
difficult to leave. Especially in 
winter and during these spring 
months… It is difficult for 
fruit and vegetable lovers not 
to be impressed by the various 
sorts of wild herbs they will 
see in the stalls: thistle, 
arapsaçı, acıot, tilkişen, 
gazyak, mustard or radish. 
When you ask the sellers 
how to cook the herbs, you 

will certainly learn a few 
recipes you did not know. 
Another way of learning 
regional recipes is to get the 
cookbook published by Milas 
Municipality titled “From 
Arapsaçı to Telturlama – 
Milas’s Culinary Culture”.  
It is quite fun to explore 
the historical marketplace 
aimlessly strolling around 
its narrow streets. 
Historical coffee houses, 
meatball sellers and stores 
await you. You will see the 
newly restored Çöllüoğlu 
Inn at the highest spot of 
the old bazaar. Some of 
the Ottoman mansions at 
Milas center are restored 
and one such is Hacı Ali Ağa 
Mansion open to visit as the 
Caricature House in memory 
of Turhan Selçuk. Still 
standing but just barely, the 
rest await the day they will 
be restored. 
Built probably as a replica 
of the famous Mausoleum, 
Gümüşkesen Monumental 
Tomb stands on the western 
slope of the district center. 
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Tarih her yerde 
Baltalı Kapı, Antik Çağ’da 
Mylasa kentinin kuzey 
kapısıydı. Burası bir 
zamanlar Labranda’ya, yani 
şehrin koruyucu tanrısı 
Zeus Labraundos’a adanmış 
kutsal alana düzenli aralarla 
yapılan törensel yürüyüşün 
başlangıç noktasıymış. 
Karyalı Zeus’un sembolü 
çift ağızlı balta (labrys) 
idi. Kemerli kapı adını kilit 
taşının üzerinde bulunan 
labrys kabartmasından 
alıyor. Şehir merkezinden 
yaklaşık 15 kilometre 
uzaklıktaki Labranda, üç 
teras üzerinde bütün yıl 
akan ve hâlâ çok lezzetli bir 
suyu olan pınarın etrafında 
kurulmuş. Zeus Tapınağı’nın 
kalıntıları, Zeus’un 
rahiplerine ait anıtsal 
andronlar, stoa, propylon 
ve tabii ki Milas Ovası’nı 
kuşbakışı gören harika 
manzara görülmeye değer. 

Kondisyonuna güvenen 
ziyaretçiler, uzun mesafe 
yürüyüş parkuru olan 
Karia Yolu’nu takip ederek 
Labranda’ya ulaşmayı tercih 
edebilirler. Unutmadan 
ekleyelim; Milas’a hafta 
sonu gelen ziyaretçiler pazar 
günü Baltalı Kapı etrafında 
kurulan köy pazarı 
sayesinde taze meyve ve 
sebzeden mahrum kalmaz. 
Milas çevreyolundan İzmir 
istikametinde ilerlerken 
yol kenarındaki antik 
su kemerlerini görmek 
hâlâ mümkün. İzmir 
karayolunda 12 kilometre 
daha ilerledikten sonra 
sağ tarafta başka bir 
Zeus tapınağı beliriyor: 
Euromos. Anadolu’nun en 
iyi korunmuş tapınakları 
arasında sayılan bu zarif 
yapıyı görmeden geçmeyin. 
Euromos’a gelmeden önce 
sola saparak “Kıyıkışlacık” 
tabelasını takip ederseniz, 

Belonging to the Roman period 
this well-preserved structure 
is not open to visit due to the 
ongoing restoration works. 
However, it is worth taking a 
look around: you will see that 
the chimneys of some of the old 
mansions are shaped like the 
Gümüşkesen mausoleum! 

History everywhere 
In antiquity, Baltalı Gate 
was the northern gate of 
Mylasa city. This was once the 
starting point of the regularly 
held ceremonial parades 
reaching the sacred area 
that was dedicated to Zeus 
Labraundos, the protecting 
god of Labraunda city. The 
symbol of Carian Zeus was 
the double axe (labrys), and 
the arched gate gets its name 
from the labrys relief on its 
keystone. Approximately 15 
kilometers away from the 
district center, it was built 
around a spring, which still 

has delicious water f lowing 
over three terraces all year 
round. The remains of the 
Zeus Temple, the monumental 
androns, the stoa, the 
propylaeum of the temple 
used by Zeus’s priests and of 
course, the wonderful scenery 
offering a birds’-eye view of 
the Milas plain are worth 
seeing. Visitors who feel fit 
enough might prefer to get to 
Labraunda by following the 
Caria Road, along a walking 
track. We should state that 
those coming to visit Milas on 
a weekend will not go without 
fresh fruits and vegetables thanks 
to the marketplace set up around 
the Labrys Gate on Sundays. 
It is still possible to see the 
ancient aqueducts on the 
Milas belt highway as you 
head towards Izmir. As you 
proceed 12 kilometers past 
Milas on the Izmir highway, 
you come across another Zeus 
temple on the right, Euromos. Do 

6 7

6

7

Beçin Kalesi’nden Milas Ovası’na bakış 
Scenery of the Milas Plain from Beçin Castle

Karyalı Zeus’un sembolü çift ağızlı balta 
The labrys, the symbol of Carian Zeus.
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kıvrıla kıvrıla dağlardan 
geçen yoldan harika küçük 
bir limana ulaşırsınız. 
Mevsim uygunsa Antik 
İassos kentinin kalıntıları 
arasında denize girebilir 
veya antik limanda 
suyun üstüne kurulmuş 
bir platformda, yeni 
tutulmuş balığın tadına 
bakabilirsiniz. Emin olun, 
tereyağında kızartılmış 
yerli dev karideslerin tadına 
doyamayacaksınız! 
Milas’tan Bodrum’a doğru 
ilerlerken solunuzda devasa 
bir bekçi kulesi gibi yükselen 
Beçin Kalesi’ni görürsünüz. 
Dimdik yamaçları 
olan dağın tepesindeki 
harabeler, Menteşe 
Beyliği döneminden, yani 
14’üncü yüzyıldan kalma. 
Burada bulunan Orta Çağ 
yerleşiminin en önemli 
yapısı Ahmed Gazi Medresesi 
ise birkaç sene önce 
restore edildi. Medresenin 

etrafındaki tarihî kanallarda 
yaz-kış gürül gürül akan su, 
burayı Milaslıların tercih 
ettiği bir piknik alanı yapıyor.   
Bodrum yolundan devam 
ederken havaalanını 
geçtikten sonra sağda 
Tuzla sulak alanını 
görürsünüz. Burası da bir 
antik kenttir (Bargilya); 
bununla birlikte bu civarda 
kalıntılardan ziyade sığ 
sularda kışlayan pembe 
flamingolar ziyaretçilerin 
dikkatini çeker. İlkbaharda 
soğuk diyarlara göç eden 
flamingolar ayrıldıktan 
sonra da Tuzla bir kuş 
cenneti olmaya devam eder: 
birkaç pelikan, kalabalık bir 
balıkçıl kolonisi ve binlerce 
martı burayı yaşam alanı 
olarak seçmiş. İnsanlar ise 
pazar günleri Tuzla Gölü’nü 
denize bağlayan boğazda 
sıra sıra balık lokantalarında 
yemeklerini yiyerek tatilde 
olmanın tadını çıkarır!..

not pass by without visiting this 
elegant structure considered 
to be one of the best preserved 
temples of Anatolia. Before 
getting to Euromos, take a 
left when you see the sign for 
Kıyıkışlacık, and following the 
road meandering through the 
mountains will lead you to a 
wonderful small port. If the 
season is right, you can even 
swim among the ruins of the 
ancient city of Iassos or taste 
the fresh fish on a platform set 
up over the water at the ancient 
port. Rest assured, that you will 
not be able to get enough of the 
jumbo prawns sautéed in butter! 
As you head from Milas to 
Bodrum you will see the 
Beçin Castle standing watch 
like a giant on your left. The 
remains on the top of the steep 
mountain, date back to the 
Menteşe Beylik era, that is to 
say the 14th century. The most 
important structure of the 
medieval settlement, the Ahmed 

Gazi Madrasah was restored a 
few years ago. The waters that 
flow with a gurgling sound in 
the historical canals around the 
Madrasah make this place a 
recreational area favored by those 
residing in Milas.   
As you continue on the Bodrum 
road you will see the Tuzla 
wetland on your right, after you 
pass the airport. This is also 
an ancient city (Bargilya) but 
rather than its remains, the pink 
flamingoes that reside in its 
shallow waters draw the attention 
of visitors. After the migration 
of the flamingoes to colder lands 
in spring, Tuzla continues to 
be a birds’ paradise: apart 
from a few pelicans, a crowded 
heron colony and thousands 
of seagulls have chosen this 
place as a habitat. Meanwhile, 
people enjoy their holidays on 
Sundays at the fish restaurants 
that are lined side by side on 
the strait connecting Lake 
Tuzla to the sea.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara 

Esenboğa-Milas/Bodrum 
ve İstanbul Sabiha Gökçen-
Milas/Bodrum havaalanları 
arasında karşılıklı seferler 

düzenliyor. 
INFO

AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara 

Esenboğa-Milas/Bodrum and 
İstanbul Sabiha Gökçen-

Milas/Bodrum.

anadolujet.com 

8 Çomakdağlı yörük kadınları 
rengârenk giysileri ve başlıklarına 
taktıkları çiçeklerle tanınıyor. 
The Yoruk women of Çomakdağ 
are known for their colorful attire 
and the flowers they attach to 
their headdresses.
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Ağzımızın tadı, gönlümüzün birliğidir ramazan. 
İftarıyla, sahuruyla sofralara bereket getirir.

ABUNDANT TABLES: RAMADAN

Ramadan is what we relish in, the oneness of our 
hearts. With iftar, the meal that breaks the daily fast, 
and suhoor, the meal that starts it, Ramadan bestows 
abundance to tables.FERHAT ELIK ERDAL ATAŞ

SOFRALARDA BEREKET: RAMAZAN

Ramazanla birlikte 
tatlı bir heyecan sarar 
evleri. Alışverişler 
yapılır, ramazana özel 
lezzetler hazırlanır. Tıpkı 
yüzyıllardır yapıldığı gibi… 
Alışveriş imkânlarının 
bugünkü kadar çok olmadığı 
geçmişte hazırlıklar 
haftalar öncesinden 
başlardı. Evlerde yufkalar 
açılır, erişteler kesilir, 
hoşaflar pişirilir, iftarlıklar 
ve sahurluklar el birliğiyle 
hazırlanırdı. Hurmanın 

en güzeli alınır, tatlıların 
hemen her çeşidi yapılır, 
belki misafir çıkagelir diye 
de sofralara  fazladan tabak 
mutlaka konurdu. İster 
yaza denk gelsin ister kışa, 
bu sofralarda muhakkak 
şerbet olurdu. Çocuklar 
mı?.. Büyükler sahurda 
uyandırmaya kıyamayınca, 
kuş orucu tutardı onlar da… 
Ramazan geleneklerine dair 
çok şey var büyüklerimizden 
öğrendiğimiz. Ramazan, 
yemekle ilgili gelenekleri 

With the coming of Ramadan, 
a different excitement stirs the 
households. Shopping is done, 
delicacies special to Ramadan 
are prepared. Just like it has 
been done for centuries… In the 
olden days when there were not 
many opportunities to shop, 
preparations would start weeks 
in advance. Phyllo would be 
rolled out at homes, noodles 
would be cut, and fruit stews 
called hoşaf would be boiled. 
Foodstuff to be consumed at 
iftar and suhoor were prepared 

in cooperation. The most 
beautiful of dates would be 
bought, almost all kinds of 
desserts would be prepared at 
once, and an extra plate would 
be placed on the table in case a 
guest popped in unexpectedly. 
Whether summer or winter 
there was always a sherbet on 
the table. What about the kids? 
As the elders do not have the 
heart to wake them up in the 
morning, they would be fasting 
within the day but could break 
it when they wanted to…  
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paylaşmayı, bir lokma 
ekmeği bölüşmeyi, zengin 
de olsan fakir de olsan 
aynı çorbayı içmenin 
saadetini işaret ediyor 
bizlere. Geçmişte evlerin 
iftar sofrası herkese açıktı; 
o anda sokaktan geçen 
bile sofraya buyur edilir, 
gelen ise asla bırakılmaz, 
içtenlikle ağırlanırdı.  “Bu 
akşam sizi soframızda 
yedirdik, içirdik, dişinizi 
eskittik, bunu da dişinizin 
kirası niyetine kabul 
edin." sözleriyle uğurlanan 
misafirlere ev sahibi 
tarafından küçük bir hediye 
verilirdi. İftar ve sahur 
sofraları bütün imkânlar 
seferber edilerek ender 
lezzetlerle donatılırdı. 
Gün boyu tok tuttuğu için 
sahurda “ekmek oğması” 
yapılırdı. Bayat ekmekler 
ovalanır, bir-iki kaşık sade 
yağla kavrulur, üstüne bir 
yumurta kırılıp azıcık süt 
eklenir, sütünü çekinceye 

kadar pişirilir, nihayetinde 
emek oğması hoşafla  
yenirdi. 
Yemek alışkanlıklarımız 
zaman içinde değişti, 
alışveriş imkânları 
genişledi. Geçmiş 
zamanlardaki gibi 
iftarlıklar ve sahurluklar 
evlerde gelin görümce hep 
beraber yapılmıyor, kırk 
haneye ramazan boyu 
yetecek erişte mahallede 
aynı sacda pişirilip aynı 
sofrada kesilmiyor belki 
ama yine de bu ayın 
gönüllerimizdeki ve 
sofralarımızdaki yeri 
bambaşka. 
Biz de bu sayıda, 
sunduğumuz tarif lerle 
hem kendinize hem 
misafirlerinize leziz 
sofralar hazırlamanıza 
yardımcı olmak 
ümidindeyiz… “Ramazan 
sofralarınızdan bereket, 
gönlünüzden huzur eksik 
olmasın.” diyerek… 

There are so many things 
that we have learned from 
our elders with regards to 
Ramadan. The Ramadan 
customs related to meals 
point to sharing even one 
bite of bread, and the felicity 
of drinking the same soup, 
be you rich or poor. In the 
olden days, the iftar tables of 
houses were open to everyone 
- even those passing by the 
street would be invited in and 
the visitors who dropped by 
would not be left to leave but 
cordially treated to what was 
on the table. A visitor would 
be bid Godspeed with these 
words, “We have treated you 
to a good meal, we made you 
drink your fill, wore out your 
teeth, please accept this as 
the rent for your teeth,” and 
would be presented with a 
small gift. Iftar and suhoor 
tables would be filled with 
rare delicacies by putting 
all means into service. Since 
the meal kept you full all day 

ekmek oğması would be served 
at suhoor. Stale bread would be 
broken into crumbs, sautéed 
with one to two spoonfuls of 
plain butter, a few eggs would be 
cracked over it, a little bit of milk 
would be added and it would be 
cooked until the milk boiled down. 
Then, "ekmek oğması" would be 
consumed with fruit stew. 
Our eating habits have changed in 
time and shopping opportunities 
have expanded. Today things to be 
consumed at iftar and suhoor are 
not prepared together with sister-
in-laws at homes, and noodles 
that could feed forty households 
for Ramadan are not baked in 
the same pot and cut on the same 
table, but even so the place this 
month has in our hearts and tables 
is special. 
With the recipes we present in 
this issue, we hope to help you 
set tables abounding in delicacies 
for yourselves and your guests… 
Before we end, “Let abundance not 
be spared on your Ramadan tables 
and peace in your hearts.”
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CHILLED YOGHURT AND CHICKPEA SOUP  

1-2 handfuls of chickpeas / 1 cup of wheat or cracked wheat / 5 tbsp. yoghurt / 2 cups of water / 1 
sprig of fresh mint / Salt / Black pepper / Voila / Chives / Edible sprouts / Cold pressed olive oil
 
Leave the wheat and the chickpeas in water overnight. Wash the chickpeas and the wheat, place 
in a pot and add water to cover them by an inch. When the water comes to a boil, lower the heat 
and cook until they are soft. Remove from heat and let cool. While they cool, sprinkle with salt 
and pepper. Mix the cooked chickpeas and the wheat with yoghurt. I prefer to use yoghurt with a 
thick consistency but you can opt for strained yoghurt and then add a few cubes of ice in it. Place 
in a rimmed soup bowl. You can sprinkle with voila, which you can find in many markets, edible 
sprouts, fresh mint and chives. Remember to drizzle a bit of olive oil over it before you serve…

AYRAN AŞI ÇORBASI 
 
1-2 avuç nohut / 1 bardak buğday ya da dövme buğday / 5 yemek kaşığı yoğurt / 2 bardak su / 1 
dal taze nane / Tuz / Karabiber / Menekşe çiçeği / Frenk soğanı /  Yenebilir filizler / Soğuk sıkım 
zeytinyağı 

Bir gece önceden ıslattığınız nohudu ve buğdayı ertesi gün güzelce yıkayıp bir tencereye 
koyun, üzerini geçecek kadar su doldurun. Su kaynama noktasına geldiğinde altını kısıp 
içindekiler yumuşayana kadar pişirin. Ateşten aldıktan sonra soğumaya bırakın. Nohut 
ve buğday soğurken  tuz, karabiber ve yoğurdu karıştırın. (Ben koyu kıvamda yoğurt 
kullanmayı tercih ediyorum;  siz elbette ki süzme yoğurtla da hazırlayabilir  ve  içine sonra 
birkaç tane buz da atabilirsiniz.) Kabarmış nohut ve buğdayı yoğurtla karıştırın. Çorbayı 
servis edeceğiniz çukur tabağa koyun. Pek çok markette bulabileceğiniz menekşe çiçeği, 
yenebilir filizler, taze nane ve Frenk soğanını çorbanın üzerine serpebilirsiniz. Servis 
etmeden önce üzerine soğuk sıkım zeytinyağı gezdirmeyi de unutmayın…
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CACIKI 
 
4 cucumbers / 3 tbsp. of strained yoghurt / 2 cloves of garlic / 1 tbsp. of olive oil/ Salt  / Edible sprouts 

We will be using the cucumbers without peeling them. After removing the seeds in the 
middle, cut it into four thick chunks and julienne. Sprinkle with a bit of salt, add the thinly 
chopped garlic into the strained yoghurt and drizzle with olive oil. Stir with a whisk. Add 
some of the julienned cucumbers into the yoghurt and stir thoroughly. Place on a serving 
plate and add the cucumbers. Drizzle with olive oil and adorn with edible sprouts.

KURU CACIK 
 
4 adet salatalık / 3 yemek kaşığı süzme yoğurt / 2 diş sarımsak / 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
Tuz / Yenebilir f ilizler
 
Burada salatalıkları soymadan kullanacağız. Ortasındaki çekirdekli kısım hariç salatalıkların 
dört bir yanından dört kalın dilim çıkartıp o dilimleri jülyen şeklinde doğrayın. Süzme yoğurda 
çok az tuz, ince kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı koyup çırpma teli ile karıştırın. Jülyen doğranmış 
salatalıkların bir kısmını yoğurdun içine alıp biraz altüst edin. Servis edeceğiniz tabağa alıp kalan 
salatalıkları da ekleyin. Üstüne zeytinyağı gezdirip yenebilir filizler koyabilirsiniz.
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LAMB NECK AND COARSE CRACKED WHEAT WITH SAFFRON  

For the lamb neck: Half a lamb neck / 1 medium-sized onion / 1 carrot / 1 clove of garlic / 1 celery 
root (tiny) / 2 -3 sprigs of fresh thyme / 1-2 sprigs of fresh rosemary / Black peppercorn / Salt / Olive 
oil / Saffron seeds Coarse Cracked Wheat: Half a cup of coarse cracked wheat / 1 glass water / Lamb 
neck broth
 
Chop all the ingredients. Drizzle olive oil in a big pot and heat it. Place the chopped 
ingredients along with the lamb neck into it. Sauté until they lose their liquids and braise 
the lamb meat. Heat the oven to 170 degrees. Sprinkle salt and black pepper over the 
vegetables and the lamb you have sautéed in the pot, add water and closing the lid place the 
pot in the oven. After cooking for four hours, place the meat and the broth into different 
cups. 
Place the cracked wheat that you have soaked in water overnight into a medium-sized pot, 
pour in a cup of water and bring to a boil. When it starts to boil, lower the heat. When the 
water is absorbed, slowly add the broth. With a wooden spoon stir and mash the wheat. 
While you mix some of the deboned meat with the wheat, add the saffron seeds.  
Before you take it off the stove, add half a tablespoon of butter and continue to stir. Serve 
the keşkek you have brought to a mushy consistency in a rimmed soup plate with the meat 
placed on top.

KUZU GERDAN VE SAFRANLI KEŞKEK 
 
Kuzu gerdan için: Yarım boy kuzu gerdan / 1 adet orta boy soğan / 1 adet havuç / 1 baş 
sarımsak / 1 adet kereviz kökü (çok küçük) / 2 -3 dal taze kekik / 1-2 dal taze biberiye / Tane 
karabiber / Tuz / Zeytinyağı / Safran tanesi Keşkek için: Yarım su bardağı yarma buğday /         
1 bardak su / Pişen kuzu gerdanın suyu
 
Bütün malzemeleri gelişigüzel doğrayın. İçine biraz zeytinyağı koyup kızdırdığınız geniş bir 
tencereye doğranmış malzemeleri ve kuzu gerdanı da ekleyin.
Hepsi renk verinceye kadar güzelce soteleyin ve kuzuyu mühürleyin. Fırını 170 dereceye 
ayarlayın. Tencerede sotelediğiniz sebzelerin ve kuzu gerdanın üzerine tuz ile karabiber 
serpin, su ekleyin ve kapağını kapatıp tencereyi fırına koyun. Fırında dört  saat pişirdikten 
sonra eti ve suyu ayrı kaplara boşaltın. 
Keşkek için bir gün önceden ıslattığınız yarma buğdayları bir bardak su ile birlikte orta boy 
tencereye alıp kaynamaya bırakın. Su kaynama noktasına gelince altını kısın. Buğday suyunu 
çekince, yavaş yavaş et suyunu ilave edin. Buğdayı tahta kaşıkla karıştırıp ezin. Kemiğinden 
sıyırdığınız etin bir kısmını ayırıp kalanını buğdayla karıştırırken safran tanelerini ekleyin.  
Ocaktan almadan hemen önce bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edip karıştırmaya devam edin. 
Akıcı bir kıvama getirdiğiniz keşkeği çukur bir tabağa alıp üzerine de kenara ayırdığınız eti 
serpiştirerek servis edin.
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CLASSIC
KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

 Mil kazanın.
• THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
• Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
• Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
• Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
 Mil’lerinizi harcayın.
• Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
• Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
•  Anlaşmalı program ortaklarında
•  shopandmiles.com’da

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

1.000
BONUS MİL HEDİYE!

SIGN-UP NOW and EARN

1.000
BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER

FOR FREE!
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SINAN AKKOL

Gece yatarken en son ve sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak sosyal medyayı 
kontrol ediyor musunuz? “Şimdi uyursam bir şey kaçırabilirim” cümlesi 

aklınızdan geçiyor mu?

Are you checking your social media as you go to bed and as soon as you 
get up? Do you think, “If I go to sleep now I’ll miss out on something”? 

SOSYAL MEDYA HAYATINIZI 
ESIR ALMASIN

DON’T LATCH ON TO SOCIAL MEDIA 

CLASSIC
KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

 Mil kazanın.
• THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
• Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
• Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
• Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
 Mil’lerinizi harcayın.
• Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
• Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
•  Anlaşmalı program ortaklarında
•  shopandmiles.com’da

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

1.000
BONUS MİL HEDİYE!

SIGN-UP NOW and EARN

1.000
BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER

FOR FREE!
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Sosyal medyadan bir 
günlüğüne olsa bile ayrı kalma 
düşüncesi sizi korkutuyor mu? 
Bu sorulardan bir tanesine 
dahi cevabınız  “evet” ise 
sosyal medya kullanımınızı 
gözden geçirmenizi tavsiye 
ederim; çünkü bağımlı olmanın 
sınırlarında geziyorsunuz.
Bağımlılık; bir maddeye, 
bir aksiyona veya ruhsal-
fiziksel olarak alışkanlık 
hâline gelen herhangi bir 
şeye yokluğu durumunda 
travmatik belirtiler gösterecek 
kadar bağlanmak demek. 
Bağımlılıkları klinik olarak 
kategorize eden DSM-5 ruhsal 
hastalıklar kategorizasyonuna 
göre; sadece kumar bağımlılığı 
davranışsal bir bağımlılık 
olarak tanımlanıyor. Ancak 
yapı ve sahip olanların 
gösterdikleri davranışlara göre 
teknoloji, internet, sosyal 
medya ve oyun bağımlılığı 
da davranışsal bağımlılık 
kategorisine giriyor. Madde 
ve davranış bağımlılığının 
sebepleri farklı olsa da, beyinde 
oluşturdukları sonuç aynı.
İngiltere’de yapılan bir çalışma 
aşırı sosyal medya kullanımının 
insan ruhunu nasıl etkilediğini 
gözler önüne seriyor: 
Sosyal medyayı çok yoğun 
kullananlardaki depresyon 
oranı, kullanmayanlara göre 
2,5 kat fazla. Herhangi bir 
konuya odaklanabilme süremiz 
ise 2 dakikanın altına düşmüş 
durumda. Sırf sosyal medyaya 
bakabilmek için ailesinden 
uzaklaşan ve bir odaya 
kapanma ihtiyacı duyanların 
oranı yüzde 33; uyumadan 
önce sosyal medya mecralarına 
bakanların oranı ise yüzde 95’e 
kadar çıkıyor.

”Does keeping off social media 
even for a day scare you? If 
the answer to any one of these 
questions is “yes,” we would 
recommend you to revise your 
use of social media for you are 
on the brink of becoming a 
social media addict.
Addiction means getting 
attached to a substance, an 
action or anything that has 
become a habit spiritually or 
physically so much so that the 
lack of it leads to traumatic 
reactions. According to DSM-5, 
the standard classification 
of mental disorders which 
classifies addictions clinically, 
only gambling is defined as a 
behavioral addiction. However, 
technology, the Internet, 
social media and gaming 
addictions are also classified 
as behavioral addictions in 
terms of the nature and the 
behavioral patterns displayed 
by those who are addicted. 
Even though substance and 
behavioral addictions have 
different causes, the effects 
they generate in the brain are 
the same.
A research conducted in the 
UK unravels how the excessive 
use of social media impacts 
the human soul: the rate of 
depression among those who 
use social media excessively 
is 2.5 times more than those 
who don’t. Their attention 
span is below 2 minutes. 
The number of those who 
distance themselves from their 
family just to be able to check 
their social media, closing 
themselves in a room is 33%, 
and the number of those who 
check their social media before 
they go to sleep goes up to 95%.

Sosyal medya mecralarının 
insan ruhu üzerindeki 
etkileri birbiriyle aynı değil. 
Örneğin; Instagram ve benzeri 
platformlar aşırı şekilde 
kullananları en olumsuz yönde 
etkileyen mecralar. “Who 
Compares and Despairs? The 
Effect of Social Comparison 
Orientation on Social Media 
Use and its Outcomes” adlı 
araştırmaya göre, Instagram 
ve benzeri görsel paylaşım 
platformlarında sürekli 
olarak başka insanların 
hayatlarındaki en keyifli 
“anlar”a maruz kalanlar, kendi 
hayatlarının onlarınki kadar 
keyifli ve tatmin edici geçip 
geçmediğine dair bir şüpheye 
düşüyor. Bu da beraberinde 
depresyonu getiriyor. 

Ne yapmalı?
Sosyal medya bağımlılığının 
diğer bağımlılıklardan farklı 
bir yanı tanınma, takdir edilme 
gibi sosyal ihtiyaçlarımızı 
tatmin etmesi. Gerçek 
arkadaşlıkların, ailenin ve 
dostların sağladığı desteği, 
sosyal medya üzerindeki 
yabancıların verdiği 
“beğen”ilerde ve yorumlarda 
aramak hatasına düşüyoruz.
Belki sosyal medyayı 
hayatımızdan tam olarak 
çıkaramayabiliriz.  Hele ki 
birçoğumuzun işi sosyal 
medya platformlarıyla entegre 
hâldeyken!.. Bununla birlikte, 
bağımlılık durumunun 
oluşmasını engellemek adına 
ilk adımı “farkında olarak” 
atabiliriz. Boş kaldığınız her 
an eliniz cep telefonunuza 
gidiyor olabilir. İlk adımı atın, 
cep telefonunuzu elinizden 
bırakıp varsa yanınızdaki 

The effects of social media on 
the human soul are unique. 
For instance, Instagram and 
similar platforms are the 
ones that most negatively 
impact those using them 
excessively. According to 
the research titled “Who 
Compares and Despairs? The 
Effect of Social Comparison 
Orientation on Social Media 
Use and its Outcomes,” 
those who are exposed to the 
most enjoyable “moments” 
of other people’s lives on 
Instagram and other similar 
visual sharing platforms, 
have second thoughts on 
whether their own lives are 
as enjoyable and satisfying 
as those of others. And this 
leads to depression. 
 
What should be done?
The difference between 
social media addiction and 
other forms of addiction is 
that it satisfies your social 
needs such as the needs to be 
recognized and appreciated. 
We fall into the error of 
seeking “likes” by total 
strangers on social media 
rather than the support 
provided by true friends, 
family and acquaintances.
It is hard to totally rid 
ourselves of social media. 
Especially when most of 
our jobs are integrated with 
social media platforms! 
However, we can take the 
first step towards keeping it 
from becoming an addiction 
by becoming “aware”. Your 
hands might be going to 
your phone whenever you 
have spare time. Take the 
first step by leaving your 
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arkadaşınızla sohbete koyulun, 
yoksa etrafınızdan birisiyle 
veya bir şeyle ilgilenin ve 
kendinizi gözlemleyin. Bilinçli 
olarak durdurduğunuz sosyal 
medya isteği, beyin yapınızda 
oluşan “plastisite” etkisini 
azaltacaktır. Kendinize 
bir süre belirleyip, bu süre 
zarfında “sosyal medya 
detoksu” yapın. İlk birkaç gün 
yaşadığınız “yoksunluk” etkisi 
sizi şaşırtacak. Ama sonra, 
pozitif düşüncelerinizin sayıca 
arttığını hayretle göreceksiniz.
Haftada iki günü “sosyal 
medyasız gün”  ilan 
edebilir, tüm sosyal medya 
hesaplarınızı dondurarak 

veya hesaplardan çıkarak 
erişiminizi sıfırladığınız bir 
haftalık bir sosyal medya orucu 
tutabilirsiniz. İlk haftanın 
sonlarına doğru olumlu 
gelişmeleri hissedeceksiniz. 
Eğer tıpkı benim gibi sizin 
de işiniz sosyal medya ise 
ve bağımlı olduğunuzu 
kabul etmekle birlikte onu 
hayatınızdan büsbütün 
çıkaramıyorsanız, bu süreyi 
yılda bir aya kadar uzatarak çok 
daha verimli bir sosyal medya 
orucu tutabilirsiniz.
O bir ayın sonuna geldiğinizde 
ise belki dönüp arkanıza bile 
bakmadan sosyal medyaya 
veda edeceksiniz.

mobile aside and delving into 
a deep conversation with your 
friend, talk to someone, or get 
interested in something else 
around you. In the meantime, 
observe yourself. The social 
media itch that we consciously 
feel, decreases the “plasticity” 
of our brain structure. 
Determine an interval for 
yourself and have a “social 
media detox” for a while. The 
feeling of “lack” that you will 
experience for those few days 
will surprise you. But then, you 
will be astonished to see that 
you will have a more positive 
outlook on your life.
You can declare a few days in a 

week as “no social media days,” 
and can go on a social media 
fast by freezing all your social 
media accounts or logging out 
and resetting your log-in info. 
By the end of the first week, 
you will be feeling the positive 
developments. If your job is 
related to social media just like 
mine and even though you admit 
to being an addict you cannot 
totally remove social media from 
your life, you can extend this 
interval to a month and go on a 
more efficient media fast.
When you get to the end of 
that month, you will be ready 
to bid farewell to social media 
without even looking back.



RAMAZAN ŞIMŞEK

“Merhaba.” diyorsunuz, sizi yanıtsız bırakıyor; annesinin elinden tutup 
arkasına saklanıyor, sizi de göz ucuyla süzüyor… Yanılmadınız, evet, utangaç 
bir çocukla karşı karşıyasınız… 

You say “Hi!” and s/he does not respond, holding her hand s/he hides behind 
his/her mother and casts furtive glances at you… Yes, you are not mistaken, 
you are face to face with a shy child. 

UTANGAÇ ÇOCUK
SHY CHILD



ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2018  101  

Utangaç çocuğu daha iyi anlamak 
için “utanma” kavramından biraz 
bahsetmek gerekiyor. “Utangaç 
gen” diye bir genin bulunduğu 
iddiası bu hissin doğuştan 
geldiğine yönelik fikrin son 
zamanlarda ağır basmasına yol 
açsa da utanmanın oluşumunda 
kültürün ve öğrenmenin de 
çok önemli bir yeri olduğunu 
ortaya koyan araştırmalar var. 
Araştırmalar devam ededursun 
biz son yapılan çalışmalara bir göz 
atalım. 
Bu alanda yapılan iki önemli 
deney var. İlk deneyde 
katılımcılardan şarkı söylemeleri 
isteniyor ve bu görüntüler 
kaydediliyor. Sonrasında bu 
kayıtların üzerinden müzik sesi 
çıkarılıyor, kişilerin sadece sesleri 
ve şarkı söylerken nasıl detone 
oldukları katılımcılara gösteriliyor. 
Kendi ses kayıtlarını izleyen/
dinleyen tüm katılımcılarda 
utanma belirtileri gözleniyor. 
Diğer çalışmada ise katılımcılara, 
göz izleme yazılımı  (kamera ile 
takip edilen bakışların hangi 
noktalara yöneldiğini kaydeden)  
ile izlendikleri söyleniyor ve 
verilen fotoğraflara bir süre 
bakmaları isteniyor. Bu süre 
sonunda kişiler, fotoğraflardaki 
kişilerde belli bazı noktalara 
baktıklarına “inandırılıyorlar”. 
Uzmanlar deneyin sonucunu 
anlatırken bütün katılımcılarda 
yoğun “utanma” tepkileri 
gözlemleniyor.  
Deneylerden çıkan sonuç; 
utanmanın altında iki güçlü 
nedenin yattığı yönünde: Hata 
yaptığımıza dair algı ve insanların 
bizi yargılayacağı düşüncesi. 
California Üniversitesi’nden 
Christine Harris’e göre utanma 
güçlü ama aynı zamanda kafa 
karıştırıcı bir duygu. Yapılan 
araştırmalara göre bu duygu fayda 
ve zararı bir arada barındırıyor. 
Utanma, sosyal ilişkileri 
düzenlemede hatta kişiliğimizi 
daha olumlu yansıtma noktasında 
fayda sağlarken girişken 
adımlarımızı engelleyerek bazı 
fırsatları kaçırmamıza da neden 
olabiliyor. Görüldüğü gibi, utanma 
sadece olumsuz değil karmaşık ve 
çok boyutlu bir duygudur. 

To be able to understand a shy child 
better, we need to comprehend 
the concept of “embarrassment” a 
little bit better. Even though, the 
alleged “Shyness Gene” claims have 
recently led to the understanding of 
shyness as an innate trait, studies 
show that culture and learning 
also play a great role in getting 
embarrassed. Research is still being 
conducted, but let’s take a look at 
some of the preliminary results. 
There are two important 
experiments that have been 
carried out in this field. In the 
first experiment, the participants 
are asked to sing, while they 
are being videotaped. Later, the 
background music is removed 
from the recordings, and people 
are made to listen to their voices 
a cappella. Thus, they are shown 
how off key they sing. Symptoms 
of embarrassment are observed in 
the participants that listen to the 
recordings of their own voices. In 
another study, the participants are 
told that they are being observed 
with eye-tracking software (a 
computer program designed 
to register the direction of the 
subjects’ gazes) and asked to stare 
at some photographs for a period 
of time. At the end of this period, 
they are “made to believe” that 
they were looking at certain places 
in the photographs. As the experts 
relay the results of the experiment, 
intense “embarrassment” 
symptoms are observed in all the 
participants.  
The result of the experiments 
shows that there are two strong 
factors underlying embarrassment: 
our perception on having erred and 
thinking that people are judging us. 
According to Christine Harris 
of California University, getting 
embarrassed is an intense but 
confusing feeling. Studies show 
that this feeling is both beneficial 
and harmful at the same time. 
As embarrassment proves 
advantageous in regulating 
our social relationships and 
even beneficial in reflecting our 
character more positively, it can 
also lead to missing opportunities 
by thwarting our endeavors. 
Embarrassment, in other words,  is 

Utangaçlık nasıl başlıyor?
Çocukluk, bu duygunun en 
yoğun yaşandığı dönem. Bir 
yaşından itibaren ilk belirtileri 
gözlenen utangaçlık üç-altı yaş 
aralığında zirveye çıkıyor. Bu 
dönemin aynı zamanda “sosyal 
ben”imizin oluştuğu dönem 
olması utanmanın bu yaş 
aralığında neden en üst seviyeye 
ulaştığını çok iyi açıklıyor. Üç 
yaşından itibaren sosyal ilişkiler 
birden önem kazanmaya başlıyor. 
Çocuk özellikle akran grubunu ve 
diğer insanları daha fazla merak 
etmeye başlıyor. Bu yönelim 
utanma duygusunda hatırı sayılır 
bir artışı da beraberinde getiriyor. 
Çünkü az önce belirttiğimiz iki 
ana etken devreye bu aşamada 
giriyor; hata yaptığımıza dair algı 
ve yargılanma korkusu. 
Kişiliğin doğal bir parçası 
olması utangaçlığın başlıca 
nedeni. Zira kişiliğin en önemli 
iki boyutundan biri olan 
içedönüklük utangaçlık için 
önemli bir etken. Her içedönük 
çocuk utangaç diyemeyiz ama 
utangaç çocukların büyük bir 
kısmının içedönüklüğe dair 
özellikler gösterdiği gözleniyor. 
Aile ortamı da bir diğer güçlü 
neden. Özellikle bu dönemde 
aşırı müdahale, her davranışı 
eleştirme, duyguları özgür 
ifade edememe, korkutma 
gibi davranışların ve sert bir 
havanın hüküm sürdüğü 
evlerde çocukların utangaç 
olması kaçınılmaz hâle geliyor. 
Benzer şekilde aşırı derecede 
korunan, kollanan çocuklarda 
da bağımsız hareket edebilme 
becerisi gelişemediğinden 
utangaçlık belirtileri yoğun 
olarak gözleniyor.  
 
Selektif mutizm (Seçici 
konuşmazlık)
Konu utangaçlıksa bu 
kavramdan bahsetmemek 
olmaz. Utangaçlığın en yoğun 
yaşandığı, klinik bir tabloya 
dönüştüğü durum. Çocuk evde 
kendini gayet rahat ifade ederken 
ev dışında, yabancı kişilerle 
asla konuşmuyor. Konuşma 
becerilerinde hiçbir sorun 
olmamasına rağmen ev dışında 

not only a negative but a complex 
and multidimentional feeling..  

How does shyness start?
Childhood is the period when 
this feeling is most intensely 
encountered. The first indications 
of shyness can be observed when 
a child becomes one year old, and 
this can reach an all-time peak at 
the ages of 3-6. Considering that 
this is also the period when our 
“social self” is formed, it explains 
only too well why shyness peaks 
around these ages. As of three 
years old, social relationships 
commence gaining importance. 
The child starts to get more curious 
about his/her peers and other 
human beings. Along with this 
comes an escalation of the sense 
of embarrassment. That is to say 
the two main factors that we have 
mentioned before come into play 
at this juncture: a perception of 
having erred and the fear of being 
judged. 
Shyness is actually an intrinsic 
part of personality. One of 
the most important aspects of 
personality, introversion is an 
important factor that plays a key 
role in shyness. We cannot say that 
all kids that are introverted are shy 
but it is observed that most shy 
children display characteristics of 
being introverted. 
Family environment is another 
important factor. Specifically in 
this period, attitudes like intense 
intervention, criticizing each and 
every behavior, the suppression 
of the free expression of feelings, 
a threatening and even harsh 
environment at home inevitably 
can lead to a child becoming shy. 
Similarly, symptoms of shyness are 
more intensely observed in children 
that cannot develop the ability to 
move freely due to being overly 
protected and looked out for.  
 
Selective mutism (Not 
speaking with anyone)
If shyness is the issue then one 
cannot pass without mentioning 
this concept. This is the most 
intense form of shyness, that is 
to say when shyness transforms 
into a clinical pathology. The child 
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konuşmayan çocuklar çoğu 
zaman okul çağında fark 
ediliyor. Çocukların sosyal 
gelişimini ve eğitim hayatını 
olumsuz etkileyen selektif 
mutizme fark edilir edilmez 
müdahalede bulunmak 
gerekiyor. 

Aileler ne yapmalı?
Öncelikle aileler bu çocuklar 
hakkında sarf ettikleri 
“utangaç, içekapanık, 
özgüvensiz” gibi sıfatları 
ve yargılamaları derhal 
bırakmalılar. Uzun süre dile 
gelen bu sıfatlar çocuğun 
söz konusu  “etiketleri” 
içselleştirmesine ve 
sahiplenmesine neden oluyor. 
Ailelerin, biraz utangaçlığın 
olumsuz bir şey olmadığını 
hatta bunun çocukları 
üzerinde kendilerini koruma, 
arkadaşları tarafından 
sevilme ve okulda başarılı 
olma konularında olumlu 
etkiler uyandırdığını 
bilmelerinde fayda var. 
Duygusal, sözel ya da 
fiziksel… Şiddetin her türlüsü 
korkuyu, utangaçlığı aşırı 
derecede körüklüyor. Aşırı 
övgü de, aşırı eleştiri de 
aynı sonucu veriyor. Aşırı 
övgü yüksek beklentilerin 
doğmasına, aşırı eleştiri 
ise özgüvensizliğe neden 
oluyor. Doğru yaklaşım ise 
çocuğun davranışlarının 
doğru zamanda, doğru 

sıklıkla ve nesnel bir şekilde 
değerlendirilmesi. 
Sorulara onun adına asla 
cevap vermeyin. Bazı 
ebeveynler, mahcup olacağına 
dair bir endişeyle, çocuğa 
sorulan soruları kendileri 
cevaplayabiliyor ya da verilen 
selamı onlar adına alabiliyor. 
Çocuğunuzun cevap 
vermeme hakkının olduğunu, 
kendisi adına verilecek 
cevapların onu daha olumsuz 
etkileyeceğini unutmayın.  
Yeni ortamlara girmesi ya da 
insanlarla iletişim kurması 
konusunda yapacağınız 
zorlama bu çocukların 
daha utangaç ve asosyal 
olmalarına yol açar. Ortam 
ve kişiler hakkında önceden 
bilgi vermek bu çocukları 
rahatlatır. 
Evde rahat oldukları için 
telefon açma, gelen siparişler 
için kapıyı açma gibi görevleri 
bu çocuklara verebilirsiniz. 
Yeni sosyal çevreleri, oyun 
gruplarını, spor faaliyetlerini 
izlemeye gidin. Bu çocuklar 
ortama hemen katılmazlar 
ama izleye izleye öğrendikleri 
ve tanıdıkları faaliyetlere 
katılma isteğinde olurlar. 
Olumlu adımlarını mutlaka 
tespit edin ve bunları aşırıya 
kaçmamak kaydıyla kendisine 
belirtin. Selektif mutizme 
varan bir utangaçlık ve 
çekingenlik fark ettiğinizde 
bir uzmandan yardım isteyin.  

that quite easily expresses him/
herself at home, does not speak 
to strangers outside the house. 
Despite having no speaking 
problem, children that do not speak 
outside the house are noticed when 
they reach schooling age. Selective 
mutism might have a negative 
impact on the social development 
and academic life of the child and 
calls for intervention. 

What should families do?
First of all, families should 
immediately leave aside epithets 
like “shy, introverted, not self-
confident” and uttering judgmental 
statements. These epithets that 
have been voiced for a long time 
may lead children to internalize 
such “labels” and latch on to them. 
It goes without saying that families 
should be warned that a little 
bit of shyness is not something 
that is negative but has positive 
impacts on children, leading them 
to protect themselves, to be liked by 
their peers, and achieve academic 
success in school.
Emotional, verbal or physical… 
All kinds of violence exorbitantly 
incite fear and shyness. Praising 
and criticizing to the extreme 
also yield the same results. 
Extreme accolades create 
high expectancies, and overly 
criticizing leads to lack of self-
confidence. The right approach 
is to evaluate the behavior of the 
child at the right time, in regular 
intervals and objectively. 

Do not answer questions on his/
her behalf. Getting anxious that 
their child will be shy, some parents 
jump in to answer the questions 
themselves or else they can get the 
greetings sent his/her way on his/
her behalf. You should be aware 
that s/he has a right not to answer, 
and that the answers given on his/
her behalf have a more negative 
impact on him/her than silence.  
Forcing them to enter new 
environments or establishing 
communication with other people 
might lead these children to shy 
away and become asocial all the 
more. Providing information 
about the atmosphere and the 
people they will be encountering 
beforehand can make them feel 
more at ease. 
Since they feel more relaxed when 
they are at home you can assign 
them tasks like answering the 
phone or the door to take the 
deliveries you have ordered. 
Observe him/her in new social 
environments, playgroups and 
sports activities. These children will 
not immediately join in and become 
a part of the group, but they like to 
join the activities they have learned 
by observing and ones they have 
become acquainted with. 
Certainly take notice of their 
positive steps and praise them 
for these without reservations. 
When you realize shyness or 
embarrassment reaching extremes 
or in the case of selective mutism, 
consult an expert.  
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan oyun sektörü, 
gençlerimiz için geniş kariyer fırsatları sunuyor. 

The gaming sector that is fast developing in our country, similarly to the 
rest of the world, provides  expansive career opportunities for our youth. 

OYUN SEKTÖRÜNDE 
KARİYER FIRSATLARI

CAREER OPPORTUNITIES IN GAMING SECTOR

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
GENÇLERİ ÇAĞIRIYOR! 

AnadoluJet’in 13-25 yaş 
arası gençlere yönelik 

platformu Jetgenç’e üye 
olmak ve fırsatlardan 

yararlanmak için 
jetgenc.net 

adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES 
THE YOUNG 

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

for young between 13-25, 
and benefit from various 

promotions.

SEMIH ÖZTÜRK
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Oyun sektörü; 
programlamadan sanat 
yönetmenliğine, oyun 
içi ekonomiden dijital 
pazarlamaya kadar pek 
çok bölümde eğitim almış 
gençlerin yer alabileceği, 
multi-disipliner bir alan. 
Ve bu alanda ne yönde 
kariyer yapmak istediğinizi 
belirlemek için birkaç 
temel sorunun cevabını 
bilmeniz gerekiyor: Neden 
oyun sektöründe çalışmak 
istiyorsunuz? Yurt içinde 
mi yoksa yurt dışında mı 
kariyer yapacaksınız? Oyun 
sektöründe hangi özelliklere 
sahip çalışanlara ihtiyaç var? 
Tüketim tarafında mı, üretim 
tarafında mı çalışacaksınız?
Pek çok sektöre göre oyun 
sektörünün hacmi oldukça 
küçük. Ancak inanılmaz bir 
hızla büyüyor ve bu da yetkin 
çalışan ihtiyacını her geçen 
yıl bir kat daha arttırıyor.
“Neden oyun sektöründe 

From programming to art 
directory, intra-gaming 
economy to digital marketing, 
the gaming sector is a multi-
disciplinary field that can 
provide employment to youth 
that has been trained in many 
different fields. However, 
you’ve got to know the answers 
to some fundamental questions 
in order to determine in which 
field of expertise you would like 
to build a career: Why do you 
want to work in the gaming 
sector? Would you build a career 
in Turkey or abroad? Which 
qualifications are sought after 
by employers in the gaming 
sector? And will you be working 
on the consumption or the 
production side of things?
Compared to other sectors, the 
gaming sector has a smaller 
volume. However, it is growing 
at an unbelievable pace and 
this increases the need for 
competent employees with each 
passing year by one fold.
 “Why do you want to work 
in the gaming sector?” You 
alone know the answer to the 
question. You may have lost 
your heart to games or this 
creative area is exciting for you 
since it constantly develops 
new techniques; you may want 
the game sector to grow at a 
fast pace and vary the career 
opportunities in your life. If 
you are to take your place in 
this sector, you have to decide 
whether you’ll be pursuing 
your career objectives within 

çalışmak istersiniz?” 
sorusunun cevabı tamamen 
sizde saklı. Belki oyunlara 
gönül vermişsinizdir ya 
da kreatif ve sürekli yeni 
tekniklerle gelişen bu 
heyecan verici alan ilginizi 
çekiyordur; oyun sektörünün 
hızlı büyümesinin 
hayatınızdaki kariyer 
fırsatlarını çeşitlendirmesini 
istiyor da olabilirsiniz. Bu 
sektörde yer alacaksanız 
kariyer hedeflerinizi yurt 
içinde mi yoksa yurt dışında 
mı kovalayacağınızın 
kararını vermeniz gerekiyor. 
Her iki seçeneğin de kendine 
göre avantaj ve zorlukları 
olacaktır. Türkiye’nin bu 
alanda yeni olmasının 
getirdiği dezavantajları 
mali yetersizlikler, sektörün 
henüz yeterli büyüklükte 
olmaması, yetersiz kalifiye 
iş gücü gibi zorluklar 
olarak sıralayabiliriz. Oyun 
sektörünün güçlü olduğu 

the country or abroad. Both 
options present advantages 
and hardships. We may list the 
disadvantages of remaining in 
Turkey, a country new to this 
field, as financial shortcomings, 
a sector that is not yet 
developed, and an insufficiently 
qualified workforce. In 
countries like England, the 
U.S.A., and Germany where 
the gaming sector forges on 
you’ll be coming across different 
issues like the tough workforce 
competition, and the difficulty 
of landing a job in a big firm.
However, the best part of it 
all is that in order to be able 
to gain a place in the gaming 
sector you’re not required to 
be competent technically and 
art wise. You can enter as a 
successful marketing specialist, 
team leader, or manager. Based 
on experience I can even claim 
that it is easier to find a job 
in these areas due to the open 
positions under these three titles.
 
How can you snatch up a job?
If you have no job experience 
at all than there are certain 
actions that you should 
be taking to chase career 
opportunities. 
 
List the companies that you 
would like to work in 
Before all else, list the 
companies that you would 
really like to work in. It would 
be in your best interest for this 
list to be a longer one, since one 
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İngiltere, Amerika, Almanya 
gibi ülkelerde ise iş gücü 
arasındaki sıkı rekabet, 
büyük bir firmada işe 
başlamanın zorluğu gibi 
farklı durumlar karşınıza 
çıkacaktır.
Ancak işin güzel yanı şu 
ki, oyun sektöründe yer 
almak için teknik veya sanat 
tarafında yetkin olmanız 
gerekmiyor. Başarılı bir 
pazarlama uzmanı, takım 
lideri, yönetici olarak da oyun 
sektöründe yer alabilirsiniz. 
Hatta tecrübelerime 
dayanarak söyleyebilirim ki, bu 
alanlardaki açıklar nedeniyle 
bu üç başlık altında iş bulmak 
daha kolay. 
 
İşi nasıl kapabilirsiniz?
Hiç iş tecrübeniz yoksa 
kariyer fırsatlarını 

kovalamak için almanız 
gereken belli aksiyonlar var.
 
Çalışmak istediğiniz 
firmaları listeleyin
Her şeyden önce, en çok 
çalışmak istediğiniz firmaları 
listeleyin. Listenin hayli 
uzun olmasında fayda var, 
çünkü her beş firmadan 
ancak biri size dönüş 
yapacaktır. Olumlu geri 
dönüş oranı ise 50’de bir 
kadar düşük olabilir, özellikle 
de gösterebileceğiniz 
bitmiş bir oyun, görsel 
çalışma portföyü gibi bir 
ürününüz yoksa. Bir şirkete 
stajyer olarak girmek de 
iyi bir yöntemdir. Firmalar 
daha önce çalıştıkları, 
güvendikleri gençleri 
tanımadıkları kişilere tercih 
ederler. 

out of five companies will be 
getting back to you. The rate of 
positive responses might be as 
low as one in 50, especially if 
you do not have a product like 
a finalized game, or a visual 
works portfolio. Getting into a 
company as an intern is also a 
good method. Companies prefer 
the youth they have worked 
with to those they do not know. 

Be a fervent follower 
It would be a good strategy to 
follow the career pages on the 
websites of the companies you 
are aiming to gain employment. 
Instead of advertising 
vacancies, gaming companies 
in general prefer their ads to be 
followed on their own websites. 
Each respective gaming 
company in the sector has a web 
page displaying all the vacant 

positions at their firm. You can 
follow their vacancies on their 
social media accounts. It would 
be best for you to visit these 
pages often. 

Your previous employment 
matter  
Be it a job interview or an 
internship, the elements that 
will be leveraging your chances 
of taking a step through the 
door are your previous projects. 
A finalized game, your Behance 
page, a game design document 
will enhance the chances of a 
company taking you seriously.
 
The thorn of the rose
Just because the name contains 
“game” we cannot say that 
the gaming sector is “a bed of 
roses” of course. As with other 
sectors, intra and intercompany 



Sıkı takipçi olun 
Hedeflediğiniz firmaların 
web sitelerindeki kariyer 
sayfalarını takip etmek de 
doğru bir strateji olacaktır. 
Oyun firmaları genel iş ilanları 
vermek yerine, iş ilanlarının 
kendi sitelerinden takip 
edilmesini tercih ederler. 
Sektördeki her saygın oyun 
firması tüm ofislerindeki açık 
iş alanlarını gösteren bir web 
sayfasına sahiptir. Söz konusu 
firmalar tarafından açılan 
sosyal medya hesaplarından da 
iş ilanlarını takip edebilirsiniz. 
Bu sayfaları sık sık ziyaret 
etmenizde fayda var.
 
Önceki çalışmalarınız 
önemlidir
İş görüşmesi olsun, staj olsun, 
kapıdan içeri adımınızı atma 
ihtimalinizi en çok güçlendirecek 
unsurlar daha önceden 
yaptığınız projelerdir. Bitmiş bir 
oyun, Behance sayfanız, bir oyun 
tasarım dokümanı firmaların 
sizi ciddiye alma ihtimalini 
güçlendirecektir.
 
Gülün dikeni
İsminde “oyun” geçtiği 
için “Oyun sektörü güllük 
gülistanlık.” diyemeyiz 
elbette. Diğer sektörlerde 

competition is at its highest 
level. If you do not follow the 
new techniques, technologies 
and developments you will be 
falling behind “fast.” The rate 
of employee circulation is quite 
high. For that reason, finding 
experienced personnel and 
retaining talent is difficult. 
In almost each and every lap 
of the sector crunch time is 
experienced. This period that 
spans three to four days every 
month in the media sector, is 
the last 30 days as the game 
is getting finalized for the 
game developers, and two 
to three weeks towards the 
introduction of a new game 

olduğu gibi, firma içi 
ve firmalar arası rekabet 
burada da had safhadadır. 
Yeni teknikleri, teknolojileri 
takip etmez ve gelişmeleri 
bilmezseniz “hızla” geri 
kalırsınız. Çalışan sirkülasyonu 
çok fazladır. Tecrübeli 
personel bulmak ve elde 
tutmak bu yüzden zordur. 
Sektörün hemen her ayağında 
dönemsel “sıkışık zamanlar” 
(crunch time) yaşanır. 
Medyada ayda üç-dört gün, 
oyun geliştiricilerde oyunun 
bitiminin sonlarına doğru 
30 gün, dağıtıcılarda yeni 
oyunun çıkışına doğru iki 
ila üç haftadır bu süreç. Çok 
streslidir. Ve herkesin düştüğü 
genel bir yanılgının aksine; 
oyun fikri veya oyun hikâyesi 
bulmak bir iş değildir. Bir oyun 
stüdyosundaki herkesin bir 
oyun hikâyesi vardır. “Oyun 
hikâyesi yazarı” diye bir 
kariyer kolu yoktur. Ancak, 
tüm bunlara rağmen doğru 
yerde, doğru zamandaki bir 
işi kaparsanız, zorlu olmasına 
rağmen çok keyifli, önü çok 
açık bir iş hayatı sizi bekliyor 
demektir. Bir düşünün, kendi 
oyununuzu yapacaksınız… 
Bundan daha eğlenceli bir 
kariyer olabilir mi?

 Başarılı bir pazarlama uzmanı, takım lideri, yönetici 
olarak da oyun sektöründe yer alabilirsiniz. 

You can get your place in the gaming sector as a successful 
marketing specialist, team leader, manager in the gaming sector.

for distributers. It is very 
stressful. And contrary to 
a common false notion, the 
idea of gaming and finding 
a gaming story is not a big 
thing. Everyone in a gaming 
studio has a gaming story of 
their own. There is no career 
path “Gaming Story Writer.” 
However, in spite of all this, 
if you can snatch up a job in 
the right place at the right 
time, a business life that is 
quite open-ended and as much 
fun as it is challenging will be 
awaiting you. Think about it, 
you will be designing your own 
game… Can there be a more 
entertaining career than that?



Türk Hava Yolları’nın “Troya” Uçağı Göklerde 
Turkish Airlines’ “Troy-themed”  Plane Takes to the Skies
Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018’i “Troya Yılı” ilân ettiği kültür projesine destek 
vermek için filosundaki A321 tipi bir uçağın gövdesine Troya (Troia) temasını yerleştirdi.  

In order to support the Ministry of Culture and Tourism’s cultural project that declared 2018 the “Year of Troy,” 
Turkish Airlines decorated the body of an A321 aircraft with the theme of Troy.

Troya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 
yirminci yıl dönümü olması nedeniyle “Troya Yılı” ilân 
edilen 2018’de bölgenin tanıtımı için küresel çapta 
etkinlikler gerçekleştirilecek. Dünyada en çok ülkeye uçan 
havayolu olarak Türk Hava Yolları da “Troya Yılı” tanıtımına 
özel giydirmeli uçağıyla destek olacak.  
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın 
katılımıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni hangarında 
düzenlenen lansmanda basına tanıtılan uçak, yapacağı 
seferlerle bölgenin bilinirliğine katkı sağlayacak.  
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı tanıtım törenindeki konuşmasında, 
“Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemiz ve değerlerimizin 
tanıtımına büyük önem veriyoruz. Tarihi MÖ 3000’lere 
dayanan Troya, Anadolu’nun destanlara konu olmuş, eşsiz 
medeniyetlerinden biridir. Troya temalı uçağımız sefer 

The year 2018 declared the “Year of Troy” to celebrate the 20th 
anniversary of the city of Troy’s addition to the UNESCO World 
Heritage List will witness global events to promote the region. As 
the airline that flies to more countries than any other in the world, 
Turkish Airlines will support the promotion of the “Year of Troy” with 
its special aircraft decoration.
The aircraft was introduced to the press at the launch at the new 
hangar of Turkish Airlines Technic Inc. Co. attended by Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı and Governor of Çanakkale Orhan Tavlı and will 
contribute to the popularity of the region with its flights.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı made a speech during the promotion meeting and 
said, “As the flag carrier, we pay great attention to the promotion of 
our country and values. Dating back to 3000 BC, Troy is one of the 
unique civilizations featured in the legends of Anatolia. Our Troy-
themed plane will contribute to the promotion of this peerless region 
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yaptığı noktalarda bu eşsiz bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak. 
Tüm dünyayı Troya’yı görmeye, ülkemize davet ediyoruz.” dedi.  
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise “1998’de UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınan Troya, dünyanın en önemli antik yapılarından biri. 
Bir uçağını Troya temasıyla giydiren ve böylelikle bu uçağın ulaştığı 
her noktada Troya’nın ve ülkemizin tanıtımına büyük bir katkı 
sağlayacak olan Türk Hava Yolları’na daima sergilediği millî duruş 
için teşekkürü borç biliyorum.” dedi.  
Çanakkale iline bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında bulunan Troya 
dünyadaki en ünlü antik kentlerden biridir. Anadolu, Ege ve 
Balkanların buluştuğu coğrafyada konumlanan Troya konumu 
nedeniyle diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından 
daima çok önemli bir rol üstlenmiştir. 9 kez çeşitli sebeplerle yıkılıp 
yeniden kurulan Troya, 5000 yıllık tarihiyle Avrupa ve Ege’deki diğer 
arkeolojik alanlar için referans görevi görmekte olup bu görkemli 
arkeolojik şehirde kazılar hâlen sürdürülmekte.

at its destinations. We invite everyone to our country to see Troy.”
Orhan Tavlı, Governor of Çanakkale said, “Included on the UNESCO World 
Heritage List, Troy is one of the world’s most important ancient sites. I’d like to 
thank Turkish Airlines for its national sensitivity in decorating an aircraft with 
the theme of Troy which will considerably contribute to the promotion of Troy 
and our country wherever it flies.”
Situated near the village of Tevfikiye in Çanakkale, Troy is one of the world’s 
most popular ancient cities. Due to its location at the junction of Anatolia, the 
Aegean and the Balkans, Troy has undertaken a very important role in terms of 
its commercial and cultural ties with other regions. Demolished and rebuilt nine 
times for an array of reasons, Troy serves as a reference for other archaeological 
sites in Europe and the Aegean with its 5,000-year-old history. Excavations still 
continue in this magnificent city.
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Türk Hava Yolları, Star İttifakı’na Üyeliğinin 
10. Yılını Kutluyor
The 10th Anniversary of Turkish Airlines’ Star Alliance Membership
Türk Hava Yolları, uluslararası ölçekte seyahat 
edenler için kapsamlı bir ulaşım hizmeti ve geniş bir 
ulaşım ağı sunan ilk küresel havayolu ittifakı Star 
Alliance’a üyeliğinin 10. yılını kutluyor. 

Turkish Airlines celebrates the 10th anniversary of 
its Star Alliance Membership, the first global airline 
alliance which offers an extensive transport service and 
a wide network for international travelers.
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Türk Hava Yolları’nın Star İttifakı üyeliğinin 10. yıl töreninde 
konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Bugün, Star Alliance CEO’su 
Jeffrey Goh ile birlikte Star Alliance üyeliğimizin 10. yıl 
dönümünü kutlamak adına sizlerle bir arada olmaktan son derece 
mutluyuz. Star Alliance ve üyeleri için değerli bir ortak olan Türk 
Hava Yolları, dün ve bugün olduğu gibi yarın da ittifakın sağlam 
adımlarla ilerleyişini sağlayacak ortak stratejide belirleyici unsur 
olmayı sürdürecektir. Dünyada en fazla ülkeye ve uluslararası 
destinasyona uçan havayolu şirketi olarak önümüzdeki dönem, 
ittifak dâhilinde çok daha güçlü birliktelikler inşa edeceğimize ve 
ortak hedefler doğrultusunda ses getirecek başarı hikâyelerine el 
birliği ile imza atacağımıza inancımız tam.” dedi. 

At a speech at the ceremony for the 10th anniversary of Turkish 
Airlines’ Star Alliance membership, Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı said, 
“We’re very happy to be with you on this day to celebrate the 
10th anniversary of our Star Alliance membership together with 
Star Alliance CEO Jeffrey Goh. Turkish Airlines, a valuable 
partner of Star Alliance and its members, will continue to play 
a determining role, as it has in the past, in the common strategy 
which will enable the alliance’s progress with firm steps. As 
the airline that f lies to more countries and international 
destinations than any other in the world, we firmly believe that 
we’ ll build stronger partnerships and write many success stories 
to achieve our shared goals.”
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Türk Hava Yolları “IATA Global Eğitim Ortağı 
Konferansı”na Ev Sahipliği Yaptı
Turkish Airlines Hosted the IATA Global Training Partners Conference
Bayrak taşıyıcı havayolunun başarılı eğitim merkezi Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin ev 
sahipliğinde, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen konferans, küresel havacılık ajandasında 
önemli bir gündem maddesini teşkil ediyor.

Held in Istanbul between April 16 and 18 and hosted by the Turkish Airlines Aviation Academy, the flag carrier’s 
prominent training center, the conference serves as an important topic of discussion on the global aviation agenda.

Türk Hava Yolları personelinin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kurulan, sonrasında ise bölgesinde ve dünyada birçok firma için 
öncelikli tercih hâline gelen Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
alanında uzman eğitmen kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışı ile 30 yılı 
aşkın süredir sektörel eğitim faaliyetlerine devam ediyor. 
Sergilediği başarılı performans ile bugün global sivil havacılığın 
önde gelen eğitim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Akademi, 
IATA tarafından her yıl düzenli olarak hayata geçirilen “IATA Global 
Eğitim Ortağı Konferansı”nın bu yılki ev sahipliğini yaptı. 
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı  
M. İlker Aycı, “Bu yıl sponsorluğunu üstlendiğimiz ‘IATA Global 
Eğitim Ortağı Konferansı’, küresel havacılık gündeminde önemli 
bir yer tutan, büyük bir organizasyon. Böylesi mühim bir etkinliğe, 
global havacılıkta yükselişini hız kesmeden sürdüren Türk 
Hava Yolları ailesi olarak ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli 
katılımcılarımızı benzersiz bir coğrafi konuma sahip transfer 
merkezimiz İstanbul’da ağırlamaktan oldukça memnunuz. 
Kurumsal vizyonumuzdan hareketle, Türk Hava Yolları’nın ve tabii 
ki sektörün kalifiye insan gücüyle gelişimine katkı sağlamak adına 
bilfiil desteklediğimiz Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin 
bu ev sahipliği, inanıyorum ki, Türk sivil havacılığına önemli 
ölçüde katma değer sağlayarak, Akademi’nin, alanında öncü bir 
öğrenme ve inovasyon merkezi olduğu gerçeğini bir kez daha 
tescillemiş olacaktır.” dedi.

Originally established to meet Turkish Airlines’ training needs 
of its personnel, the Turkish Airlines Aviation Academy soon 
became the first choice of many companies in the region and 
around the world and continues its sectoral training activities 
for over 30 years with its expert training staff and exclusive 
understanding of education.
Regarded as one of the leading training centers in the current 
global civil aviation scene with its successful performance, the 
academy hosted the annual IATA Global Training Partners 
Conference.
At the conference’s opening speech, Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı said, “The 
IATA Global Training Partners Conference, which we sponsor 
this year, is a great organization that bears significance on the 
global aviation agenda. We’re pleased to host such an important 
event as the Turkish Airlines family, which continues its ceaseless 
rise in global aviation, and to welcome esteemed participants in 
Istanbul, our transfer hub with a peerless geographical location. 
In parallel with our company vision, we actively support the 
Turkish Airlines Aviation Academy in order to contribute to the 
development of a qualified labor force for Turkish Airlines and 
the industry in general. I believe that hosting this event will 
provide considerable added value to Turkish civil aviation and, 
once again, strengthen the Academy’s reputation as a leading 
center of learning and innovation in its field.”
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Türk Hava Yolları Tarihinin En Yüksek İlk Çeyrek 
Doluluk Oranına Ulaştı
Turkish Airlines Attained the Highest First-Quarter Occupancy Rate
Türk Hava Yolları son dönemde yakaladığı yükseliş ivmesinde yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk Hava 
Yolları’nın açıklanan trafik sonuç değerlendirmeleri 2018’de önemli bir artışa işaret ediyor.

Turkish Airlines continues to break new records with its recent momentum of progress. The traffic result evaluations 
provided by Turkish Airlines point to an important increase in 2018.

HABERLER
NEWS

Türk Hava Yolları’nın trafik sonuç değerlendirmelerine 
göre talepte çift haneli (%22) hızlı büyüme sürerken transit 
yolcu (%28 artış), tüm bölgelerdeki yolcu doluluk oranı gibi 
parametrelerde de artış var. Rapor iki bölümden oluşuyor. Mart 
2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi’ne göre: 
Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %13 arttığı mart ayında 
toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı. 
Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla %81,7 olarak 
gerçekleşirken İç Hat uçuşlarda ise %84’e ulaştı.  
Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı 
dönemine göre %29 arttı. Kargodaki bu büyümeye %49 ile 
Kuzey Amerika, %42 ile Orta Doğu, %38 ile Afrika ve %32 ile 
Avrupa katkı sağladı.  
Ocak – Mart 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi’ne göre ise: 
Kargo ve posta, yurt dışı yolcu doluluğu, yurt içi yolcu 
doluluğu oranlarında önemli bir artış ve büyüme kaydedildi. 
Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
talepte %25’lik artış sağlanıp yolcu sayısı da %29 artarak 17 
milyona ulaştı.  
Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mart döneminde 6,5 puanlık 
artış ile %80,5 olurken, Türk Hava Yolları en yüksek ilk çeyrek 
doluluk oranına ulaştı.

Based on the traffic result evaluations of Turkish Airlines, the 
double-digit increase in demand (22%) continues while there’s 
also a rise in parameters such as transit passengers (28%) and 
occupancy rate in all regions. The report consists of two parts.
According to the March 2018 Traffic Results Evaluation:
In March, the capacity (Available Seat Kilometer) increased 
by 13%, six points higher than the same period last year. The 
International occupancy rate increased by 81.7%, nearly six 
points while it reached 84% in Domestic f lights.
The volume of Cargo and Package increased by 29% compared 
to the same period of last year. This increase in cargo was 
distributed as follows: 49% in North America, 42% in the Middle 
East, 38% in Africa, and 32% in Europe.
According to the January-March 2018 Traffic Results Evaluation:
There’s been a significant increase in cargo and package, 
international occupancy and domestic occupancy rates.
Compared to last year, the January-March period witnessed a 
25% increase in demand while the number of passengers increased 
by 29% and reached 17 million. 
Between January and March, the total occupancy rate increased 
by 80.5% (6.5 points), reaching the highest first-quarter 
occupancy rate in the history of Turkish Airlines.
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Türk Hava Yolları, TripAdvisor 2018 Travelers’ Choice 
Awards’ta Üç Ödül Aldı
Turkish Airlines Received Three Awards at TripAdvisor 2018 Travelers’ Choice
Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, TripAdvisor 2018 Travelers’ Choice Awards’ta 
üç kategoride en iyi havayollarından biri seçilmenin sevincini yaşıyor.

Flying to more countries than any other airline in the world, Turkish Airlines is happy to have been chosen among the 
best airlines in three categories at the TripAdvisor 2018 Travelers’ Choice Awards.

TripAdvisor, 12 ay boyunca dünyanın tüm havayolları için 
yapılan değerlendirme ve puanlamaların nitelik ve niceliğine 
göre dünyanın en iyi taşıyıcılarını seçti. Bu yılki sıralamada Türk 
Hava Yolları “Travelers’ Choice Major Airline- Avrupa”, “Travelers’ 
Choice Business Class-Avrupa” ve “Travelers’ Choice Economy 
Class- Avrupa” olmak üzere üç kategoride en iyi havayollarından 
biri seçilerek büyük bir başarıya imza attı.  
Bu ödüller Türk Hava Yolları’nın farklı sınıflarda ve ürünleriyle 
sunduğu cazibeyi somutlaştırdı. 12 ay boyunca yayınlanan 
değerlendirmelerle belirlenen bu sonuçlar, Türk Hava Yolları’nın 
hizmet ve kalite konularında ortaya koyduğu özen ve titizliğin 
sürekliliğine işaret ediyor.  Türk Hava Yolları, Travelers’ Choice 
Major Airline ödülünü 2017 yılında da kazanmıştı. 
Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Olmuştur bu yeni başarıların mutluluğunu “2018 
TripAdvisor Travelers’ Choice Awards’ta üç kategoride en iyi 
havayolu seçilmekten büyük onur duyduk. Bu, mükemmeliyete 
duyduğumuz bağlılığın değerli bir takdiri. Ayrıca bu ödüller 
Türk Hava Yolları’nın büyük ailesinin, yolcularımızın tüm 
uçuş boyunca seçkin ve unutulmaz bir deneyim yaşaması için 
gösterdiği üstün gayretin de bir kanıtı. Değerli yolcularımıza, aile 
üyelerimize ve TripAdvisor’a bu ödüllerle bizi onurlandırdıkları 
için çok teşekkür ederim.” sözleriyle ifade etti.

TripAdvisor announced the world ’s best carriers based on the 
quality and quantity of evaluations and ratings for all airlines 
in a period of 12 months. This year, Turkish Airlines achieved 
great success by being chosen among the best airlines in three 
categories: Travelers’ Choice Major Airline – Europe, Travelers’ 
Choice Business Class – Europe and Travelers’ Choice Economy 
Class – Europe.
These awards embody the attraction Turkish Airlines offers with 
various products in different classes. Based on the evaluations 
spanning 12 months, the results point to Turkish Airlines’ 
meticulousness and attention to detail in its services and 
quality. Turkish Airlines received the Travelers’ Choice Major 
Airline Award in 2017 as well.
Turkish Airlines Chief Marketing Officer Ahmet Olmuştur 
expressed the joy of these new achievements by saying, “We’re 
honored to have been chosen the best airline in three categories 
at the TripAdvisor 2018 Travelers’ Choice Awards. This is a 
valuable appreciation of our commitment to perfection. These 
awards also prove the utmost effort the great family of Turkish 
Airlines puts into offering our passengers an exclusive and 
unforgettable experience throughout their f light. I’ d like to 
thank our dear passengers, family members and TripAdvisor for 
honoring us with these awards.”
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Yerli Uçak İçi Eğlence ve İnternet Hizmeti Sağlayıcı 
Dönemi Başlıyor

Business Uçuşlarında Yeni Seyahat Kitleri

A New Period for Local Inflight Entertainment and Internet Service Provider

New Travel Kits on Business Flights

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve HAVELSAN, kabin içi 
eğlence sistemlerinin ve sivil havacılıkta kullanılan 
diğer yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini 
ve satışını gerçekleştirmek üzere bir ortak girişim 
şirketi kuruyor.

Uçuş boyunca yolcuların en iyi şekilde ağırlanması ve memnuniyetlerinin en üst seviyede tutulması amacıyla 
Türk Hava Yolları Business sınıfında, nisan ayı itibarıyla yolculara Molton Brown ve Christian Lacroix seyahat 
kitleri sunulmaya başlandı.

Turkish Airlines Inc. Co. and HAVELSAN found a joint 
venture to improve the design, production and sales of 
onboard entertainment systems and other software 
systems used in civil aviation.

In order to offer passengers the best hospitality and the highest satisfaction, Turkish Airlines Business Class as of 
April features Molton Brown and Christian Lacroix travel kits.

HABERLER
NEWS

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile HAVELSAN, Türkiye’de 
yerli ve millî kabin içi eğlence sistemlerinin üretimini 
birlikte hayata geçirecekler.  
Kurulacak ortak girişim şirketi, uçakların yanı sıra kara, 
deniz ve raylı sistemlerde yolculara sunulacak kabin içi 
eğlence ve internet sistemleri ile sivil havacılıkta kullanılan 
diğer yazılım sistemlerine odaklanarak bunların tasarımını, 
üretimini, tamirini, bakımını, pazarlamasını, satışını ve 
satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları yolcularına her zaman 
daha iyi ürün ve hizmet sunma hedefi 
doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda sunulan Molton Brown 
markası Londra merkezli olup, markanın 
ürünleriyle yolcular İstanbul çıkışlı 
kıtalararası uçuşların Business sınıfında 
karşılanıyor. Lacroix ise, Fransız menşeili 
olup Avrupa’nın önde gelen markaları 
arasında yer alıyor. Markanın ürünleri 
ile yolcular kıtalararası İstanbul varışlı 
uçuşların Business sınıfında buluşuyor. 
Kitlerin içinde yolcuların seyahat 
boyunca ihtiyaç duyabileceği tarak, çorap, 
ayakkabı çekeceği, kulak tıkacı, göz bandı 
ve uyarı sticker’ları ile birlikte markanın 
kendisine ait dudak losyonu ve el losyonu 
bulunuyor.

Turkish Airlines Inc. Co. and HAVELSAN will realize 
the production of Turkey’s local and national onboard 
entertainment systems.
The joint venture will focus on the onboard entertainment 
and Internet systems offered to passengers on land, sea and 
rail systems in addition to airplanes as well as other software 
systems used in civil aviation. It will provide service in areas of 
design, production, repair, maintenance, marketing, sales and 
post sales.

Turkish Airlines continues to offer better products and higher-quality service to its passengers. 
In this context, it offers a travel kit by Molton Brown, a London-based brand whose products 
welcome Business Class passengers aboard international flights from Istanbul. Christian Lacroix 
is a French brand regarded among the leading brands in Europe, whose products meet Business 
Class passengers aboard international flights to Istanbul. The travel kits include products 
passengers may need during their flight such as a comb, socks, a shoehorn, earplugs, a sleep mask 
and do-not-disturb signs along with the brand’s lip balm and hand lotions.
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AnadoluJet 2017 Yılının En Başarılı Acentelerini Ödüllendirdi
AnadoluJet awarded its most successful agencies of 2017

AnadoluJet, Anadolu’daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği ve 2017 yılı satışlarından elde ettikleri 
toplam gelir baz alınarak dereceleri belirlenen en başarılı acentelerini 13-15 Nisan tarihlerinde  
Alanya’da düzenlenen ödül töreninde bir araya getirdi. 

AnadoluJet brought its agencies together in an award ceremony at Alanya on April 13-15, inviting them from all its 
destinations in Anatolia based on the rankings of their total revenue yield for 2017 sales. 

Ödül töreni öncesi Alanya’nın önemli tarihî ve turistik 
merkezlerinin gezildiği bir organizasyon gerçekleştirildi. 14 
Nisan akşamı düzenlenen ödül törenine Gazipaşa Belediye 
Başkanı  Dr. Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Alanya ve Gazipaşa kanaat önderleri ve turizm 
temsilcileri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet Müdürleri ile 
ödül almaya hak kazanan acentelerin yetkilileri katıldı.  
AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş’ın ve Alanya Belediye 
Başkanı Adem Yücel’in açılış konuşmaları ile başlayan 
programa dereceye giren acentelere ödüllerinin verilmesi 
ve AnadoluJet’in 10’uncu yıl pastasının kesilmesi ile devam 
edildi. Avrupa Mutfak Mirası Ağı’na Türkiye’den kabul edilen 
ilk  ilçe olan Alanya’nın ödüllü lezzetlerinin ikram edildiği 
gece toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.  
Konuşmasında, kurulduğu 2008 yılından bugüne Anadolu 
insanının daima sahiplendiği ve gücünü yolcularından 
alan bir marka olan AnadoluJet’in 10 yıllık serüvenindeki 
kilometre taşlarına değinen Karakaş, AnadoluJet’in 2017 yılı 
başarılarını, gelecek hedeflerini ve  10 yılda geldiği noktayı 
“Yolcu beklentilerine ve ihtiyaçlarına gelişen teknoloji, iş 
modeli gerçekleri ve yenilikçi yaklaşımlarla cevap veren 
AnadoluJet çıktığı bu yolculukta beş uçaktan oluşan filosunu 
2018 itibarıyla 38 uçağa vararak büyütmüş, Ankara ve 
İstanbul Sabiha Gökçen merkezlerinden 41 havalimanına 
69 hat sayısıyla uçuşlarını gerçekleştirmektedir. Anadolu 
illerinin kalkınmasında tetikleyici unsurlardan biri olmuş, 
uçakla hiç yolculuk etmemiş insanlara ilk uçuş tecrübesini 
yaşatmayı başarmıştır.” sözleriyle vurguladı.

Before the award ceremony, there was a tour of the most important 
historical and touristic centers of Alanya. Held on April 14, 
the ceremony was attended by Gazipaşa Mayor Dr. Adil Çelik, 
Alanya Mayor Adem Murat Yücel, opinion leaders and tourism 
representatives from Alanya and Gazipaşa, Turkish Airlines and 
AnadoluJet managers, and the representatives of the agencies 
attending the event. 
Commencing with speeches by Şamil Karakaş, AnadoluJet SVP 
of Regional Flights, and Adem Yücel, Alanya mayor, the program 
continued with the award ceremony and the cutting of AnadoluJet’s 
10th anniversary cake. The guests were treated to the award-
winning delicacies of Alanya, the first town to be admitted to the 
European Culinary Heritage Network, while the organization 
ended with a group photo. 
Speaking of the milestones of AnadoluJet’s ten-year adventure, 
Karakaş related the 2017 success stories, future goals and a 
decade’s worth of achievements of AnadoluJet, a brand that 
since 2018, the year it was established, has been embraced and 
empowered by the people of Anatolia. Karakaş stated, “Responding 
to the expectancies and requirements of its passengers with 
advanced technologies, the implementation of different business 
models and innovative approaches, AnadoluJet has enhanced its 
fleet of five aircrafts, as it set out on this journey, to 38 aircrafts 
as of 2018 and is now flying to 41 airports with 69 lines from its 
two hubs, Ankara and Istanbul Sabiha Gökçen. It has become a 
triggering force in the development of Anatolian cities and has 
managed to provide people who had never before been on board a 
plane with their first flight experience.”
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l Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda rezervasyonlarını iptal 
ettirmemeleri hâlinde ilk uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen uçuşları sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce 
havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 
l If passengers who have purchased round-trip tickets or multi-destination tickets decide not to fly but do not cancel their 
reservations, all their continuation and return reservations are automatically cancelled by the system as a result of the first 
no-show flight. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international 
flights, you should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty 
(60) minutes prior to departure.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

l Değerli Yolcularımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği 
kapsamında uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en az iki saat tehiri durumlarında AnadoluJet tazminat ve hizmet sistemi ile 
ilgili olarak, bankolardaki personelimizden, check-in ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme broşürlerinden, www.anadolujet.com 
ve www.shgm.gov.tr  adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/havalimanlarından 
gerçekleşen uçuşlarda onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları kapsamaktadır. Bu kapsamda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve 
yalnız başına seyahat eden çocuk yolcularımıza öncelikli hizmet verilmektedir. 
l AnadoluJet’s compensation and service system, as it pertains to issues such as declined passengers, flight cancellations or delays exceeding two 
hours, are defined within the framework of the General Directorate of Civil Aviation’s Regulation on the Rights of Airline Passengers. You can get 
detailed information about these issues from our counter agents, from informational leaflets found at our check-in and ticket sales counters, or from our 
websites: www.anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The aforementioned regulation includes only those passengers who have tickets with confirmed 
reservations to and from airports in Turkey. Within this scope, passengers with disabilities and unaccompanied children receive priority services.

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Spor 
ekipmanı taşıma 
ücretlerini uçuşunuzu 
gerçekleştireceğiniz 
havalimanında 
ödeyebilirsiniz.  
l Charges apply for the 
carriage of sports equipment. 
You can pay the fare for 
carrying sports equipment at 
the airport from which your 
flight departs.

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

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

l Promosyon ücret sınıfı biletlerde, uçuş öncesi ve sonrasında 
iptal ve iade ile rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, 
uçuşun gerçekleşmemesi hâlinde sadece alan vergisi iadesi 
yapılmaktadır.
l Tickets with promotional fares cannot be cancelled or refunded, nor 
can reservation details or destinations be changed before or after the 
flight. If the flight does not take place, the airport tax is returned to 
the passenger.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

l Havalimanı doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan 
“Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur.” raporu 
alan hasta yolcularımız AnadoluJet seferlerinde seyahat 
edebilirler. 10 günden eski olmaması gereken rapor Türkçe 
veya İngilizce yazılmış olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç 
durumdaki hasta yolcular refakatçileriyle beraber uçarlar. 
Engelli ve doktor raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli 
sandalye talepleri ücretsiz sağlanmaktadır, uçuştan en az 48 
saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 
l Sick passengers are required to supply a report from the 
airport doctor or from their medical doctor declaring that 
there are no medical objections to them traveling on an 
aircraft. This report must be dated ten days prior to the 
flight and be written in English or Turkish. Passengers 
who need special care during the flight must travel with an 
escort. Disabled passengers and passengers holding medical 
clearance are provided with wheelchairs free of charge. A 
reservation should be made at least 48 hours before the flight 
at the call center at 444 2 538 or at sales offices.

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l Bagajınızda taşınması yasak olan tehlikeli maddelerin olup 
olmadığını mutlaka kontrol ediniz. 
l Lütfen güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da 
hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu, 
paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Lütfen 
başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul 
etmeyiniz.
l Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55 
cm’yi (en,boy,yükseklik) geçmemesi gerekmektedir.
l Kabin bagajı ağırlık limitini aşıyorsa, farkı kadar fazla bagaj 
ödemesi tahsil edilir ve kargo kompartımanında taşınmak üzere 
uçak altına verilir.
l Kabin bagajı boyut olarak limitlerin dışında ise, bagajın ağırlığı 
kadar fazla bagaj ücreti tahsil edilerek kargo kompartımanında 
taşınmak üzere uçak altına verilir. 
l 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. 

BAGAJ  / BAGGAGE 



l Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en 
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü 
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait 
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında 
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 23x40x55 cm. 
ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır ve 8 kg.’ı geçmemesi 
gerekir. Görme ve işitme engelli yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon yaptırılarak ücretsiz olarak kabin içine 
kafessiz kabul edilirler.
l Charges apply for the carriage of pets. At least 6 hours before the 
departure time, a reservation must be made at the call center at 444 2 
538 or at sales offices. Only cats, dogs and small singing birds can be 
carried in the cabin or in the cargo compartment. The fare is calculated 
during baggage delivery by weighing the pet in the carrier. Health 
documents, certificate of vaccination and other documents for pets 
must be kept in hand during the acceptance process. 
l If the pets are to be carried in the cabin, they are accepted in special 
pet carriers sized 23x40x55 cm that should not exceed 8 kg 
including the pet. With prior reservation, dogs assisting blind 
and deaf passengers can be carried free of charge in the cabin 
without any pet carrier.

EVCİL HAYVAN / PETS

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

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

l 28 haftayı (7 ay) doldurmamış olan hamile 
yolculardan rapor istenmez. Tek bebeğe hamile 
yolcuların 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna 
kadar (iki veya daha fazla bebeğe hamile yolcular 
için 28. haftanın başından 31. haftanın sonuna 
kadar) kendi doktorundan aldığı “Uçakla seyahatinde 
herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi yer alan raporu ile 
seyahatine izin verilir. 36 haftadan (iki veya daha fazla 
bebeğe hamile yolcular için 32 hafta) sonra ise doktor 
raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. Yedi günden 
eski olmaması gereken raporda doktorun adı, soyadı, 
diploma numarası ve imzası bulunmalıdır.
l Expectant passengers under 28 weeks (7 months) 
of pregnancy do not need to submit a doctor’s report. 
Passengers who are pregnant with one child are allowed 
to fly with a doctor’s report stating that they are fit to fly 
from the beginning of the 28th week of their pregnancy 
until the end of the 35th week and up to the 31st week 
for those expecting a multiple birth. After the 36th week 
of pregnancy (32nd week for those who are expecting a 
multiple birth) expectant passengers are no longer allowed 
to fly even with medical clearance. The issuing doctor’s 
name, surname, diploma number and signature must be 
shown clearly on the report, which should be dated at least 
7 days prior to flight.

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazlar 
uçuş moduna alınmalı ve kapatılmalıdır. 
l İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz 
ışıkları yanarken; her türlü taşınabilir radyo, elektronik 
oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik 
cihazlar kullanılamaz. 
l Cell phones and devices with cell phone features should 
be in flight mode or turned off.  
l No radios, electronic games, laptop computers, or similar 
electronic devices can be used during takeoff, landing, and 
while the “Fasten Seat Belts” sign is on.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT

Chance to earn 2.000 Miles
with Fairmont Quasar Istanbul!

Fairmont Quasar İstanbul ile 
2.000 Mil kazanma şansı!

Yazın keyfini Sixt ile sürün!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

“Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli” seçilen Fairmont 
Quasar İstanbul’da konaklayarak 4 kata kadar 
Mil kazanma şansını kaçırmayın. Kampanya, 
14 Haziran 2018 tarihine kadar yapacağınız 
konaklamalarda geçerlidir. 

Size özel mayıs ayında Nissan Qashqai ve 
Peugeot 3008 günlük 149 TL’den başlayan 
fiyatlarla ve 3 gün üzeri tüm araç 
kiralamalarınızda 2.000 Bonus Mil kazanma fırsatı 
sizlerle. Sixt, dünyada 115 ülkede 4.000’den fazla 
noktada günlük ve uzun dönemli araç kiralama 
hizmetleri sunmaktadır.

0850 2222  000 numaralı Rezervasyon Merkezi’mizden 
bize ulaşabilirsiniz.

Time to turn that dream 
vacation into reality with Sixt!
Special for Miles&Smiles members will benefit from 
2.000 Bonus Miles on all car rentals of 3 days and
more with Sixt in Turkey and Nissan Qashqai and 
Peugeot 3008 start up 149 TL per/day. This great
offer is valid for all rentals until 31st May 2018. 
Sixt is present in 115 countries with more than
4,000 locations worldwide.

Please call reservation number 0850 2222 000.

Do not miss the chance to earn Miles up to four 
times by staying at Fairmont Quasar Istanbul 
“The Best City Hotel of Europe”.
Reservation and accommodations are valid until 
June 14, 2018
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FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 37





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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE

BULMACA
PUZZLE
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BULMACA
PUZZLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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D Ü N Y A D A  E N  Ç O K  Ü L K E Y E  U Ç A N  H A V A  K A R G O  Ş İ R K E T İ  T U R K I S H  C A R G O ,
İ L A Ç  T A Ş I M A C I L I Ğ I N D A K İ  U Z M A N L I Ğ I Y L A  D Ü N Y A D A K İ  M I L Y O N L A R C A

İ N S A N A  M U T L U L U K  V E  S A Ğ L I K  T A Ş I Y O R .

E N  D E Ğ E R L İ  Y Ü K Ü M Ü Z ,
S A Ğ L I Ğ I N I Z .
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