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İSTANBUL’UN 
SİMGESİ, BAHÇELERİN 
GÖZDESİ: LALE 
Orta Asya’nın kalbinden 
yola koyulan, Anadolu’da 
soluklanarak İstanbul’a ulaşan 
mana yüklü bir nadide çiçek… 
 
THE SYMBOL OF 
ISTANBUL, THE 
FAVORITE OF 
GARDENS: THE TULIP 
Once upon a time a rare 
flower setting off from the 
heart of Central Asia, made a 
stop in Anatolia and arrived in 
Istanbul…
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BİR KÂĞIT DUAYENİ 
Kendi kâğıdını kendi üreten, 
kendine yeten bir Türkiye 
için elini taşın altına koymuş, 
İzmit Sümerbank Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikası’nı kurmuş bir 
girişimci ve bilim insanıydı 
Mehmed Ali Kâğıtçı. 

A DOYEN OF PAPER
The founder of Izmit 
Sümerbank Cellulose and 
Paper Factory, Mehmed Ali 
Kâğıtçı was an entrepreneur 
and scientist who assumed 
responsibility for Turkey, a self-
sufficient country that would 
manufacture its own paper.
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ADIYAMAN’A GİTMEK 
İÇİN 7 NEDEN 
Nemrut’u, Arsemia’sı, milattan 
önceki tarihlere uzanan 
ilk yerleşimleriyle pek çok 
medeniyetin merkezi olmuş, 
bereketli çehresi, büyüleyici 
atmosferi ile Anadolu’nun en 
görülesi şehirlerinden biridir 
Adıyaman.   
 
7 REASONS TO VISIT 
ADIYAMAN 
Having acted as the center 
of many civilizations with its 
first settlements in Nemrut 
and Arsemia extending back 
before the Common Era, 
with its opulent features 
and enchanting atmosphere, 
Adıyaman is one of the cities 
most worth visiting in Anatolia.    
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MERSİN 
Mersin’de dalga sesleri tarihî 
öyküler anlatıyor sanki. 
Güneşin verdiği mutluluğu 
her zaman üzerinde hisseden 
Mersin, çevresindeki antik 
dönem kentleri, anıtları, 
mağaraları ve plajlarıyla 
bir bahar daveti çıkarıyor 
hepimize. 
 
MERSIN 
In Mersin, the sound of the 
waves seems to tell historical 
tales. Feeling the happiness 
the sun always brings, Mersin 
extends us an invitation 
for spring with its ancient 
cities, monuments, caves and 
surrounding beaches.
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ŞİİR GİBİ: KUŞKONMAZ 
Kuşkonmaz… Namıdiğer 
tilkikuyruğu. Yemeklere lezzet, 
sofralara güzellik, menülere 
zenginlik katan, damaklarda 
şiir gibi bir tat bırakan nimet… 
Şimdi tam da tazesinin mevsimi! 

LIKE A POEM: 
ASPARAGUS
Asparagus… aka sparrow 
grass. The boon that adds 
taste to recipes, beauty to 
tables, richness to menus, 
while leaving a poetic flavor 
on the palates… It is just the 
right time to have it fresh!

ORDU’NUN 
KANATLARI 
ALTINDA… 
Bir gezginin aradığı her güzelliğe 
sahip olan Ordu’yu bu mevsimde 
görmek gerek.   
 
UNDER THE WINGS 
OF ORDU… 
Possessing all the beauties 
sought by a wanderer, Ordu 
should be visited in spring.  
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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!
AnadoluJet, baharın eşsiz güzelliklerini sergilediği nisan ayında da 
Anadolu’yu sizlere yakın kılmaya devam ediyor. Dilerseniz gün doğumunun 
ve batımının görsel bir şölenle taçlandığı Adıyaman’ın Nemrut Dağı’na 
çıkabilir ya da fındık bahçelerinden mavi bayraklı kumsallarına uzanan 
renkli bir yolculuk ile Ordu’yu yeniden keşfedebilirsiniz.
 
Sefer Sayılarımızı Arttırmaya Devam Ediyoruz
Ankara’dan Ordu, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Trabzon illerine 
gerçekleştirdiğimiz seferlerimizin sayısını sizler için arttırdık. Seyahatinizin 
her anında AnadoluJet ayrıcalığını deneyimlemeniz için gayret ediyoruz. 
Anadolu’nun doğal ve kültürel zenginliklerini ise dergimizde yer alan 
birbirinden değerli yazılar ve ilgi çekici fotoğraflarla kabin içinde de sizlere 
yaşatmaya çalışıyoruz.
 
AnadoluJet 10 Yaşında!
Tam 10 yıl önce bir Türk Hava Yolları markası olarak Ankara-Erzurum 
uçuşuyla yola çıkan AnadoluJet, 5 uçaklık bir filoyla 20 hatta sefer 
düzenliyordu. 10’uncu yılımızı ardımızda bıraktığımız şu günlerde ise, 
37 uçaklık filomuzla 41 hat ve 69 noktaya gerçekleştirdiğimiz seferlerde 
toplamda 77 milyondan fazla yolcuyu güvenle taşımış olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.
İhtiyaçlarınıza yönelik kampanyalarımız, uçuşlarınızı kolaylaştıracak 
yeniliklerimiz ve ek hizmetlerimizin yanı sıra, güler yüzleri ve gayretleriyle 
bizleri gururlandıran çalışanlarımızın katkıları sayesinde bu güne dek nice 
başarılara imza attık. Çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürümemizi 
sağlayan Anadolu insanının kadirşinaslığı her türlü takdirin üzerindedir. 
AnadoluJet ailesi olarak, bu kıymetli desteğe ve güvene lâyık olabilmek 
ve sizlere çok daha iyi bir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. 10’uncu 
yılımızda da yeni kampanyalarımız ve geliştireceğimiz ek hizmetlerimiz 
sayesinde seyahatlerinizdeki konforu arttıracağımızın müjdesini sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
 
Kıymetli Misafirlerimiz,
Nisan ayında da Anadolu’yu bizimle keşfe devam ettiğiniz için teşekkür eder, 
geleceğimizin mimarları çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve 
pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü’nü en içten duygularımla kutlarım.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests, 

Welcome on board!
AnadoluJet continues to bring Anatolia closer also in April when spring 
displays its unique beauties. You can climb Mount Nemrut in Adıyaman 
as it is crowned with a visual feast at sunrise and sunset or you can 
explore Ordu once again taking a colorful tour that extends from the nut 
gardens to the blue-flagged beaches.
 
We Aim to Increase the Frequency of Our Flights
We have increased the frequency of our flights from Ankara to Ordu, 
Izmir, Antalya, Çanakkale and Trabzon for you. We are striving to make 
it possible for you to experience the privilege of AnadoluJet at every 
juncture of your travels. Our aim is to keep the natural and cultural 
riches of Anatolia alive in the cabin of our aircrafts with the valuable 
stories and striking photographs in our magazine.
 
AnadoluJet’s 10th Anniversary!
Setting out as a Turkish Airlines brand, precisely a decade ago with 
Ankara-Erzurum flights, AnadoluJet first flew on 20 lines with a 
fleet of 5 aircrafts. Today, as we leave our 10th anniversary behind, 
we feel rightfully proud for having safely carried more than 77 million 
passengers in total to 69 destinations on 41 lines with our fleet of 37 
aircrafts.
Along with the special offers that meet your needs, the innovations 
that expedite your flights, and our additional services, as a result 
of the contributions of our employees who make us proud with their 
smiling faces and effort, we have penned myriads of success stories. On 
this road, the support of the Anatolian people fills us with boundless 
appreciation and impels us to forge ahead with firm steps. As the 
AnadoluJet family, we endeavor to be worthy of this support and 
trust, and to provide you with better services. On our 10th anniversary, 
I’m happy to give you the good news that we will be increasing your 
comfort with our new special offers and additional services.
 
Our Esteemed Guests,
Thanking you for carrying on exploring Anatolia with us in April, I extend 
my wishes for April 23 National Sovereignty and Children’s Day, presented 
to our children, the building blocks of our future, by Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk; and for World Pilots’ Day, the day dedicated to our pilots.

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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Held for the fifth time to nurture a climate conducive to the 
formation of art-friendly new generations, Istanbul Children and 
Youth Art Biennial will be held with the “Here and now!” concept 
between April 19 and May 23, 2018. Within the scope of the 
biennial, artwork, sculptures, installations, photographs, new 
media, videos, music and dance performances of 5,000 students 
will be presented to visitors. Additionally, 200 guided tours, 45 
panels and talks, 60 concerts, recitals and performances, 80 
workshops, will be held with the support of NGOs.

Sanatla barışık yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklimi 
tesis etmek amacıyla beşinci kez düzenlenen İstanbul 
Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 19 Nisan-23 Mayıs 
2018 tarihleri arasında, “Şimdi ve Burada!” konseptiyle 
gerçekleştirilecek. Bienal kapsamında 5 bin öğrencinin 
resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, yeni medya, video, 
müzik ve dans performansı izleyici ile buluşacak. Sivil 
toplum kuruluşlarının desteğiyle 80 atölye çalışması 
yapılacak;  rehberli 200 turun yanı sıra 45 panel ve söyleşi, 
60 konser, dinleti ve performans gerçekleştirilecek.

"ŞİMDİ VE BURADA!"

HEYKEL İLE KARİKATÜR BULUŞUYOR

"HERE AND NOW!"

SCULPTURE MEETS WITH CARICATURE

An affiliate of CerModern, Hub SanatMekan is hosting the 
first solo exhibition of the sculptor Güler Güçlü. Questioning 
the elements of similarity repeated in his forms in animated 
glass, Güçlü questions the knowledge that withstands 
the hierarchy of power and values under the weight of the 
material. Likening the knowledge transferred to new forms to 
the specks of dust that cling to the purity of awareness, with 
his lithified statues the artist presents us with a contemporary 
criticism. The exhibition Inevitable Weight can be seen free of 
charge until April 9.

CerModern bünyesindeki Hub Sanat Mekân, 
heykeltıraş Güler Güçlü’nün ilk kişisel sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Tekrar eden benzerlik unsurunu 
formlarında yaşamın içinden bir gözle sorgulayan 
Güçlü, maddenin ağırlığı altında güç ve değerlerin 
hiyerarşisine karşı koyan bilgiyi irdeliyor. Yeni 
formlara aktarılan bilgiyi bilincin saflığına tutunan 
toz zerreciklerine benzeten sanatçı, taşlaşmış 
heykelleriyle güncel bir eleştiride bulunuyor. 
“Kaçınılmaz Ağırlık” sergisi 9 Nisan’a kadar, ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilecek.

"KAÇINILMAZ AĞIRLIK"  
THE INEVITABLE WEIGHT  

Schneidertempel Sanat Merkezi, 21 Mart-15 Nisan  
tarihleri arasında, Nilgün ve Oğuz Dicle’nin iki farklı 
sanat alanındaki eserlerini İstanbullu sanatseverler 
ile buluşturuyor. “Camdaki Deniz ve Çizgilerle 
Zaman” adını taşıyan sergide Nilgün Dicle, deniz 
ve çevre sorunlarını kendi üslubu ile yansıttığı 
cam heykelleriyle yer alırken, Oğuz Dicle zaman 
kavramını çeşitli boyutlarıyla ele alan karikatürleriyle 
izleyicilere görsel bir keyif yaşatıyor. 

Schneidertempel Art Center will be bringing Nilgün 
and Oğuz Dicle’s artworks in two different fields 
to Istanbul between March 21 and April 15. In the 
exhibition titled Sea inside the Glass and Time in 
Lines, Nilgün Dicle displays her glass statuettes 
reflecting marine and environmental pollution 
problems in her own style and Oğuz Dicle presents a 
visual feast to visitors with his caricatures refering to 
the time concept in various dimensions.
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One of the most important culture and art scene activities of 
Antalya and Turkey with the number of its visitors increasing 
each year, the International Antalya Sandland Festival to be held 
with the “Legends” theme in 2018 will bring lots of legendary 
events and heroes that have left traces in the history of humanity 
to its visitors. Professional sand sculpture artists from all around 
the world will be taking part in the festival to be held at the world 
renowned Lara beach of Antalya, in an area of 10,000 sqm, 
approx. with a 10,000 tons of river sand. The exhibition that 
takes shapes as a result of the artists three weeks’ work can be 
visited till December.

Drawing attention with her performance at the opening ceremony 
of the Commonwealth Games held in Glasgow in 2014 and deemed 
to be “one of the most exciting new operatic voices of our day” by 
the Independent, one of the most reputable newspapers of the 
U.K., Pumeza Matshikiza will be meeting with music lovers in the 
opening concert of the 17th Mersin International Musical Festival 
on April, 2018. In past seasons, Matshikiza, the soloist of the 
Stuttgart State Opera, has appeared as Mimì (La Bohème), Micala 
(Carmen), Susanna (Figaro’s Wedding), Zerlina (Don Giovanni), 
and Pamina (Magic Flute). She has a repertoire of a large scale 
ranging from the essentials of opera to African tunes. 

2018 teması “Legends/Efsaneler” olan ve her yıl biraz daha 
artan ziyaretçi sayısıyla Antalya ve Türkiye’nin önemli 
kültür-sanat etkinlikleri arasında yerini alan Uluslararası 
Antalya Kum Heykel Festivali (Sandland), insanlık 
tarihinde iz bırakmış birçok medeniyete ait efsanevi olay 
ve kahramanı ziyaretçileriyle buluşturuyor. Antalya’nın 
dünyaca ünlü Lara sahilinde 10 bin metrekarelik alanda, 
yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanılarak gerçekleştirilen 
festivale dünyanın dört bir yanından profesyonel kum 
heykel sanatçıları katılıyor. Sanatçıların yaklaşık üç hafta 
süren performansları neticesinde şekillenen eserlerin yer 
aldığı sergi aralık ayına kadar gezilebilir.

KUMDAN EFSANELER 
LEGENDS OF SAND 

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Independent’ın 
"günümüzün en heyecan verici yeni operatik seslerinden biri" 
olarak nitelendirdiği ve 2014’te Glasgow’da yapılan İngiliz 
Milletler Topluluğu Oyunları’nın açılışında seslendirdiği 
parçayla dikkatleri üzerine çeken Pumeza Matshikiza, 14 
Nisan’da 17’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış 
konserinde müzikseverlerle buluşuyor. Stuttgart Devlet 
Operası solisti olan Matshikiza, geçtiğimiz sezonlarda Mimì 
(La Bohème), Micala (Carmen), Susanna (Figaro’nun Düğünü), 
Zerlina (Don Giovanni) ve Pamina (Sihirli Flüt) rolleriyle 
operaseverlerin beğenisini kazanmıştı. Sanatçı, uluslararası 
opera repertuvarının vazgeçilmezlerinden Afrika ezgilerine 
kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. 

MERSİN, PUMEZA MATSHIKIZA’YI 
AĞIRLIYOR
MERSIN HOSTS PUMEZA MATSHIKIZA

"KENDİNE AİT BİR ODA"

A ROOM OF ONE’S OWN

Leica Gallery İstanbul; dört kadın fotoğrafçının farklı 
coğrafyalara ait kültürel tarif lerle inşa edilen kadın 
hikâyelerini gözler önüne serdiği “Kendine Ait Bir 
Oda” sergisine ev sahipliği yapıyor. Cansu Yıldıran, 
Charlotte Schmitz, Tahmineh Monzavi ve Meltem 
Işık ’ın fotoğraflarının yer aldığı sergi 20’nci yüzyılın 
en önemli romancılarından biri olarak kabul edilen 
Virginia Woolf ’un aynı isimli kitabından yola çıkıyor.  
Sergi, 5 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir. 

Leica Gallery Istanbul hosts the exhibition A Room of 
One’s Own that lays bare the stories of women in the 
cultural portrayals of different geographies as told by 
four women photographers. The exhibition features 
the photographs of Cansu Yıldıran, Charlotte Schmitz, 
Tahmineh Monzavi and Meltem Işık, and takes its 
name from the novel by Virgina Woolf, one of the most 
important novelists of the 20th century. The exhibition can 
be visited until May 5. 

ANADOLU / ANATOLIA
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Presenting artists with a chance to share and exhibit their 
interdisciplinary artwork in a self-run venue since 2013 
and growing with the productions of new artists every 
year, this year, the Mamut Art Project is organized under 
the theme “Immaterial.” To be held at the Küçükçiftlik 
Park, the exhibition can be visited on April 26-29. 

2013 yılından günümüze, sanatçılara kendi idareleri ile 
yürütebilecekleri, disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme 
imkânı sağlayan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle 
gelişen Mamut Art Project bu yıl “Maddesiz” teması ile 
sanatseverlerle buluşuyor. Genç sanatçıların eserleri 26-29 
Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta sergilenecek. 

MAMUT ART PROJECT

YER GÖK LALE 

MAMUT ART PROJECT

EARTH&SKY TULIP 

Leaving behind 55 years of art, the doyen artist Teoman 
Südor is at Galeri Diani, Istanbul with the exhibition 
Eternity built on nature, light and philosophy isolated 
from time and space. The exhibition presents artwork 
questioning the eternal cycles of nature and human beings 
by meshing space and time through simplifying the artist’s 
experiences and simultaneously increasing the colors in his 
palette. Eternity can be visited on April 7-28.  

Sanat hayatında 55’inci yılı geride bırakan duayen sanatçı 
Teoman Südor, zaman ve mekândan soyutlanmış doğa, ışık 
ve felsefe üzerine kurduğu “Sonsuzluk” adlı resim sergisi 
ile İstanbul’da, Galeri Diani’de!  Sanatçının deneyimlerini 
yalınlaştırarak, dinginleştirerek ama aynı zamanda 
paletindeki renkleri sayıca arttırıp zaman ve mekân ögelerini 
birbiri içinde eriterek doğa ve insanın sonsuz döngüsünü 
sorguladığı sergi, 7-28 Nisan tarihleri arasında gezilebilir. 

"SONSUZLUK" 
ETERNITY  

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Lale Festivali’nde göze 
ve gönle hitap eden güzellikleriyle milyonlarca lale 
İstanbullularla buluşuyor. Yerli müzik gruplarının 
verecekleri konserlerle İstanbullulara keyifli anlar 
yaşatacağı festivalde, ebru sanatçıları da hemen oracıkta 
yapacakları eserlerle sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf 
ve resim sergilerinin açılacağı, renkli organizasyonların 
yanı sıra sportif etkinliklerin de düzenleneceği festival 
nisan ayı boyunca devam edecek.

Held for the 13th time this year, the Tulip Festival brings 
together Istanbulites with millions of tulips whose beauty 
appeals to the eye and the heart. During the festival 
visitors will have the chance to experience enjoyable 
moments with concerts by local music bands, while water 
marbling artists will be present creating artworks among 
the public. The festival which will feature photography 
and painting exhibitions, sports activities, and other 
colorful organizations, will go on throughout April.

ANADOLU / ANATOLIA
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April serves as the backdrop of two book fairs. Awaited 
enthusiastically by book lovers, the first of these 
organizations is the 23rd Izmir Book Fair. Bringing authors 
and publishers together with the cooperation of the 
Turkish Publishers’ Association, the festival will be held 
at Kültürpark - Izmir International Expo Center, between 
April 14 and 22. Malatya Book Fair, held for the 7th time 
this year, will be open between April 28 and May 6 at the 
Mişmiş Park Expo Area.

Nisan ayı iki kitap fuarına sahne oluyor. İlgiyle beklenen 
organizasyonlardan ilki 23’üncü İzmir Kitap Fuarı. 
Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile okurları yazar 
ve yayıncılarla buluşturan fuar, 14-22 Nisan tarihleri 
arasında Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda 
düzenleniyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Kitap 
Fuarı ise 28 Nisan-06 Mayıs tarihleri arasında Mişmiş 
Parkı Fuar Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak.

İZMİR’DE VE MALATYA’DA KİTAP ZAMANI         

BOOK TIME IN IZMIR AND MALATYA            

Presenting an experience of music and technology, Sonar 
Istanbul will be held at the Zorlu Performance Arts 
Center on April 6-7. Sonar Istanbul offers its audience 
electronic music trends and contemporary, famous figures 
like Fatboy Slim, Booka Shade, Jon Hopkins, and Fatima 
Yamaha, who will be giving outstanding performances on 
different stages.

Müzik ve teknolojinin bir araya geldiği Sonar İstanbul, 
6 ve 7 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 
gerçekleşiyor. Elektronik müzik trendlerini en güncel 
isimlerle belirleyen, bu isimlerle iki gün boyunca farklı 
sahnelere taşan çarpıcı performanslara ev sahipliği yapan 
Sonar İstanbul, müzikseverleri müziğin Fatboy Slim, 
Booka Shade, Jon Hopkins, Fatima Yamaha gibi önemli 
isimleriyle bir araya getiriyor.

SONAR İSTANBUL
SONAR ISTANBUL

Her yıl nisan ayında düzenlenen ve Ankara’nın en 
uzun soluklu etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik 
Festivali 4-26 Nisan 2018 tarihleri arasında 35’inci kez 
sanatseverlerle buluşacak. Başta Türkiye’nin yetiştirdiği 
güzide sanatçılar olmak üzere İspanya, Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti, ABD, Gürcistan, İtalya, Romanya’dan 
klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin isimlerini 
sanatseverlerle buluşturucak. 400’e yakın sanatçı ve 
topluluğun yer alacağı festival  4 Nisan’da şef Rengim 
Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 
solistliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
konseri ile açılacak. Festival 26 Nisan’da Romanya’dan 
şef Constantin Grigore ve Sibiu Philharmonie 
Orkestrası’nın keman sanatçısı Gabriel Croitoru 
solistliğindeki konseri ile sona erecek.  

The longest winding activity of the capital that is 
organized in April of each year, the International Ankara 
Music Festival will be held for the 35th time between 
April 4 and 26, 2018. Almost 400 distinguished artists 
and ensembles, first and foremost from our country and 
from Spain, Hungary, Czech Republic, U.S.A., Georgia, 
Italy, and Romania will present outstanding examples 
of classical music, dance, and jazz performances. The 
festival will open with the concert of the Presidential 
Symphony Orchestra conducted by Rengim Gökmen 
featuring world renowned pianist İdil Birit as a soloist 
on April 4 and will end with the concert of the Sibiu 
Philharmonic Orchestra of Romania conducted by 
Constantin Grigore and featuring the violinist Gabriel 
Croitoru as a soloist on April 26.

ANKARA MÜZİK FESTİVALİ
ANKARA MUSIC FESTIVAL 

ANADOLU / ANATOLIA
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Organized by Istanbul Foundation for Culture and Arts 
(İKSV) , Turkey’s biggest international movie activity, 
Istanbul Film Festival will be presented to moviegoers 
for the 37th time this year. The festival that will bring 
quality and successful examples of Turkish and the 
world cinema which talks with doyen movie makers 
will add zest to, will be held on April 6-17. During the 
festival which would feature a total of 210 movies (198 
feature length, 12 short movies) shot by 218 directors 
from 43 countries under 18 categories new movies can 
also be seen.

Theater and TV series actor, documentary producer, 
presenter and painter Gafur Uzuner emphasizes energy, 
boldness, determination and the dynamism of the city with 
the color red that holds sway over his paintings displayed at 
the exhibition "On the Shores of Red" at Galeri İdil. On the 
Shores of Red can be visited between April 17 and May 8.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 
düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema 
etkinliği İstanbul Film Festivali,  sinemaseverlerle bu 
yıl 37’nci kez buluşuyor. Türk ve dünya sinemasından 
en nitelikli, en başarılı örneklerin gösterileceği, usta 
sinemacılarla söyleşilerin ayrıca renk katacağı festival 
6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18 bölüm 
başlığı altında, 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 
filminin (198 uzun metraj, 12 kısa metraj) seyirciyle 
buluşacağı festivalde yeni filmler de görülebilecek.

Tiyatrocu, dizi oyuncusu, belgesel yapımcısı-sunucu 
ve ressam Gafur Uzuner, Galeri İdil’deki "Kırmızının 
Kıyısında" sergisinde; resimlerinde hâkim kırmızı tonlarla 
enerji, cesaret, kararlılık ve şehir hayatındaki hareketliliği 
vurguluyor. “Kırmızının Kıyısında” 17 Nisan-08 Mayıs 
tarihleri arasında gezilebilir.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ "KIRMIZININ KIYISINDA"
ISTANBUL FILM FESTIVAL ON THE SHORES OF RED

ANADOLU / ANATOLIA
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık is hosting an exhibition dedicated to 
Sabahattin Ali organized based on narrations by Sabahattin Ali himself. 
Curated by Sevengül Sönmez, the exhibition Şehirlere Alışamadı: 
Sabahattin Ali’nin Şehirleri (He Could Not Get Accustomed to the Cities: 
Sabahattin Ali’s Cities) aims to look at the cities that Sabahattin Ali 
resided in throughout his lifetime, namely a host of Anatolian cities and 
Berlin, through the eyes of the author. 
In the exhibition, his works, videos and photographs, and memories 
of him by his close circle are displayed accompanied by music. New 
documents and photographs from the Sabahattin Ali Archive are on 
display, while the exhibition is enriched by the documents lent by the 
Tarih Vakfı Arşivi and the Ömer M. Koç Collection. Visitors will have 
the chance to see for the first time notes by the author, the photographs 
he took during his travels, his diaries from when he attended Balıkesir 
Teachers’ School, drafts of Madonna in a Fur Coat, the letter he wrote to 
Mustafa Seyit Sutüven from Germany, the poem “Mustafa’ya Mektup” 
(Letter to Mustafa), and his letters to Nahit Vedat Fıratlı and Ayşe Sıtkı 
İlhan. The exhibition can be visited until April 27, 2018.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sabahattin Ali’nin 
kendi kaleminden anlatımıyla kurgulanan bir Sabahattin 
Ali sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü 
Sevengül Sönmez’in yaptığı “Şehirlere Alışamadı: 
Sabahattin Ali’nin Şehirleri” sergisi, usta yazarın yaşamı 
boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun 
gözünden bakmayı amaçlıyor. 
Sergide, eserleri, çektiği fotoğraflar ve müzikler eşliğinde 
Ali’nin yakınlarının anılarına da yer veriliyor. Sabahattin 
Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı 
sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer M. Koç koleksiyonundaki 
belgelerle zenginleşen sergide yazarın notları ve gezilerde 
çektiği fotoğraflar, Balıkesir Öğretmen Okulu’nda 
tuttuğu günlük, "Kürk Mantolu Madonna"nın taslakları, 
Almanya’dan Mustafa Seyit Sutüven’e yazdığı “Mustafa’ya 
Mektup” şiiri, Nahit Vedat Fıratlı ve Ayşe Sıtkı İlhan’a 
yazdığı mektuplar meraklılarıyla ilk kez buluşuyor. Sergi, 
27 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

SABAHATTİN ALİ’NİN ŞEHİRLERİ
CITIES OF SABAHATTIN ALI
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The merchants and travelers who passed through Anatolia 
stayed at the caravanserais throughout Anatolia for 
centuries. Caravanserais were the biggest efforts by 
Anatolian Seljuk State to create a homeland, to take root, 
to rule with justice and to build a world. They became a 
home for guests, embedded the idea of service into Anatolia, 
organized trade and developed their surroundings.
The field studies from the late 19th centuries reveal that 
the caravanserais from the reign of Anatolian Seljuks 
were built as a holistic construction plan. The Caravan 
Documentary, which began to air on TRT, sets out from 
the 13thcentury Iğdır Harmandöven Şerafettin Ejder 
Han from the Anatolian Seljuk period, and promotes the 
historic caravanserais in cities such as Erzurum, Erzincan, 
Tokat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, 
Burdur and Antalya.
The documentary’s route also comprises the historical Silk 
Road’s southern axis in Anatolia. The 1,900-kilometer-
long route presents the Anatolian Seljuk architecture in 
detail and includes information about how the regions 
became richer with caravanserais and trade, and the 
Anatolian culture and hospitality. Sponsored by Turkish 
Airlines, the documentary will also be featured on Turkish 
Airlines aircrafts.

Yolu Anadolu’dan geçen tüccarlar ve seyyahlar yüzyıllarca 
bu coğrafyanın farklı noktalarındaki kervansaraylarda 
konakladılar. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yurt edinme, 
toprağa kök salma, adaletle hükmetme, dünyayı imar etme 
gayretlerinin eseri niteliğiyle kervansaraylar misafirlerine 
yurt oldu, hizmet gayretini Anadolu’ya yerleştirdi, ticareti 
düzenledi ve bulundukları bölgeyi imar edip kalkındırdı. 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru sahada yapılan araştırmalar, 
Anadolu Selçuklularından kalan kervansarayların bütüncül 
bir imar planının sonucu olarak inşa edildiğini ortaya 
çıkardı. TRT’de yayınlanmaya başlayan "Kervan" belgeseli, 
XIII. asırda,  Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan 
Iğdır Harmandöven Şerafettin Ejder Han’dan yola çıkarak 
Erzurum, Erzincan, Tokat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, 
Konya, Isparta, Burdur ve Antalya şehirlerindeki tarihî 
kervansarayları tanıtıyor. 
Belgeselin çizdiği rota aynı zamanda tarihî İpek Yolu’nun 
Anadolu’daki güney aksını da kapsamakta. 1900 kilometre 
uzunluğundaki bu güzergâh boyunca Anadolu Selçuklu 
mimarisi ayrıntılarıyla anlatılırken kervansaraylar ve ticaret 
üzerinden coğrafyanın nasıl zenginleştiğine, Anadolu 
kültürüne ve konukseverliğine dair bilgiler de aktarılıyor. Türk 
Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda hazırlanan "Kervan" 
belgeseli, Türk Hava Yolları uçaklarında da gösterilecek.

KERVAN YOLA ÇIKTI
THE CARAVAN HIT THE ROAD
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Türk Hava Yolları’nın kanatları altında büyüyeceği 
yolculuğuna bundan tam 10 yıl önce, 23 Nisan 
2008’de başladı AnadoluJet.  

Just 10 years ago, on April 23, 2008, Anadolujet 
set off on its journey which would see it prosper 
under the wings of Turkish Airlines.  

ANADOLUJET CELEBRATES ITS 10TH ANNIVERSARY!

ANADOLUJET  
10 YAŞINDA!
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AnadoluJet, Anadolu’yu 
birbirine yakınlaştırmak; 
Anadolu insanıyla gökyüzü 
arasında bir köprü kurmak 
amacıyla çıktı yola. Bu amacını 
gerçekleştirmek için öncelikli 
hedefi havayolu ulaşımını 
herkes için cazip kılacak bir 
fiyat seviyesi oluşturmaktı. 
5 uçaklık filosuyla 20 hatta 
uçuşa başlayan AnadoluJet, 
bugün 37 uçaklık filosuyla 41 
hat ve 69 noktaya uçarken, 
Anadolu insanını anlayan, 
ona istediği güveni ve uçuş 
kolaylığını sunan; öncelikli 
hedefi olan ekonomik fiyatlarla 
hızlı ve konforlu havayolu 
ulaşımını sağlarken kaliteli 
hizmet anlayışı ile de farkını 
ortaya koyan bir marka oldu. 

Anadolu’nun her köşesini 
birbirine yakın kılmak 
için çıktığı bu yolda ilk yıl                 
1 milyon 750 bine yakın 
yolcuyu güvenle taşırken, 
10’uncu yılını kutladığı 
2018’de yolcu sayısını 
77.853.128 milyona çıkararak 
Türk sivil havacılığına değer 
katmanın gururunu yaşıyor. 
Kuruluşundan bugüne 552 
bin 477 konma sayısına 
ulaşıp 352.235.171 kilometre 
uçarak ulaştığı başarıyı daima 
daha üst noktalara taşıyan 
AnadoluJet, “katma değer 
üreten marka” hüviyetini 
de böylece pekiştirdi. 
AnadoluJet, yolculuğunun 
başında şehirleri, kasabaları 
gezdi, Anadolu insanıyla 

AnadoluJet set out with the 
aim of bringing Anatolian 
lands closer and of building a 
bridge between the Anatolian 
people and the sky. To realize 
this aim, its prioritized 
objective was to establish a 
level of air transportation 
fare that would be appealing 
for everyone. Starting f lights 
along 20 lines with a f leet of 
5 aircrafts, AnadoluJet has 
now become a brand that f lies 
on 41 lines to 69 destinations 
with a f leet of 37 aircrafts, 
understanding the people of 
Anatolia and providing them 
with the trust and f light 
comfort they want, exhibiting 
its difference with its quality 
service approach, and offering 

fast and comfortable airline 
transport with economical 
fares. 
On the road to bring all 
corners of Anatolia closer 
together, Anadolujet carried 
1,750,000 passengers safely in 
its initial year, while in 2018, 
the year that it celebrates 
its 10th anniversary, it has 
increased that number to 
77,853,128. Anadolujet 
continually experiences the 
honor of adding value to the 
Turkish civil aviation. From 
its foundation, it has taken its 
success to further heights by 
552,477 landings and by f lying 
352,235,171 kilometers, while 
it has consolidated its identity 
as a “ brand that produces 
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arasında gönül bağı kurdu; 
kalplere dokundu. Rotasını 
halkın sesini dinleyerek 
çizen; son derece sıkı bir iş 
disiplini içerisinde büyük 
bir motivasyonla yolcularını 
ağırlayan personeli ile 
AnadoluJet, düzenlediği 
birbirinden cazip kampanyalar, 
seyahatleri daha da konforlu 
kılacak ilave hizmetler ve 
uygulamalar ile Anadolu 
insanının gönlünde apayrı bir 
yer edindi. 
Halkın ihtiyaçlarına özel 
kolaylıklar geliştirmeyi 
kendine daimi görev bilen 
AnadoluJet, “Önce gençler” 
dedi. Geleceğimizin yapı taşları 
olan gençler için özel avantajlar 
sunan platformu Jetgenç’i 

bu amaçla oluşturdu. Genç 
yolcuları için 2009 yılından 
bu yana sunduğu fiyatça cazip  
uçuş imkânlarıyla bu alanda 
da farkını ortaya koydu. Tüm 
yolcularını misafir kabul etti, 
ikramlarını ücretsiz sundu. 
AnadoluJet, milyonlarca 
yolcusunu gökyüzüne 
taşımaya, uçakla seyahatin 
keyfini kendileri için benzersiz 
kılmaya, filosunu genişletip 
uçtuğu hat ve nokta sayılarını 
arttırmaya, Anadolu’da bütün 
noktaları birbirine bağlama 
hedefiyle çalışıp uzakları daha 
da yakın kılmaya varlığını 
daima yanında hissettiği 
kıymetli Anadolu insanından 
aldığı güç, ilham ve coşkuyla 
devam edecek. 

added value.” From the onset, 
AnadoluJet has traveled to 
cities and towns establishing 
ties of affection with the people 
of Anatolia and touching their 
hearts. Drawing its course by 
lending an ear to the voices 
of the people,  Anadolujet 
staff shows hospitality to 
all passengers with a great 
motivation and an extremely 
strong work discipline. 
AnadoluJet has a place in 
the hearts of the Anatolian 

people with appealing special 
offers, additional services, and 
applications that make their 
travels more comfortable. 
Considering it a permanent 
mission to develop special 
conveniences to meet the needs 
of its passengers, AnadoluJet 
has stated, “Youth comes first.” 
With that aim, the company 
formed Jetgenç which provides 
special advantages for the 
youth, the building blocks of 
our future. It has exhibited 
its difference in this area, 
offering its young passengers 
f lights with appealing fares 
since 2009. Deeming all its 
passengers to be guests, it 
presents refreshments free of 
charge. 
AnadoluJet will continue to 
carry its millions of passengers 
through the skies; to render 
their experience of air travel 
unique; and to expand its 
f leet and increase the number 
of its lines and destinations. 
Anadolujet will continue 
to strive to connect all the 
corners of Anatolia and to 
make far-off places feel closer 
with the strength, inspiration 
and fervor it gets from the 
venerable people of Anatolia 
whose supportive presence it 
always feels. 
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Mersin’de dalga sesleri tarihî öyküler anlatıyor 
sanki. Güneşin verdiği mutluluğu her zaman 
üzerinde hisseden Mersin, çevresindeki antik 
dönem kentleri, anıtları, mağaraları ve plajlarıyla 
bir bahar daveti çıkarıyor hepimize.

In Mersin, the sound of the waves seems to tell 
historical tales. Feeling the happiness the sun 
always brings, Mersin extends us an invitation for 
spring with its ancient cities, monuments, caves 
and surrounding beaches.

THE YOUTH ELIXIR OF THE MEDITERRANEAN

AKDENİZ’İN GENÇLİK AŞISI

MERSİN AKGÜN AKOVA AHMET ÇETİNTAŞ





1

Portakal ağacının altında 
bir diyar var deseler bilirim: 
Mersin! Denizin içinde bir 
kale var deseler bilirim: 
Mersin! Şahmeran deseler, 
Yedi Uyurlar, Lokman 
Hekim, Aziz Paulus deseler 
bilirim: Mersin! Silifke’nin 
yoğurdu deseler, Anamur’un 
muzu deseler, Tarsus’un 
eski evleri deseler bilirim: 
Mersin! Güneşin avucunda, 
Akdeniz’in gözbebeğinde, 
Adana ile Antalya’nın arasında 
deseler yine bilirim: Mersin! 
Mersin böyledir, unutturmaz 
kendini. Bir yandan bir liman 
kenti olarak giderek daha 
da güzelleşirken bir yandan 
tarihî anıtları getirip koyar 
denizin masasına. Binlerce yıla 
giden geçmişine rağmen yine 
de bir gençlik havası vardır 
üstünde… Toros Dağlarında 
yaylaları, Akdeniz kıyısında 
plajlarıyla… İnançlar, kültürler, 
diller, taşlar, efsaneler ve antik 
kentler Mersin’de birbiriyle iç 
içedir. Bir zamanların Kilikya’sı 
olan bölge bugün narenciye 
kokar. Bu yüzden bir portakalı 
dilimler gibi gezmeli Mersin’i… 

Adana Havalimanı’na bir bahar 
yağmuru sonrasında iniyor 
uçağım. Bulutların arasından 
kendini dev bir portakal gibi 
gösteren güneşin sıcaklığı 
da Çukurova’nın bereketli 
topraklarına iniyor. Mersin’in 
merkezine giderken portakalın ilk 
dilimi olan Tarsus’a uğruyorum. 
Yalnızca bugün değil, eskiden 
de büyük bir yerleşimdi Tarsus. 
Hititlerden kalan kil tabletlerdeki 
çivi yazıları bize böyle söylüyor. 
Mitolojik efsanelerden birine 
göre, kanatlı at Pegasus Kilikya 
Ovası’nda yolunu şaşırmış, telaş 
içinde doğru yolu ararken ayağını 
sakatlamış. Orada sonradan bir 
kent kurulmuş. Kente de “ayak 
tabanı” anlamına gelen Tarsos 
denmiş. Gerçeklerden biri şu ki, 
Hristiyanlığın en önemli azizi 
Paulus burada doğmuş. Onun 
büyüdüğü yer olarak kabul 
edilen mahallede bir su kuyusu 
ve yapı kalıntıları var. Öteden 
beri kuyunun suyu şifalı olarak 
kabul ediliyor halk arasında. 
Bir başka inanış da, Kızılmurat 
Mahallesi’ndeki hamam ile ilgili. 
Yılanlar Padişahı Şahmeran’ın 
başının burada kesildiğine ve 

If they tell me that there’s a land 
underneath the orange tree, I’d 
guess: “Mersin”! If they tell me 
that there’s a castle in the sea, I’d 
guess: “Mersin”! If they say 
Şahmeran (The Queen of Snakes), 
Yedi Uyurlar (Seven Sleepers), 
Lokman Hekim (Luqman the 
Wise), St. Paul, I’d guess: 
“Mersin”! If they say the yoghurt 
of Silifke, the banana of Anamur, 
the old houses of Tarsus, I’d 
guess: “Mersin”! The pupil of the 
Mediterranean in the eye of the 
sun, between Adana and Antalya, 
I’d once again guess: “Mersin”! 
Mersin is like that, it does not 
allow itself to be forgotten. On 
the one hand, it is all the more 
beautiful as a port city, on the 
other, it brings forth historical 
monuments to the table of the 
sea. Albeit having a past that 
dates back thousands of years, it 
still has the air of youth… With 
its highlands on the Taurus 
Mountains, the beaches on the 
coast of the Mediterranean… 
Beliefs, cultures, languages, 
rocks, legends and ancient cities 
all come together. This region, 
which was Cilicia once upon a 

time, smells of citrus fruits. 
That’s why one should go about 
Mersin as if separating it into 
segments like an orange…  
My plane lands at Adana Airport 
following a spring rain. 
Appearing among the clouds like 
a huge orange, the heat of the sun 
descends down on the fertile 
lands of Çukurova. As we go to 
the center of Mersin, I stop by the 
first segment of the orange, 
Tarsus. Today, as in the days of 
old, Tarsus is a large settlement. 
The cuneiform scripts on the clay 
tablets dating back to the Hittites 
also tell us the same. According to 
one of the myths, Pegasus, the 
winged horse, was lost in the 
Cilicia plain and while frantically 
looking for the right path, injured 
its foot. A town was set up there 
soon thereafter called Tarsos - 
“the sole of feet” in Latin. 
Actually, one of the most 
important figures of Christianity, 
St. Paul was born here. There is a 
water well and remains of 
buildings at his birthplace. For a 
long time, it has been believed 
that the water of the well has 
healing properties. There is 
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1 Eski Tarsus evleri, kentin geçmişte kalan mimari dokusunu bize gösteren, 
sırı dökülmeye başlayan aynalar gibi…
Traditional Tarsus houses are like flaking mirrors that show us the city’s past 
architectural texture.

kanının duvara sıçradığına 
ilişkin bir inanış bu. Bu 
efsanenin sonu, mezarının Ulu 
Cami’nin bitişiğindeki türbede 
olduğuna inanılan Lokman 
Hekim’e bağlanıyor. Tarsus’ta 
efsaneler bitmiyor. Yedi Uyurlar 
ve köpekleri Kıtmir’in hikâyesi 
de Dedeler köyündeki bir 
mağarada yaşatılıyor. Mağaraya 
girdiğimde bir rehberin 
turist grubuna söylediklerini 
duyuyorum: “Romalı 
askerlerden kaçıp bu mağaraya 
sığınan inançlı yedi genç adam 
burada üç yüz yıllık bir uykuya 
dalmışlar ve sonra... ”  
Yüzyıllar boyunca üretim 
ve ticaretin zenginleştirdiği 
Tarsus’ta taşın ve ahşabın hâlâ 
ayakta tuttuğu tarihî evler 
onun bolluk dolu geçmişinin 
göstergesi. Koruma altındaki 
eski Tarsus evlerinin bir bölümü 
restore edilmiş. Diğerleri de 
aynı ilgiyi umarak yüzyıllık 
uykularından uyandırılmayı 
bekliyor. Bir sonraki durağım 
Tarsus Çağlayanı…  Serinlik 
saçan suyun çevresindeki neşeli 
kalabalık burayı bir mesire 
yerine çevirmiş. Kulağımda 

çağlayandan dökülen suyun 
sesiyle devam edip Nusrat 
mayın gemisini ziyarete 
gidiyorum. Çanakkale Savaşı’nın 
bu unutulmaz gemisine ve 
kahraman mürettebatına 
ödenemeyecek kadar çok şey 
borçlu olduğumu biliyor ve 
onları minnetle anıyorum. 
Bu gemiyi hurda olmaktan 
kurtaran Tarsuslulara da 
teşekkür ederek ayrılıyorum 
ilçeden. 
Palmiye ağaçlarıyla dolu Mersin 
merkezi tam tamına bir güneş 
kentinde olduğumu söylüyor 
bana. Bu sıcaklık yaşam sevinci 
ile dolduruyor içimi. Mersin 
Marinası’ndaki kafeler ve 
lokantalar tıklım tıklım. Burası 
elbette denizcilerin yuvası ama 
aynı zamanda kentin en önemli 
sosyal alanlarından biri. Herkesi 
deniz kıyısına, dalgaların, 
yelkenlilerin yanına çağırıyor 
sanki. Mersin binlerce yıldır 
uygarlıkları ve antik kentleri 
kıyılarına böyle çağırmadı mı? 
Marina’dan ayrılıp Mersin 
merkezine yeniden dönmek 
üzere batıya doğru yola 
çıkıyorum. 

2

3

Mersin bisikletseverlerin özgürce pedal çevireceği bir kent. 
Mersin is a city that cyclists can freely explore.

Tarsus Çağlayanı, bahar aylarında büyük bir coşkuyla akıyor.
Tarsus Waterfall flows with great fervor in spring.

2

3

another belief regarding the 
bathhouse in the Kızılmurat 
neighborhood -  it is believed that 
the head of Şahmeran, the Queen 
of the Snakes, was cut here and 
her blood splattered on the walls. 
This legend is also connected to 
Luqman the Wise who is 
considered to rest in the 
mausoleum beside the Ulu 
Mosque. However, the legends do 
not end here at Tarsus. The story 
of the Seven Sleepers and their 
dog Kıtmir kept alive in a cave at 
the village of Dedeler. When I 
enter the cave, I overhear a guide 
telling a group of tourists, “Seven 
young men, all believers, having 
escaped from the Roman soldiers 
sought refuge in this cave and fell 
asleep for 300 years. And then…”  
Having become rich with 
production and trade for 
centuries, the historical houses 
supported by stone and wood tell 
tales of their copious past. Some 
of the old Tarsus houses under 
preservation have been restored 
and others are still waiting for 
attention. It looks as though they 
also want to be awakened from 
their centuries’ long slumber. My 
next stop is the Tarsus 

Waterfall…  The cheerful crowd 
clustering around the water that 
cools its surroundings has turned 
this place into a recreational area. 
I continue on with the sound of 
the waterfall, cascading down, in 
my ear, and head over to see the 
submarine mine planter, Nusret. 
Knowing that I owe so much to 
this vestige of the Çanakkale War 
and its heroic crew, I respectfully 
commemorate them. Thanking 
the inhabitants of this district 
that have saved this vessel from 
destruction, I leave Tarsus. 
Full of palm trees the center of 
Mersin tells me it is definitely a 
sun city. This heat fills me with 
the joy of life. The cafés and 
restaurants at the Mersin Marina 
are jam-packed. This place is, of 
course, the home of seamen but it 
is also one of the city’s most 
important social grounds. As if it 
is calling everyone to come to the 
seashore, and join the waves and 
the sailboats. Did Mersin not call 
civilizations and ancient cities to 
its shores for thousands of years 
just like this? Leaving the marina 
behind, I head towards the west 
to get back, once again, to the 
center of Mersin. 
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Mersin’deki tarihin içinde 
yolculuğum Kanlıdivane ile 
sürüyor. Erdemli’den sonra 
Ayaş’a giderken Akdeniz’in 
o ışıltılı manzarasını 
yanıma alıyorum. Antik 
dönemdeki adıyla Kanyteleis’e 
yaklaştığımda yolda bir şeyin 
ağır ağır ilerlediğini fark edip 
arabamı durduruyorum. 
İndiğimde bir de ne göreyim; 
bir bukalemun! Panoramik 
gözleriyle beni süzüyor. Belli 
ki erkenci, ilkbaharın daha 
ilk günlerinde yola koyulmuş. 
Onu, başına bir şey gelmesin 
diye asfalttan alıp yol kenarına 
bırakıyorum. Şaşkınlıkla bana 
bakıyor. Ben de biraz sonra 
Kanlıdivane’de ilk anda bir 
göktaşının açtığını düşündüren 
büyük oyuğa bakıp dünyanın 
ne kadar şaşırtıcı olduğuna 
bir kez daha tanık olacağım. 
Mersin’in sürprizleri devam 
ediyor. Bir obruğun ağzındayım 
ve karşımdaki uçurumun 
kıyısında bir kilise kalıntısı var. 
Kutsal alan olarak kullanılmış 
dev bir çökük burası. Zeus’la 
ilgili tapınmanın bu çukurda 
başladığı rivayet ediliyor. 
Deniyor ki, Romalılar suçluları 

4
4

5 Mersin son yıllarda kenti 
renklendiren ve pozitif duygular 
uyandıran duvar resimleriyle de 
gündeme geliyor.
In recent year, Mersin has become 
popular with its murals that lend 
color and positive energy to the city.

Kanlıdivane obruğunu onlarca 
antik yapı kalıntısı çevreliyor.
Dozens of ancient remains surround 
the Kanlıdivane sinkhole.

bu çukurun dibindeki vahşi 
hayvanlara atıyorlarmış.  
Ayaş’ı geçtikten sonra, denizin 
içindeki beyazlığı seçer gibi 
oluyorum. Beyaz leke bir 
serap gibi giderek büyüyor 
ve bir kaleye dönüşüyor: 
Anadolu’nun Akdeniz ile 
kucaklaştığı kıyılardaki en ilgi 
çekici antik yapılardan biri 
olan Kız Kalesi’ne… Kıyıya 
vardığımda banklarda oturan 
gençlerle karşılaşıyorum. “Biz 
çocukluğumuzdan beri yarışırız 
arkadaşlarla… Kim kaleye yüzüp 
daha önce dönecek kıyıya diye…” 
diyorlar. Şimdilerde Erdemlili 
delikanlılar arasında bir yarış 
noktası olan Kale antik Korykos 
kentinin 200 metre açığına, 
1199 yılında inşa edilmiş. 
Restorasyonlar nedeniyle 
özgün hâlini epey yitirmiş 
olsa da Mersin’in sembol 
yapılarından biri. Üzerinde 
bir zamanlar bir deniz feneri 
bulunduğu ve Roma döneminde 
korsan barınağı olduğu tarih 
notları arasında. Kız Kalesi’nin 
yanından ayrılırken, gençlerden 
biri, “Sen sabah gün doğarken 
geleceksin buraya abi!” diyor, 
“güneş kalenin tam arkasından, 

My journey into the history of 
Mersin continues with 
Kanlıdivane. As I head from 
Erdemli to Ayaş, I feel the 
glistening landscape of the 
Mediterranean on my side. When I 
reach Kanytelleis as it was known 
in antiquity, noticing something 
inching along the road, I bring my 
car to a halt. Guess what I see when 
I look down? A chameleon! It lays 
its panoramic eyes on me. It looks 
like it is an early bird, judging by 
the fact that it has taken to the 
road on the first days of the spring. 
I pick it up off the asphalt and leave 
it by the side of the road to keep it 
safe. It looks surprised. I will, too, 
in a short while when I look at the 
huge cavern at Kanlıdivane, which 
upon first sight gives the 
impression that it was caused by a 
meteor - thinking what a baffling 
place the world is! Mersin 
continues to hold surprises. I’m at 
the mouth of a sinkhole and right 
across from me, by the edge of the 
chasm, are the remains of a church. 
This is a huge sinkhole that has been 
used as a sacred area. Word has it 
that the cult of Zeus started with this 
sinkhole. It is said that the Romans 
threw criminals to the animals kept 

at the bottom of this pit.  
After passing Ayaş, I gradually 
become aware of a whiteness over 
the sea. The white blur like an 
oasis gradually takes form, and 
turns into a castle: Kız Kalesi 
(Maiden Castle), one of the most 
striking ancient structures on the 
shores where Anatolia embraces 
the Mediterranean… When I 
reach the shore, I meet young 
people sitting on the benches 
there. They say, “We’d compete 
with one another even when we 
were children… That’s to say, we 
would try and see who would 
swim to the castle and get back to 
the shore first…” A spot of 
competition among the young 
men of Erdemlili nowadays, the 
castle was built in 1199, 200 
kilometers from the ancient city 
of Korykos. Even though it has 
lost its originality in time due to 
restorations, it is one of the 
landmarks of Mersin. History 
records that it had a lighthouse 
once upon a time and it was a 
pirates’ lair in the Roman period. As 
I leave the castle behind one of the 
youngsters says, “You must come 
here at dawn, bro! The sun just rises 
behind the castle from the waters 
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ufuktaki altın top gibi çıkıyor 
sulardan…”  
Adamkayalar’a gitmek üzere 
Kız Kalesi’nden ayrıldığımda, 
giderek yükselen bir yolda 
buluyorum kendimi. Derin bir 
vadinin kayalık yüzüne oyulan 
insan ve hayvan figürleri bu adla 
anılıyor. Yanlarına ulaşmak çok 
kolay olmuyor. 6 kilometre süren 
araba yolu bir noktada bitiyor. 
Bir uçurumun kıyısından bir 
keçi gibi ilerliyorum. Ama 
vardığımda gördüğüm, yalnızca 
antik dönemde yapılmış insan 
kabartmaları değil, müthiş 
bir kanyonun ufukla birleşen 
görüntüsü de. Bu manzara bile 
çektiğim zahmete değer. Üstelik 
Kız Kalesi’nden buraya gelirken 
yolda karşılaştığım Yörüklerle 
keçi sürülerinin yanında 
yaptığım sohbet de cabası… Öyle 
konukseverler ki, yanlarından 
ayrılası gelmiyor insanın. Ama 
yolcu yolunda gerek. 
Silifke’ye vardıktan sonra 
yörenin en çok ziyaretçi çeken 
yerlerinden birine gidiyorum: 

Cennet ve Cehennem obrukları. 
Bu çöküklerden biri olan 
Cennet çöküğü, kayalık ve 
derin çukurlardan oluşan bir 
doğa harikası. Yer altı suları 
üstlerindeki kireç tabakasını 
binlerce yıl aşındırmışlar, 
tavanı çökertip bu çukurları 
oluşturmuşlar. Cennet 
çöküğünün dibine inip çıkmak 
için biraz “diz dermanı” 
gerekiyor, çünkü yüzlerce 
basamaklı bir merdiven var 
önünüzde. Cehennem çukuru da 
Cennet çukurunun yakınında 
ama inmek kayaların dikliği 
nedeniyle olanaklı değil. 
Dipten gelen yer altı suyunun 
sesi ile yetinmek zorunda 
kalıyorum. Coğrafyanın bölgede 
yarattığı yeraltı oluşumları 
farklı biçimler kazanmış. 
Dilek Mağarası bunlardan 
biri… Mağaranın girişinde 
konuştuğum bir aileden, 
buraya solunum rahatsızlığı 
çeken astım hastası oğulları 
için geldiklerini öğreniyorum. 
Bunun nedenini içeri girince 

like a golden ball in the horizon …”  
When I leave Adamkayalar to 
head over to the Maiden’s Castle, 
I find myself along a road that is 
gradually inclining. Engraved on 
to the rock formations of a deep 
valley, the human and animal 
figures are given this name. The 
6-kilometer drive ends here. I 
trail ahead like a goat on the edge 
of a cliff. But when I get there, I 
do not only see the reliefs of 
human beings made in antiquity 
but the marvelous view of the 
canyon that merges with the 
horizon... This vista is well worth 
the trouble. Then again, the 
conversations I had with the 
nomads beside their goat herds as 
I was getting here from the 
Maiden’s Castle cap it all… They 
are so hospitable, one does not 
want to leave their side. But I 
must get going. 
After getting to Silifke I go to one 
of the places that attracts the 
most visitors in the region: 
Cennet ve Cehennem Obrukları 
(the Chasm of Heaven and Pit of 

Hell). One of these sinkholes, the 
Chasm of Heaven is a miracle of 
nature formed of rock faces and 
bottomless holes.  Abrading the 
lime layer above them for 
thousands of years, the 
underground waters have caused 
the top layer to collapse and form 
these sinkholes. One should have 
strong knee tendons to climb 
down and up the Chasm of 
Heaven since the stairs have 
hundreds of steps. The Pit of Hell 
is close to the Chasm of Heaven 
but due to the steepness of the 
rocks it is out of reach. I’m left 
with no choice but to be satisfied 
with the voice of the underground 
waters. Underground formations 
have taken different forms due to 
the geography of the region. Dilek 
Mağarası (Wish Cave) is one of 
these… From a family I chat with 
at the entrance of the cave I learn 
that they come to this place for 
their son who has asthma. I 
understand why when I go inside: 
it’s intensely humid. I sweat 
buckets, the lens of my camera 
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Adamkayalar’ın yakınlarında Yörüklerle karşılaşabilirsiniz.
You may run into Yoruks near Adamkayalar.

Tantuni, Mersin’in popüler lezzetlerinden. 
Tantuni is one of Mersin’s popular dishes.

Yaz gelince Kız Kalesi sahilini şemsiyeler ve şezlonglar kaplayacak.
With the arrival of summer, Maiden’s Castle Beach will be filled with 
umbrellas and sunbeds.
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anlıyorum, beni yoğun bir 
nem karşılıyor. Ter içinde 
kalıyorum, fotoğraf makinemin 
lens camı yoğunlaşan buharla 
örtülüyor. Sarkıt ve dikitlerin 
arasında dolaşırken damlaların 
binlerce yıldan beri nasıl 
sabırla çalışarak taştan bir anıt 
oluşturduklarını düşünüyorum.  
Yemek için Narlıkuyu sahiline 
inip balık lokantalarından 
birine oturduğumda, yine 
Akdeniz ışığı karşılıyor beni. 
Yer altının karanlığından 
denizden yansıyan o parlak 
ışığa çıkınca gözlerimi 
iyice kısıyorum. Ama biraz 
sonra günün kısmeti olarak 
yakalanmış balıklarla donanan 
tabağı görünce gözlerim de, 
iştahım da açılıyor.    
İki günlük tarih yolculuğumun 
batıdaki uç noktası, Roma 
dönemine ait Diocaesarea… 
Uzuncaburç köyündeki Sütunlu 
Cadde, mezarlar, kapıların 
mermer sütunları, Toros 
Dağları ve Akdeniz yan yana 
geldiği zaman uygarlıkların 

nasıl doğduğunu bir kez daha 
gösteriyor bana. Bu denizden 
ve dağlardan öğreneceğim ne 
çok şey var! Mersin de o denizle 
o dağların coğrafyasında 
doğmadı mı? Aslında Mersin, 
Mut’taki Alahan Manastırı’na, 
Silifke’deki Gökbelen 
Yaylası’na, içinde yüzlerce kuş 
barındıran Göksu Deltası’na, 
Taşucu’ndaki feribot iskelesine, 
Anamur’daki Mamure Kalesi’ne 
kadar uzayıp gidiyor. Ama 
ben defalarca gelsem bile yine 
göremediğim bir yerleri kalacak 
olan bu güzel ilin merkezinde 
tamamlamak istiyorum 
yolculuğumu. Atatürk Müzesi’ni 
gezerek, Refah Şehitleri Anıtı’nı 
ziyaret ederek… Parklarında 
çayımı yudumlayarak, 
esintiyle burnuma kadar gelen 
limon çiçeklerinin kokusunu 
duyarak… Bilgiyle dolduğunu 
hissetmek istiyorsa Mersin’e 
gelmeli insan… Üstelik kim 
adım atarsa Mersin toprağına, 
kim girerse denizine, kendini 
genç mi genç hissediyor. 

gets moist. As I stroll among 
the stalactites and stalagmites 
I ponder how the drops have 
been working patiently for 
thousands of years to form a 
lithified monument.  
When I descend down to the 
Narlıkuyu shore for lunch and get 
a table at one of the fish 
restaurants, I’m once again 
greeted by the light of the 
Mediterranean. I squint my eyes 
when I come out from the dark of 
the underground into that bright 
light reflected on the sea. But 
when I see the plate filled with 
fish, the day’s blessing, both my 
eyes and appetite rejoice.    
As the western most edge of my 
two-day historical journey, I head 
over to Roman Diocaesarea. The 
Columned Street at Uzuncaburç 
village, the tombs, the marble 
columns of the gates… These 
show me, once again, that 
civilizations rise when the Taurus 
Mountains and the 
Mediterranean join together. 
There is so much I can learn from 

this sea and these mountains. Did 
not Mersin also arise from this 
geography of the sea and 
mountain range? Truth be told, 
Mersin extends over to the 
Alahan Monastery in Mut, the 
Gökbelen Highland in Silifke, the 
Göksu Delta that inhabits 
hundreds of birds, the ferry jetty 
at Taşucu, and Mamure Castle in 
Anamur. But I want to end my 
journey at the center of this 
beautiful district which will still 
have places that I haven’t been 
to even though I come to this 
land over and over again. 
After taking a tour of the 
Atatürk Museum and visiting 
the Refah Martyrs’ 
Monument, I sip on a glass of 
tea in one of its parks, 
relishing in the scent of the 
lemon f lowers that fill my 
nostrils with the breeze. You 
should come to Mersin if you 
want to be full of knowledge… 
And whoever takes a step on 
this land, whoever swims in its 
sea, feels younger than young! 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Adana, 
İstanbul (Sabiha Gökçen)-
Adana arasında karşılıklı 

seferler düzenliyor. Adana’dan 
Mersin’e karayoluyla 

ulaşabilirsiniz. 
INFO

AnadoluJet has daily round-trip 
flights between Ankara-Adana, 

Istanbul (Sabiha Gökçen)-
Adana. You can reach Mersin via 

highway.

anadolujet.com 
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Uzuncaburç’taki kalıntılara çiçek 
açmış ağaçlar kol kanat geriyor.  
The remains in Uzuncaburç are 
protected by trees in bloom.
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Orta Asya’nın kalbinden yola koyulan, 
Anadolu’da soluklanarak İstanbul’a ulaşan mana 
yüklü bir nadide çiçek…

Once upon a time a rare flower setting off from 
the heart of Central Asia, made a stop in Anatolia 
and arrived in Istanbul…

THE SYMBOL OF ISTANBUL, THE 
FAVORITE OF GARDENS: THE TULIP

İSTANBUL’UN 
SİMGESİ, 
BAHÇELERİN 
GÖZDESİ: LALE

FERDA OLBAK MAZAK
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Orta Asya steplerinde sert ve 
uzun kış mevsiminin ardından 
açan lale Türkler için hayatın, 
bereketin bir simgesidir ve her 
zaman baharı müjdeler. 
İstanbul’da ilk lalenin Yavuz 
Sultan Selim’in Kırım’ın 
güneyindeki Kefe’den XVI. 
yüzyıl başlarında getirttiği 
300 bin lale soğanından 
bazılarının ıslahıyla yetişmiş 
olduğu düşünülür. İstanbul’da 
görevlendirilen Venedik 
oratorunun sadrazama 
sunduğu hediyeler arasında 
bulunan lale soğanlarından 
yeni laleler üretilirken devir 
Sultan II. Bayezid devridir. 
“Lâle-i Rûmî” (İstanbul 
lalesi veya Osmanlı lalesi) 
dediğimiz ilk lale ise Kanuni 
Sultan Süleyman devrinin 
şeyhülislamı Ebussuûd 
Efendi’nin yetiştirdiği ve “Nûr-ı 
Adn” adını verdiği laledir.  
İstanbul lalelerinin formları 
günümüzdeki lalelerden çok 
farklıdır; çiçeği badem,  berkleri 
hançer şeklinde;  uçları ise tığ 
gibi ince ve sivridir. Laleler; 
renklerine, nakışlarına 
ve yetiştiricilerine göre 
isimlendirilir; Bâis-i Rahmet, 
Hün-ü Tâb, Zî Kıymet, Nakş-ı 

İlâhî, Cevher-i Yektâ, Dil-
beste, Cemâl-i Gülşen, Şâh-ı 
Cihan, Mücevher, Ferahengiz, 
Müstesnâ, Şûr-efgen, Zîb-âver, 
Cüce moru, Pabuççu lalesi… 
Reşat Ekrem Koçu, XVII. yüzyıl 
başlarında Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hazretleri’nin, lale 
meraklısı bir müridinin 
tesiriyle bu çiçeğe merak 
sardığını şöyle anlatır: “Hüdâyî 
tekkesinde çileye girmiş ve 
tekkedekilerin pabuçlarını 
diken bir derviş vardır. Hüdâyî 
Hazretleri bir gün bu dervişin 
odasına girdiğinde, birtakım 
lale soğanlarıyla meşgul 
olduğunu görür ve bunları ne 
yapmak istediğini sorar. Derviş: 
‘Şeyhim, bunlar memleketimin 
dağlarında yetişmiş hatıralar, 
bir yere ekeceğim. Bendeniz 
burada terbiye oldum, bakalım 
himmetinizle bu soğanlar 
ne olacak?’ diyerek cevap 
verir. Bunun üzerine Hüdâyî 
Hazretleri: ‘Pabuççu lalesi 
mübarek olsun.’ buyururlar. 
Netice olarak o soğanlardan 
yetişen laleler çiçekçi kayıtlarına 
‘Pabuççu Lalesi’ adıyla geçer. 
Hüdâyî tekkesinde başlayan lale 
merakı, şeyhin saygın ve etkili 
kişiliğinin de etkisiyle, bütün 

In the steppes of Central Asia, 
blossoming following the long and 
harsh winter, tulips are always 
harbingers of spring, a symbol of 
life and abundance. 
It is believed that the first tulip 
was cultivated by breeding 
some of the 300,000 tulips that 
were brought from Caffa, east 
of Crimea, in the 16th century 
during the rule of Selim I. It was 
in the era of Sultan Bayezid II 
when new tulips were bred from 
the bulbs that were presented to 
the grand vizier by the Venetian 
orator appointed to Istanbul. The 
first tulip referred to as “Lâle-i 
Rûmî” (Istanbul Tulip or Ottoman 
Greek Tulip) was the tulip grown 
and named “Nûr-ı Adn” (Glory 
of Eden) by Ebussuûd Effendi, 
Suleiman the Magnificent’s 
Shaikh al-Islam.  
The forms of the Istanbul tulips 
were very different from the 
ones we see today; flowers 
shaped like almonds, the petals 
of which resembled daggers and 
their tips crochet needles, thin 
and sharp. Tulips were named 
based on their colors, patterns 
and cultivator: Bāis-i Rahmet, 
Hün-ü Tāb e, Zî Kıymet, Nakş-ı 
İlâhî, Cevher-i Yektā, Dil-beste, 

Cemâl-i Gülşen, Şāh-ı Cihan, 
Mücevher, Ferahengiz, Müstesnā, 
Şûr-efgen, Zîb-āver, Cüce moru, 
Pabuççu Tulip… Reşat Ekrem 
Koçu recounts that at the 
beginning of the 17th century His 
Holiness Aziz Mahmud Hüdâyî 
had become a tulip enthusiast 
impressed by one of his disciples’ 
affection for the flower: “There 
was a shoemaker who went 
into çile (a 40-day-period when 
dervishes enclose themselves in 
a barren room to recite prayers 
and find enlightenment) in the 
dervish lodge of Hüdâyî. When 
His Holiness Hüdâyî went into 
the room of this dervish one 
day, seeing that he was busying 
himself with some tulip bulbs, 
he asked him what he would like 
to do with them. The dervish 
said, ‘My sheikh, these are 
mementoes that have grown in 
the mountains of my homeland, 
I will plant them somewhere. I 
got spiritually cultivated here, 
let’s see what these bulbs will 
become under your auspices?’ 
Upon that His Holiness Hüdâyî 
said, ‘May the Pabuççu Lâlesi 
(Shoemaker’s Tulip) be blessed’ 
As a result the tulips that grew 
from these bulbs became  known 
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1 Bir devre adını veren lale, İstanbul’dan dünyaya yayılır. 
The tulip that lends its name to an era spread to the world from Istanbul.

İstanbul’u sarar.”  
Orta Asya’nın bağrından 
kopup gelen bu çiçek, 
Anadolu’nun ılıman iklimine 
uyum sağlamış, varıp geldiği 
İstanbul’un zarifane yerlisi 
olmuş ve dünyayı de peşinden 
sürüklemiştir.

Laleye yüklenen ilahî 
anlam 
Osmanlı’da  köylüsünden 
kentlisine ortak ve yaygın 
bir tutku, bir ilgi odağıdır 
çiçek. Aralarında  gül ve lale 
ise medeniyetimizdeki apayrı 
yeri ile dikkat çeker.  Hazreti 
Peygamber’in (s.a.v.) gül 
ile özdeşleştirilmiş olması, 
gülün kokusunu O’nun 
terinden aldığı düşüncesi, 
gülü kutsal kılmıştır. Lale ise 
medeniyetimizde bir çiçekten 
öte, lalezarlardan ziyade bir 
anlam taşır.. Aslî yazılışında; 
“lale” ve “Allah” kelimesinde 
aynı harflerin kullanılması, 
laleyi Allah kelimesini 
temsil eder hâle getirmiş; 
çiçeğin manevi değerini 
arttırmıştır. Bu harflerin 
hiçbiri noktalı olmadığından, 

ünlü lâlezârîler lekeli laleleri 
makbul saymamışlardır. 
Laleye yüklenen kutsiyet 
ve ilahî anlamdan dolayı,  
yetiştirilmesine de büyük önem 
verilmiştir. Lalenin ifade ettiği 
ilahî anlamı, Aziz Mahmud 
Hüdâyî Hazretleri şöyle 
vurgular: “Lale kelimesinin 
harfleri İsm-i Celâl harfleri ile 
karşılaştırılırsa aynı olduğu 
görülür. Bundan dolayı lale 
yetiştirmeye büyük ilgi vardır. 
Bu çiçeğe dikkatlice bakılırsa 
Hakk’ın nice manevi sırları 
gözlemlenir.” Mehmed 
Aşikî’nin şu mısraları da, 
laleye atfedilen kutsiyeti en 
güzel şekilde dile getirir: 
“Mazhar-ı İsm-i Celâl olmasa 
âyâ lâle, bulamaz idi bu kadar 
rütbe-i vâlâ lâle.” (Lale Allah 
isminin harflerini taşımasaydı, 
bu kadar yüksek mertebelere 
erişemezdi).

Çiçeklerin dili 
Çiçeklerin bir dili, bir ifadesi 
olduğu, renklerine ve çeşitlerine 
göre duygulara tercüman 
olduğu herkesçe bilinir. 
Ancak çiçeklerin ilk olarak 

2 3

2

3

in history as ‘Pabuççu Lâlesi.’ 
The tulip enthusiasm that 
started at the Hüdâyî dervish 
lodge, spread throughout the 
whole of Istanbul by virtue of 
the respectable and esteemed 
personality of the sheikh.”  
This flower that comes from the 
heart of Central Asia, adapted to 
the mild climate of Anatolia, and 
upon reaching Istanbul became 
a beauty, trailed after by the 
whole world.

The divinity attributed to 
the tulip 
Love and enthusiasm for flowers 
was a common and prevailing 
characteristic of the Ottoman 
Turks, be they peasants or 
city-dwellers. However, roses 
and tulips have their own 
particular places in our culture. 
Consubstantiating His Holiness 
Prophet (s.a.w.) with the rose and 
the idea that the rose has taken 
its scent from his sweat have lent 
a divinity to the rose. Tulips also 
have an important place in our 
culture, far beyond that of being 
a flower and beyond the confines 
of tulip gardens. In its original 
spelling, the fact that the same 

letters are used both in writing 
“lâle” (tulip) and “Allah” (God), 
endowed the tulip with the status 
of representing the word “Allah,” 
increasing its immaterial value. 
Since none of these letters are 
dotted, famous tulip cultivators 
have not regarded speckled tulips 
agreeable. Due to the divinity 
and the meaning attributed 
to them, cultivating tulips has 
been endowed with particular 
importance. The divine meaning 
of the tulip is emphasized by His 
Holiness Aziz Mahmud Hüdâyî 
as such, “If the letters of lâle 
(tulip) are compared to those of 
İsm-i Celâl (Allah) it will be seen 
that they are the same. That’s 
why cultivating tulips draws 
considerable interest. If you 
behold this flower conscientiously, 
you will come to unravel many 
mysteries of God.” The following 
verses of Mehmed Aşikî express 
the divinity attributed to the tulip 
in the best way possible, 
Mazhar-ı Ism-i Celâl olmasa 
âyâ lâle, bulamaz idi bu kadar 
rütbe-i vâlâ lâle. (If lâle was not 
written with the same letters 
as Allah, it would not be held in 
such high esteem.)
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1600’lü yıllarda İstanbul’da 
dile gelmeye başladığı pek 
bilinmez. 1700’lü yıllarda 
bir müddet İstanbul’da 
yaşayan İngiliz Lady 
Montagu arkadaşına yazdığı 
mektupta “Parmaklarınızı 
oynatmadan, çiçeklerle 
tartışabilir, azarlayabilir ve yine 
onlarla dostluk, aşk, nezaket 
mektupları ve hatta haber bile 
gönderebilirsiniz.” diyerek, 
çiçek dilinin ne kadar yaygın ve 
güçlü bir şekilde kullanıldığını 
ifade etmiştir. Montagu, 
çiçeklerin anlamlarını 
öğrenmiş, kaydetmiş ve 
İngiltere’ye götürmüştür. 
Dolayısıyla çiçeklerin 
fısıltılarını dünyaya duyuran da 
İstanbul olmuştur. 
Lale, Anadolu’da süsleme 
sanatında ve şiirlerde 
XII. yüzyıldan itibaren 
yerini alır. Bahçelerimizin, 
pencerelerimizin en güzel 
süsü olmakla kalmaz, 
sanat eserlerimizin de 
en güzel unsuru oluverir. 
Şiirlere, şarkılara ilham 
veren; mermerden kumaşa, 
porselenden gümüşe, zırhtan 
kitap sanatlarına her alanda 

4

hemen her malzemeye 
nakşedilen bu zarif çiçek bugün 
de aynı özellikleriyle varlığını 
ne mutlu ki sürdürüyor... 
Bizde çiçekler bir başka dile 
gelir. En haşin ve soğuk metali 
şirinleştiriverir üzerine işlenen 
çiçekler ve ille de lale… Kaba 
bir döşemelik kumaş, üzerinde 
açan çiçekler ile sevimli 
kılınır. Dokuyanların ya da 
dokutanların duygularını ifade 
etmek için halılar, kilimler 
çeşitli çiçek motifleriyle 
bezenir. Sürahiden yemek 
tabağına, çiçeklerle süslenir 
porselenler; duvarlarda çiçekler 
açtırır çiniler; ama çinilerde illa 
da lale! 

Lale Devri 
Lale, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, XVI. ve 
XVII. yüzyıllar arasında büyük 
önem kazanmıştır. Daha sonra 
bu ilgi doruğa çıkmış ve III. 
Ahmed zamanı “Lale Devri” 
olarak anılmaya başlamıştır. 
1718 ila 1730 yılları arasındaki 
devir için “Lale Devri” tabiri, 
sonradan Yahya Kemal 
tarafından söylenip Ahmet 
Refik tarafından kullanılmakla 

The language of  
the flower 
It is well known that flowers 
have a language, an expression of 
their own, and they act as envoys 
of emotions depending on their 
color and type. However, it is not 
widely known that flowers first 
started to find their tongue in the 
1600s in Istanbul. Having resided 
in Istanbul for some time in the 
1700s, the British Lady Montagu 
stated in a letter she wrote to her 
friend, “Without even lifting a 
finger you may argue and scorn 
with flowers, or send letters of 
friendship, love and kindness, 
even news through them,” thus 
expressing how flower language 
was widespread and cogent. 
Lady Montagu had learned the 
language of flowers, noted it 
down and taken these notes 
to England. Hence, Istanbul 
annunciated the whispers of the 
flowers to the world. 
From the 12th century, tulips 
found a place for themselves in the 
Anatolian art of embellishment 
and poems. Not acting solely as 
the most beautiful adornment of 
our gardens and windows, they 
also became the most beautiful 

component of our artwork. This 
elegant flower that acted as an 
inspiration for poems and songs, 
adorning all kinds of materials 
in all sorts of works ranging from 
marble to fabric, porcelain to 
silver, and armor to bookmaking 
luckily preserves its presence today 
in the same forms. 
Flowers find a unique tongue 
in our culture. The engraved 
flowers turn the brusquest and 
coldest of metals into something 
winsome, especially tulips… 
The flowers that blossom on a 
coarse upholstery fabric make 
it endearing. Carpets and rugs 
are decorated with flowers to 
express the emotions of those 
who weave them and those whom 
they are weaved for. From jugs to 
plates, porcelain is adorned with 
flowers; glazed tiles have flowers 
blossoming on the walls  - and 
they all should certainly contain 
the tulip! 

Tulip Era 
The tulip has a great importance 
in the Ottoman Empire of the 16th 
and 17th centuries. This interest 
culminated in the time of Ahmet 
III which came to be referred to 
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4 Emirgan’daki Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yerini gözlemlemek isteyenleri ağırlıyor.
The Tulip Museum and Research Center (Emirgan) welcomes those who would like to examine the place of the tulip in Turkish culture and art.
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5

6

5 6 7 Kilimlerden masa örtülerine, porselenden çinilere... Lale 
motifleri her yerde. 
From rugs to table cloths, porcelain to glazed tiles… Tulip patterns 
are everywhere.

birlikte, devre yakışan bir 
isim olarak tarihimizde ve 
kültürümüzde yer etmiştir. 
Lale Devri, dönemle özdeşleşen 
Sâdâbâd safalarından ibaret 
değildir. Aynı yıllarda binlerce 
ciltlik kütüphaneler kurulmuş, 
ilk matbaa açılmış, eğitim 
kurumları yaptırılmış, itfaiye 
kurumlaştırılmış, nice âlim ve 
sanatkâr yetişmiştir. Sultan 
III. Ahmed’e ait; “Yüce saltanat 
şehrimin halkı, şehrin havası ve 
suyunun güzelliğiyle ve Allah’ın 
kudretini ders alarak seyretmek 
için, eski zamanlardan beri 
çiçekçiliğe rağbet eder. Lâle-i 
Rûmî terbiyesini de eski 
zamandan bu yana âdet 
edinmiştir…” sözleriyle başlayan 
ferman, laleye olan ilginin ve 
yapılan şenliklerin bir çılgınlık 
değil, bir tefekkür medeniyeti 
oluşturduğunu ortaya koyar. 
“ Lâleye pîr-i sabâdan bu nefes 
şimdi değil, ezelîdir bu hevâ vü 
heves şimdi değil” (Laleye sabâ 
rüzgârının ettiği nefes yeni 
değildir. Laleye duyulan bu arzu 
ve heves ezeldendir) mısraları bu 
çiçeğe muhabbetin Lale Devri ile 
sınırlı olmadığını açıklar.  
Biraz da lalenin Batı 

yolculuğuna ve o diyarlardaki 
serencamına göz atacak 
olursak; devlet adamlarının 
laleye merak duyup onunla 
ilgilenmeleri XVI. yüzyılın 
ortalarına rastlar. Yüzyılın 
sonlarına doğru ise lalenin 
şöhreti yabancı sefirlerin bile 
dikkatini çekmiş ve ülkelerine 
dönerken yanlarında lale 
soğanı götürmüşlerdir. Lale, 
leylak, sümbül gibi çiçeklerin 
tohumları ilk defa Hollanda’ya 
ve oradan diğer Avrupa 
ülkelerine, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın izniyle, Almanya 
büyükelçisi Baron von Busbecq 
tarafından ulaştırılmıştır. 
Oradan diğer Avrupa ülkelerine 
yayılmış ve böylece Batı 
dünyası lale ile tanışmıştır. 
Lale soğanının Türkiye’den 
Hollanda’ya götürülüşü, 
Hollanda’da her yıl millî 
bayram olarak kutlanmaktadır. 
Bugün özellikleri farklı, en 
fazla lale çeşidi Hollanda’da 
bulunmaktadır. 

“Bahçeler bensiz olmaz” 
Sultan’dan Pabuççu’ya kadar 
uzanan lale sevdası; Yıldırım 
Bayezid’e tılsımlı gömleğinin 

as the “Tulip Era.” Even though 
the use of the term “Tulip Era” 
was first uttered by Yahya Kemâl 
for the period between 1718 
and 1730, and was used later by 
Ahmet Refik, it has come to be used 
as a common expression befitting 
that era in our history and culture. 
The Tulip Era cannot only be 
limited to the sâdâbad celebrations 
that came to be identified with the 
era. In the same years, libraries 
holding thousands of volumes 
were established, the first printing 
house was opened, educational 
institutions were founded, the fire 
brigade was institutionalized, and 
myriads of scholars and artists 
found patrons. The imperial edict 
of Sultan Ahmed III started with 
the lines, “The people of the city 
of my almighty reign have been 
keen florists since the days of old, 
beholding and deriving lessons 
from the omnipotence of God with 
the beautiful air and waters of the 
city. They have become accustomed 
to the convenances of Lâle–i Rûmî 
since the days of old…” It puts forth 
that the enthusiasm for the tulip 
and the festivities held in its name 
were not a passing interest but a 
civilization of contemplation. 
“Lâleye pîr-i sabâdan bu nefes 
şimdi değil, ezelîdir bu hevâ vü 

heves şimdi değil” (The soufflé 
whiffled to the tulip by the wind 
of the morn is not something 
new. This appetence and zeal are 
eternal.) These lines explain that 
the fondness for this flower is not 
limited to the Tulip Era.  
If we were to take a glance at the 
westward journey of the tulip 
and its adventures in those lands, 
the times when the statesmen 
developed an interest for the tulip 
coincides with the mid-16th century. 
By the end of the century, the 
fame of tulip had also drawn the 
interest of foreign envoys and they 
took tulip bulbs back with them 
to their countries. The bulbs 
of f lowers like tulips, lilacs, 
hyacinths were first taken 
to the Netherlands and then 
to other European countries 
upon the permit granted by 
Suleiman the Magnificent to 
the German envoy Baron von 
Busbecq. Spreading to other 
European countries from 
there, the Western world became 
acquainted with the tulip. The 
journey of the tulip bulb from 
Turkey to the Netherlands is 
celebrated in Holland each 
year as a national day. Today, 
Holland cultivates the greatest 
variety of tulips.
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sırtına lale motifi kondurmuş, 
Fatih Sultan Mehmed’e 
kaftanını lalelerle bezetmiş, 
Yavuz Sultan Selim’e Kefe’den 
lale soğanı ısmarlatmış, Kanuni 
Sultan Süleyman’a lale redifli 
şiirler yazdırmış, Sultan 
I. Ahmed’i bizzat lâlezârî 
yapmış, Avcı Mehmed Han’a 
çiçek meclisi kurdurtmuş ve 
nihayet Sultan III. Ahmed’i 
Sâdâbâd’a götürdüğü sırada 
lale çeşitleri bini aşmış, ruh 
ve sanat âleminde zirveye 
ulaşmıştır. Ancak, XIX. 
yüzyılda İstanbul lalesi 
çeşitleri kaybolmaya başlamış, 
İstanbul’a has bir sevda olan 
lale daha sonraları neredeyse 
tamamen unutulmuş, diğer 
çiçekler arasında kaybolarak 
değer ve önemini yitirmiştir. 
Tanpınar, “Lalenin zevkteki 
yeri kayboldu. O artık hiçbir 
şeyin sembolü değildir. 
Ne şair onun renginde 
sevgilisinin yanağının 
rengini hatırlıyor, ne nakkaş 
çiniye, mermere yahut 
parmaklığın iyi dövülmüş 
madenden dantelâsına 
onun birlik işaretini, bir 
‘lam elif ’in bükülüşü ile 
Allah’tan gayrı her mevcudun 

“Gardens can’t be 
without me” 
The love of tulips that 
extends from the sultan to the 
shoemaker adorns the back of 
the talismanic shirt of Yıldırım 
Bâyezid, and the kaftan of 
Mehmet the Conqueror with 
the tulip pattern; had Selim I 
order tulip bulbs from Caffe; 
Suleiman the Magnificent pen 
poems rhyming with tulip; 
turned Sultan Ahmed I into a 
tulip cultivator; had Mehmed 
Khan the Hunter establish 
councils of efflorescence; 
and finally as Sultan Ahmed 
III partook in to sâdâbâd 
celebrations, their numbers had 
surpassed a thousand, exalting 
in the art and spiritual worlds. 
However, in the 19th century, 
the different kinds of Istanbul 
tulips gradually became extinct 
and the enthusiasm for tulips 
specific to Istanbul came to be 
totally forgotten - lost among 
other flowers, the tulip lost its 
importance. Tanpınar has, in 
a striking manner, relayed this 
fate with these words, “The 
part tulips played in ecstasy is 
lost. It no longer is the symbol 
of anything. Neither the poet 

is reminded of the cheek of the 
beloved beholding its color; 
nor the artist tries to divinate 
the symbol of unity, its silent 
enouncement that abnegated 
the existence of anything other 
than God with the convolution 
of lam and aleph to the glazed 
tiles, marble or the lace of well-
wrought metal; and the master 
calligrapher no longer forms its 
sphere from the camber of the 
old lams. Now the tulip is outside 
of what we call ecstasy, like any 
form devoid of its divinity; it 
merely exists as a flower …” 
When the tulip festivities at 
the Emirgan of our childhood 
became a thing of the past, the 
imported tulips that tried to 
raise their heads in the spring 
came to lose their old jolliness. 
The International Istanbul Tulip 
Festival held since 2006 has 
come to the rescue to stake out 
a claim and rehabilitate tulips. 
By cultivating tulips in gardens 
to showcase the arrangements 
specific to Ottoman gardening 
traditions and holding tulip 
festivities there, Lâle–i Rûmî 
will continue to adorn and 
be the symbol of Istanbul, a 
culture capital.

7

varlığını ortadan kaldıran 
sessiz belagatini geçirmeye 
çalışıyor; ne de yazı ustası, 
eski lam’ların kavsinden 
onun şeffaf fanusunu 
tutuşturuyor. Lale şimdi zevk 
dediğimiz terkibin dışında, 
arkasından tanrısı çekilmiş 
herhangi bir şekil gibi sadece 
bir çiçek olarak mevcuttur…” 
diyerek bu vefasızlığı çarpıcı 
bir üslupla anlatmıştır. 
Çocukluğumuzun 
Emirgan’daki lale bayramları 
tarihe karışmış, baharda 
boy göstermeye çalışan 
ithal laleler bile eski 
neşesini kaybetmişti ki, 
laleye sahip çıkmak ve ona 
eski itibarını kazandırmak 
adına, 2006 yılından bu 
yana her yıl düzenlenen 
“Uluslararası İstanbul Lale 
Festivali” imdada yetişti! 
Osmanlı bahçe geleneğine 
özgü düzenlemelerle 
kurulacak bahçelerde 
lale yetiştirilmesi ve bu 
bahçelerde lale şenlikleri 
yapılması sayesinde 
Lâle-i Rûmî, İstanbul ’u 
süslemeyi ve kültür başkenti 
İstanbul ’un sembolü olmayı 
sürdürecektir.
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

Umudun, sevincin, geleceğin 
yüzü olan tüm çocukların   

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlu olsun...

May all of our children who 
are the face of hope, joy and 
the future have a happy April 
23 National Sovereignty and 

Children’s Day...

SEYİT GÖKTEPE

MAHMUT ENÇ

ÇOCUKLAR 
GİBİ ŞEN

JOLLY AS  
A CHILD

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Denizden çıksan, korkar mısın? 
Yanındayız biz senin. Hem, 

aylardan nisan, bahar geldi, 
ısındı havalar… Bir kapı var 

aramızda işte, haydi, ya önce 
sen aş onu, bize katıl, ya biz 

açıp senin sularına katılalım… 
Denizi, evini, dünyayı, hayatı 

korkulu değil, gülen gözlerle 
kucaklayalım!.. Haydi! 

Would you be afraid if you were out 
of the water? We are right beside you. 

It is April, spring has come, and the 
weather is getting hotter… There is just 
a door between us, come on, either pass 

through it and join us, or let us open 
it and delve into your waters… Let us 

embrace the sea, your home, the world 
and life not with fear but with eyes 

shining with joy… Come on!





“Sen gelmiyor musun?” diyor 
dönüp biri. “Çekinme!” Oysa 

sadece küçük bir kararsızlıktır 
onun duyduğu. Bu bir yarışsa, 

evet, ondan önce yola çıkanlar 
mesafe kat ettiler. Böyleyken, 

harekete geçenler yanlış mı 
yaptılar acaba? Asla. Çocuğun 

zihninde belli belirsiz bir 
şeyler o sırada: Hayat da 

böyle bir şey mi yoksa? Kopuk 
kopuk, filmlerden, kitaplardan 

gördüklerine benzeterek örmeye 
çalıştığı ikinci bir duvar, 

çocuğun zihninde… Ama işte 
orada da belirip dile gelmiyor 

bir anda her şey! Düşünceler 
de sırasını bekliyor harekete 

geçmek için, duygular da…

Turning his back, one of them says, 
“Aren’t you coming?” “Do not get cold 

feet!” All in all, what is felt is just a 
little bit of hesitation. If this were a 
competition, yes, those who started 

off before him would have gained 
ground. Would you say that those who 

moved first were wrong? No, never. 
At that moment, a nebulous thought 

unfolds in the mind of the child: is life 
something like this? A second wall 

in the mind of a child gets built with 
bits and pieces of what resembles the 
movies he has seen and the books he 

has read… But everything does not 
unravel just then and there. Both 
ideas and emotions wait for their 

turn to get in on the action…





Gök mavisi, deniz mavisi, 
çocuk mavisi… Nasıl ferahlarsa 
insan duru göğün altında, öyle 
ferahlar bir çocuğun gözlerine 

bakınca… Yaz günü nasıl güzelse 
deniz, öyle güzeldir çocuğun 

kalbi de… Okulda öğrenilen, yan 
yana getirilip heceye, kelimeye, 

cümleye eriştirilen harfler 
bu maviliğin, bu gözlerin, bu 

güzelliğin çevreninde yeniden 
tanımlar kendini. Elleri göğü, 

denizi sımsıkı kavrarken kalpleri 
ve geleceğe dair hayalleri yansır 
fotoğraflara. Gök mavisi, deniz 

mavisi, çocuk mavisi… Renklerin 
en sevimlisi!..

The blue of the sky, the sea, the 
child… Just how does one get 

refreshed underneath the clear 
blue sky? One gets refreshed just 
as they look into a child’s eyes… 

The heart of a child is as beautiful 
as the sea in the summer… Learned 

in school, letters are brought side 
by side to form syllables, words 
and sentences, letters redefine 

themselves around these beautiful 
blue eyes. While their hands 

have a firm grip on the sky and 
the sea, their hearts and their 

dreams of the future are ref lected 
in photographs. The blue of the 

sky, the sea, the child… The most 
endearing of colors!





Parka gideriz annemle… Hafta 
sonları, babamla… Ama hava 
soğuksa, üşürsem, evdeysem, 

benim parkım olur bu halı. 
Salıncaklarını ve kaydırağını 

severim en çok. Hayal ederim. 
Benim hayalimle büyür halı 

sanki. Sonra kış boyu oradan 
oraya koşmamla kirlenen 

halı-parkımın banyo yapması 
gerektiğini söyler annem, çıkarır 

onu dışarı. Ben de peşinden… 
“Üşümez mi dışarıda renkleri 

anneciğim?” derim, gülümser, 
“Üşümez kızım, üşümez!” der. O 

zaman ben daha bir severim onu. 
Salıncakları ben yıkamak isterim 

halı-parkımda. Sonra köpürür, 
bembeyaz olur dört bir yanı. 

Yaz boyu ben gerçek parkımda 
oynarken, o, dinlenir evde, okulu 

tatil olmuş öğrenci gibi… 

We go to the park with my mom… And 
on the weekends with my father… But 

if the air is cold, if I feel the chill, and 
I’m at home, this carpet becomes my 

playground… I love its swing and slide 
the most. I dream. It’s as if this carpet 
grows in my mind’s eye. And then, my 

mother says that the ‘carpet park’ that 
has gotten dirty from me running all 

over it throughout winter needs a bath 
and takes it out. I follow her trails… 
“Won’t its colors feel cold mommy?” 

She smiles and says, “It won’t, my 
daughter, it won’t!” Then, I love it all 
the more. I want to wash the swings 

myself in my ‘carpet park.’ It froths up, 
turning all white. While I play in my 
real park throughout the summer, it 

rests in the house, just like a student 
on summer vacation…





Işığın yazısıdır fotoğraf. 
Mürekkebi güneşten. Yazanı 

eldir, hem de göz. Yazarı, 
makinesiyle bir, sanatçının 

kendisidir. Harfleri vardır onun 
da. Kelimeleri ve cümleleri. 

Açıyı belirler, kompozisyonu 
kurar, zihninden ve gönlünden 

gördüğünü somutlaştırıp ânı 
ölümsüz kılar. Bütün bunları 
tek potada eritip deklanşöre 

öyle basar ışık-yazarları bazen. 
İşte tam bu fotoğraftaki gibi… 

Üstelik, ışığın satırlarına burada 
çocuklar da katılmaktadır. Bir 

fotoğrafta gülen çocuklar varsa 
orada güneş, gökyüzü, kuşlar hiç 

olmadıkları kadar bahtiyardır. 

A photograph is the writing of the 
light. Its ink is the sun. The scribe 

is both the hand and the eye. Its 
author is the artist himself along 

with his camera. It also has letters. 
Words and sentences. He determines 

the angle, sets up the composition, 
reifies what he sees in his mind’s 
eye and eternalizes the moment. 

Sometimes, the scribe melts all this 
into one pot and hits the shutter. 

Just like in this photograph… 
What’s more, children join in the 

lines of the light here. If there are 
laughing children in a photograph, 
the sun, the sky, and the birds are 

happy like never before.





Nemrut’u, Arsemia’sı, milattan önceki 
tarihlere uzanan ilk yerleşimleriyle pek çok 
medeniyetin merkezi olmuş, bereketli çehresi, 
büyüleyici atmosferi ile Anadolu’nun en görülesi 
şehirlerinden biridir Adıyaman.   

Having acted as the center of many civilizations with 
its first settlements in Nemrut and Arsemia extending 
back before the Common Era, with its opulent features 
and enchanting atmosphere, Adıyaman is one of the 
cities most worth visiting in Anatolia.   

7 REASONS TO VISIT ADIYAMAN 

ADIYAMAN’A 
GİTMEK İÇİN
7 NEDEN MUTLU DURSUN AHMET ÇETİNTAŞ





1

Nemrut Dağı  
Kommagene Kralı Antiochos 
Theos MÖ 62 yılında, dünya 
durdukça adının anılması için 
yaptırmıştı Nemrut Dağı’ndaki 
anıt mezarını. Ana kaya 
üzerine kesme, kırma ve çakıl 
taşlarının yığılmasıyla vücuda 
getirilmiş eseri 50 metre 
yüksekliğinde ve 150 metre 
çapında bir alana yayılıyordu. 
2 bin 150 metre rakımda, ana 
kayanın düzleştirilmesiyle 
oluşturulmuş doğu ve batı 
teraslarında Greko-Pers 
üslubunda heykelleriyle, 
kabartmaları ve ateş 
sunağıyla Nemrut Dağı’nın 
her yıl on binlerce insanı 
karşıladığını düşünürsek 
bu barışsever ama kibirli 
kralın amacına ulaştığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Kralın “ebedî bir istirahatgâh” 
olarak inşa ettirdiği göksel 
tahtına kurulup güneşin o 

dillere destan doğuşunu ve 
batışını bin yıllardır burada 
Kommagene Krallığı’nın 
gökyüzü hâkimiyetini 
temsil eden koruyucu kartal, 
krallığın yeryüzü hâkimiyetini 
temsil eden koruyucu 
aslan, Kommagene Kralı 
I. Antiochos, Kommagene 
(Tyche),  Zeus, Apollon ve 
Herakles dev heykelleri ile 
birlikte izlemenin kelimelerle 
tarif edilebilecek bir tecrübe 
olmadığı muhakkak. Bu 
nefes kesici manzara kadar 
heykellerin yapım öyküsü 
hakkında anlatılan efsaneler 
ve hâlâ bulunamamış 
kral mezarı da Nemrut’un 
cazibesine cazibe katıyor. 
Nemrut’un gizemini çözme 
çalışmaları ilk olarak Alman 
bilim insanları Otto Puchstein 
ve Karl Sester tarafından 
1882 yılında yapılan keşif 
gezisi ile başlamış. Bu isimlere 

Mount Nemrut  
King Antiochos, aka Theos of 
Commagene, had his mausoleum 
built on Mount Nemrut in 62 
BC to have his name be cited 
for eternity. Covering an area 
of 150 meters in diameter with 
a height of 50 meters, this 
structure was built on the main 
rock formation by piled-up 
ashlar, cut stones and pebbles 
on top of one another. At an 
altitude of 2,150 meters, formed 
by the flattening of the main 
rock formation, stand statues, 
reliefs and a fire alter in Greco-
Persian style on the eastern 
and western terraces. Mount 
Nemrut greets ten thousands of 
people every year, and we can 
say that this peace-loving but 
haughty king was able to achieve 
what he desired. It, certainly, 
is an experience that’s hard to 
describe in words - to  settle 
into the celestial throne that 

the king had built as a “ final 
resting place” and to watch 
the legendary beauty of the 
rising and setting of the sun 
here, with the sculptures of the 
guardian eagle (representing 
the celestial empery of the 
Commagene Kingdom), the 
guardian lion (representing 
his worldly dominion), and 
the gigantesque heads of the 
Commagene King Antiochos 
I, Commagene (Tyche), Zeus, 
Apollo and Heracles. Along 
with this breathtaking 
landscape, the legends about 
how these sculptures were 
built and the burial chamber 
that has not been found to 
this date add to the appeal of 
Nemrut. The efforts to solve 
the mystery of Nemrut began 
by German scientists Otto 
Puchstein and Karl Sester 
with an expedition trip in 
1882. Then, the founder of the 
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1 Nemrut Dağı’ndaki tümülüs ve kutsal alanlar MÖ I. yüzyıla tarihleniyor.
The tumulus and the sacred areas at Mount Nemrut date back to the 1st century BC.

daha sonra İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin kurucusu Osman 
Hamdi Bey de katılmış. 
Amerikalı arkeolog Theresa 
Goell ve Friedrich Karl 
Dörner’in 1953 yılından 
1980’li yıllara kadar yaptığı 
çalışmaları 1986 yılından 
itibaren Prof. Dr. Sencer Şahin 
sürdürmüş. Bu araştırma ve 
kazılarda, tümülüsün içinde 
olması gerektiği düşünülen 
Kral Antiochos Theos’un 
mezar odası bulunamamış. 
Gizemini hâlâ koruyan bu 
anıt mezar 1987 yılından 
beri UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alıyor.  

Cendere Köprüsü 
Kahta ile Sincik ilçeleri 
arasında yer alan ve adını da 
üzerinde bulunduğu çaydan 
alan Cendere Köprüsü, 
dünyanın en eski kemerli 
köprülerinden biri. Romalılar 
tarafından yapılan ve geçen 
yıla kadar araç trafiğine 
açık olan köprünün boyu 
120, eni ise 7 metre. Roma 
mühendisliğinin en güzel 
örneklerinden bir olan köprü 

her biri 10 ton ağırlığında 
92 adet taş bloğun üst 
üste konmasıyla yapılmış. 
Köprü bir büyük kemer ile 
doğu tarafındaki küçük 
bir tali kemerden oluşuyor. 
Üzerindeki yazıttan, 
köprünün MS 198-200 
yılları arasında, Samosata’da 
(Samsat) konuşlanan “Legio 
XVI Flavia Firma” (XVI. 
Roma Lejyonu) tarafından, 
İmparator Vespasian (MS 
69-79) döneminde inşa edilen 
başka bir köprünün yerine 
yapıldığı anlaşılıyor. Köprünün 
köşelerinde dikili duran korint 
başlıklı sütunların Kahta 
tarafındaki ikisi İmparator 
Septimus Severus’a (MS 193-
211) ve “Mater Kastrorum” 
(Askerlerin Anası) olarak 
anılan eşi Julia Domna’ya 
adanmış. Köprünün diğer 
iki köşesinde ise sadece bir 
sütun var. Burada olması 
gereken diğer sütun taht 
kavgası sırasında öldürdüğü 
kardeşi Geta’ya dair tüm 
hatıraları yok etmek isteyen 
Caracalla tarafından ortadan 
kaldırılmış. Kaderin garip bir 

2

3

Gün batımı Adıyaman’ın her yerinden izlenebiliyor.  
At Adıyaman, the sunset can be watched from everywhere. 

Cendere Köprüsü, depreme dayanması için esneklik payı verilerek 
inşa edilmiş.
The Cendere Bridge was built by a deflection tolerance to resist earthquakes.

2

3

Istanbul Archeology Museum, 
Osman Hamdi Bey joined 
their ranks. The excavations 
started by the American 
archeologist Theresa Goell 
and Friedrich Karl Dörner in 
1953 and carried out until 
the 1980s were taken over 
by Prof. Dr. Sencer Şahin in 
1986. During these studies 
and excavations, the burial 
chamber of King Antiochos 
Theos that was considered to 
be in the tumulus could not be 
found. Remaining a mystery 
to this day, this mausoleum 
was admitted to the UNESCO 
World Heritage List in 1987.   
Caption. Nine-meter tall 
statues sitting on their 
thrones. Their heads, almost 
human sized, have broken off 
and fallen due to earthquakes. 
Caption. Commagene King 
Antiochos Theos. In the 
epigraphs it is stated that he 
wanted to build this cenotaph 
to have his ancestors, the 
descendants of the famous 
Persian King Darius from his 
father’s side and Alexander 
the Great from his mother’s 
side, beheld in this area. 

Cendere Bridge 
Located between the Kahta and 
Sincik districts and getting its 
name from the brook it was built 
upon, Cendere Bridge is one of 
the oldest arched bridges of the 
world. Built by the Romans, 
the bridge that was opened 
to traffic until last year, is 7 
meters wide and 120 meters 
long. One of the best examples 
of Roman engineering, it was 
formed by the piling of 92 stone 
blocks weighing 10 tons on the 
top of each other. The bridge 
is formed of a great arch and a 
smaller secondary arch to the 
east. From the epigraph on it, 
it is understood that the extant 
bridge was built in AD 198-200, 
in place of the one that had 
been built by “Legio XVI Flavia 
Firma” deployed in Samosata 
during the Emperor Vespasian’s 
period (AD 69-79). Two of the 
Corinthian columns on the 
Kahta side were dedicated to 
Emperor Septimius Severus (AD 
193-211) and to Julia Domna, 
“Mater Castrorum” (The Mother 
of Soldiers). On the other side 
of the bridge there is just one 
column. The other column that 
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cilvesi olsa gerek; kardeşini 
öldürüp imparator olan 
Caracalla Harran’daki Sin 
Tapınağı yolundayken, hak 
ettiği rütbeye getirilmediğine 
inanan ve fırsatını kollayan bir 
askeri tarafından öldürülmüş. 

Karakuş Tümülüsü 
(Kadınlar Anıt Mezarı)
Nemrut Millî Parkı’nın 
girişindeki Karakuş Tümülüsü, 
Millî Park Koruma Alanı 
içerisinde. Kommagene 
Kralı II. Mithradates 
tarafından annesi İsas, 
kız kardeşi Antiochia ve 
yeğeni Aka adına yaptırılan 
anıt mezar (hierothesion), 
ismini çevresindeki 9 metre 
yüksekliğindeki dorik 
sütunlardan birinin üzerindeki 
kartal heykelinden alıyor.
Yapıldığı dönemde doğu, batı 
ve güney yönlerinde dörder 
sütun varken günümüzde 
doğuda, batıda ve güneyde 
üzerlerinde mezar steli, aslan, 
boğa ve kartal heykellerinin 
olduğu sütunlar görülüyor. 
Friedrich Karl Dörner’in 
tümülüste yaptığı sondajlar 
sayesinde, etrafı kireçtaşı 

4
4

5 Her yıl yüzlerce insan taze 
alabalık yemek, yüzen adaları 
izlemek ve bu adaların 
fotoğraflarını çekmek için 
Çelikhan’a geliyor. 
Each year hundreds of people come 
to Çelikhan to eat fresh trout, and 
to watch the floating islands and 
photograph them.

Friedrich Karl Dörner’in 
tümülüste yaptığı sondajlarla; 
etrafı kireçtaşı levhalarla çevrili 
mezar odasının çakıl ve kırma taş 
yığınıyla örtülü olduğu anlaşılmış.
The excavation at the tumulus 
conducted by Friedrich Karl 
Dörner revealed that the burial 
chamber, which was surrounded 
by limestone tablets, was built 
with pebbles and cut stone.

levhalarla çevrili mezar 
odasının çakıl ve kırma 
taş yığınıyla örtülü olduğu 
anlaşılmış. Tümülüsün 
güney tarafında ustaca açılan 
dehlizlerle mezar odasının 
çok uzun bir zaman önce,  
mühendislikteki başarılarıyla 
tanınan Romalılar 
zamanında soyulmuş 
olabileceği düşünülüyor. 

Arsemia 
MÖ 2’nci yüzyılda, Kommagene 
Krallığı’nın kurucusu Arsames 
tarafından Kahta Çayı’nın 
(Nymphois) doğusunda, eski 
Kahta Kalesi’nin karşısında 
kurulan Arsemia Antik 
Kenti Adıyaman il merkezine 
63 kilometre uzaklıkta. 
Kommagene’nin yazlık 
başkenti ve idare merkezi 
olarak kullanılan Arsemia, 
Anadolu’nun bilinen en büyük 
Grekçe yazıtının yanı sıra 
mitolojik kahramanlardan 
Herkül’ün, Kral Antiochos 
ile birlikte yer aldığı 10 ton 
ağırlığındaki kabartmaya da ev 
sahipliği yapıyor. Antiochos’un 
tacıyla birlikte Herkül’den daha 
uzun ve daha güçlü göründüğü 

should have been here was 
destroyed by Caracalla who tried 
to eradicate any reminder of 
Geta, the sibling he killed in the 
fight for the throne. In a twist 
of fate, having killed his brother 
and become emperor, Caracalla 
was murdered on the road to 
the Sin Temple in Harran by 
a soldier harboring ill feelings 
against him for not having been 
promoted to the rank he thought 
he rightfully deserved.  
Captions. The Cendere Bridge 
was built by a deflection 
tolerance method to withstand 
earthquakes.  
 
Karakuş Tumulus 
(Women’s Mausoleum) 
The Karakuş Tumulus at 
the entrance of the Nemrut 
National Park remains 
within the National Park’s 
Preservation Area. The 
mausoleum (Hieratheseion) 
built by the Commagene King 
Mithradates II to commemorate 
his mother Isas, his sister 
Antiochia and niece Aka gets its 
name from the eagle sculpture 
placed on the top of one of the 
9-meter-high Doric columns. 

While there were four columns 
on each of the eastern, western 
and southern directions, today 
there are columns with funerary 
stele and sculptures of a lion, 
a bull and an eagle in the same 
locations. The excavation at the 
tumulus conducted by Friedrich 
Karl Dörner revealed that the 
burial chamber, which was 
surrounded by limestone tablets, 
was built with pebbles and cut 
stone. It is thought that the 
burial chamber might have been 
raided a long time ago by the 
Romans known for their success 
in engineering with the tunnels 
expertly dug on the southern 
part of the tumulus. 

Arsemia 
Built right across from the old 
Kahta Castle to the east of the 
Kahta Brook by the founder 
of the Commagene Kingdom 
Arsames in 2 BC, the ancient 
city of Arsemia is 63 kilometers 
from Adıyaman district center. 
Serving as the summer capital 
and the headquarters of the 
Commagene Kingdom, Arsemia 
is the home of not only the 
greatest epigraph in Greek in 
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kabartma ile tasvir edilen 
tokalaşma (deksiosis) bu 
topraklarda barışa verilen 
değeri de gösteriyor. Heykelin 
sağ tarafında görülen uzun 
kitabenin hemen yanındaki 
157 metre uzunluğunda oyma 
tünelden geçilerek ruhban 
sınıfının dinsel arınma için 
kullandığı odaya inilebiliyor. 
Antiochos’un babası I. 
Mithridates’e ait bir mezarın 
da bulunduğu kentin tören 
yolu üzerinde Kahta Çayı’na 
bakan Mitras’ın kabartma 
steli, kentte görülmesi 
gereken bir diğer anıt. Tepe 
üzerindeki platformda ise 
Mithridates Callinicos’un 
kutsal mezar alanı ve sarayı 
yer alıyor. Yapılan saray 
kazılarında çok sayıda heykel 
parçası, bir kraliçe başı ve 
Antiochos başı bulunmuş.

Kaleler 
Tarım arazileri ve petrol 
kuyuları arasından Nemrut’a 
giderken yekpare bir 

kaya kütlesi üzerinde tüm 
ihtişamıyla yükseldiğini 
göreceğiniz Yeni Kale fantastik 
görünümüyle dikkat çekiyor. 
350 metre yüksekliğindeki 
bir uçurumun üzerinde 
bulunan kale Kahta ilçesine 
bağlı Kocahisar köyünde yer 
alıyor. Kommagene Krallığı 
döneminde inşa edildikten 
sonra Romalıların, 13’üncü 
yüzyılda ise Memlukluların 
hâkimiyetine girmiş. Bu üç 
büyük medeniyetten izler 
taşıyan ve en son 1970’lerde 
Friedrich Karl Dörner 
tarafından kısmen restore 
edilen kalede zindan, ibadet 
alanları, sarnıç ve çok sayıda 
oda bulunuyor. Burada ayrıca 
kuşatmalarda kullanılmak 
amacıyla açılmış, Kahta Çayı’na 
inen ve uzunluğu 80 metreyi 
bulan gizli bir tünel ile suyolu 
da var. Adıyaman’da görülmesi 
gereken bir diğer kale ise Roma 
döneminde Fırat Vadisi’ne 
hâkim bir tepe üzerinde inşa 
edilmiş Gerger Kalesi. 

Anatolia but also a relief weighing 
10 tones that depicts one of the 
mythological heroes, Hercules, 
along with King Antiochus. The 
handshake (deksiosis) depicted in 
this relief shows Antiochus with his 
crown, looking taller and stronger 
than Hercules; it also showcases 
the worth that was given to peace 
in these lands. One can reach 
the purgation chambers used by 
the clergy for catharsis, passing 
through the 157-meter-long tunnel 
carved right beside the long epitaph 
to the right of the sculpture. Mitras’ 
relief stela overlooking the Kahta 
Brook on the ceremonial road of 
the city is one of the monuments 
that is worth seeing in this city 
that also houses the tomb of 
Antiochus’s father Mithridates 
I. On the platform over the hill 
there are the sacred burial grounds 
of Mithradathes Callinichos 
(Hierotheseion) and his palace. 
During the excavations of the 
palace, numerous pieces belonging 
to statues, the heads of a queen and 
Antiochos were found.

Castles 
Located between agricultural 
areas and oil wells on the road to 
Nemrut, Yeni Kale (New Castle) 
that you see rising in all its glory 
on a monolithic rock mass draws 
attention with its fantastic 
appearance. Built on the edge of 
a 350-meter cliff, the castle is 
at the Kocahisar village of the 
Kahta district. Built during the 
rule of Commagene Kingdom, it 
later came under the dominion of 
Romans, and in the 13th century, 
the Mamelukes. Displaying traces 
of these three great civilizations 
and partially restored by 
Friedrich Karl Dörner in 1970s, 
the castle has dungeons, sacred 
areas, a cistern and many 
chambers. There is also a nearly 
80-meter-long secret tunnel and 
a waterway descending to Kahta 
Brook (Nymphois) and built to be 
used during sieges. Another castle 
that should be seen in Adıyaman 
is the Gerger Castle built during 
the Roman period on a hill 
overlooking the Fırat Valley. 
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6 Tütüncülük Adıyaman’ın en önemli geçim kaynaklarından biri. 
Tobacco farming is one of the livelihoods of Adıyaman.
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Perre Antik Kenti  
2012 yılında çevre düzenleme 
faaliyetleri kapsamında 
başlatılan kazı çalışmaları 
neticesinde, Kommagene 
Krallığı’nın beş büyük antik 
kentinden biri olan “Perre 
Antik Kenti”nde kayalıklar 
içine oyularak yapılmış 
oda mezarları gün yüzüne 
çıkarılmış. Günümüzde Pirin 
olarak da bilinen Perre; antik 
dönemde Melitene (Malatya) ile 
Kommagene başkenti Samosata 
(Samsat) güzergâhında 
bulunduğu ve Roma 
kaynaklarında lezzetinden 
bahsedilen su kaynaklarına 
sahip olduğu için orduların, 
kervanların ve yolcuların 
konaklama yeriymiş. Bugün 
de kullanılan Roma çeşmesi 
o günlerden yadigâr. İznik 
Konsili’ne temsilci gönderecek 
kadar önemli bir dinî 
merkez olan şehrin girişinde 
ise günümüze bir kısmı 
ulaşabilmiş sur duvarları ve 
kaya mezarları yer alıyormuş.  

Oturakçı Pazarı 
Tarihî Oturakçı Pazarı, 
Adıyaman şehir merkezinde 
yer alıyor. Burası elde 
dokunan, yöreye özgü 
desen ve motif leriyle 
tanınan “Pişnik” ve “Alikan” 
halıları, kilimler; nazarlık, 
çanta ve heybeleri ile 
Adıyaman’da hediyelik 
eşya için en önemli adres 
durumunda. Pazarı gezerken 
palancı, çulcu, nalbant, 
kazancı, kalaycı gibi zanaat 
erbabının mahir ellerinin 
ahenkle işleyişine de şahit 
oluyorsunuz.  İşlerini, 
tam da ustalarından 
öğrendikleri gibi, dövme 
çekiç tekniğiyle icra eden 
bakırcılar; çuvallara 
doldurulmuş yünlerini satan 
esnaf; tütüncüler derken 
rengârenk tezgâhlarla 
bezenmiş, birbirine 
paralel bu sokakların 
neden Adıyaman turunun 
olmazsa olmazları olduğunu 
anlıyorsunuz. 

Perre Ancient City  
In 2012, as a result of the 
excavations carried within the 
scope of land use plans, the 
burial chambers that had been 
carved into the rocks in the 
ancient city of Perre, one of the 
five greatest ancient cities of 
the Commagene Kingdom, were 
unearthed. Known also as Pirin 
today, Perre, one of the five 
biggest cities of the kingdom, 
was the stopover destination for 
armies, caravans and wayfarers 
since it was located on the road 
from Melitene (Malatya) to 
Samosata (Samsat), the capital 
of Commagene Kingdom and 
held water sources, whose 
quality was praised in Roman 
written records. Still in use 
today, the Roman fountain 
is a relic of those days. At 
the entrance of the city, 
which was such an important 
religious center that it sent a 
representative to the Council of 
Nicea, stand the partial remains 
of the walls and rock tombs.  

Oturakçı Bazaar 
The historical Oturakçı Bazaar 
(Authentic Goods Market) is 
located in the Adıyaman district 
center. This is the most important 
address for getting souvenirs, 
considering that the handwoven 
carpets and rugs called Pişnik and 
Alikan, known for their patterns 
and designs particular to the 
region, evil eye talismans, bags 
and saddlebags are sold here. As 
you walk around the market, you 
can bear witness to the congruent 
work of the dexterous hands of the 
artisans like the saddle makers, 
tailors, ironsmiths, cauldron 
makers and pewtersmiths. Seeing 
the coppersmiths performing 
their tasks with the hammering 
method, a technique they learned 
from their own masters, the 
tradesman selling the wool they 
have stuffed into gunnysacks, and 
the tobacco sellers, you understand 
why these streets running parallel 
to one another, adorned with 
varicolored stalls are an integral 
part of Adıyaman. 

7

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-

Adıyaman, İstanbul (Sabiha 
Gökçen)-Adıyaman arasında 
karşılıklı seferler düzenliyor.

 
INFO

AnadoluJet has daily round-trip 
flights between Ankara-

Adıyaman, Istanbul (Sabiha 
Gökçen)-Adıyaman. 

anadolujet.com M
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7 Geleneksel el sanatları Oturakçı 
Pazarı’nda yaşatılıyor.
Traditional handcrafts are kept 
alive at the Oturakçı Market. 
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BURCU SEÇMEER SEKA MÜZESİ ARŞİVİ



1

Çocukluğumdan beri kâğıtların 
yazarların yuvaları olduğunu 
düşünmüşümdür. Bir okuma-
yazma sevdalısı olarak onların 
bende ayrı bir kıymeti vardır. 
Tam da bu sebeple İzmit’teki 
SEKA Kâğıt Müzesi’ni gezmek 
benim için ayrı bir zevk.  
Birinci kattaki Hamur 
Hazırlama Salonu’nda, her 
şeyin başladığı yerdeyim. 
MÖ 3200’lü yıllarda çivi 
yazısını geliştiren Sümerlerin; 
üzerine sesleri simgeleyen 
işaretler, semboller yazdığı kil 
levhaların yanı başındayım. 
Ördek şeklindeki beyaz kil 
tablet ne de güzel görünüyor! 
Hemen yanındaki papirüs 
beni alıp Eski Mısır’a, Nil 
Nehri’nin kenarındaki papirüs 
bitkilerinin arasına götürüyor. 
Parşömen, elimden tutup Roma 
dönemine çekiyor ve ceylan, 
dana, keçi gibi işlenmiş hayvan 
derisinin en pahalı, en ağır yazı 
yüzeyi olduğunu iddia ediyor. 
İnsanoğlu yıllarca kemik, 
taş, yaprak, balmumu, ağaç 
kabuğu, kurşun levha gibi 

birçok yüzeye yazıyor. Ta ki 
MS 105 yılında bir Çinli, ağaç 
kabuklarını kaynatarak elde 
ettiği hamurdan ilk kâğıdı 
üretene kadar. Önümdeki 
kocaman haritadan, sonraki 
yıllarda kâğıt üretmeye 
başlayan ülkeleri inceliyorum. 
“O zamanlar Osmanlı’da 
durum neydi?” sorusunun 
cevabını almak üzere Güç 
Santrali bölümüne gidiyorum. 
Panolarda yazılanlara 
bakılırsa kâğıt, 15’inci yüzyıla 
kadar önce Doğu’dan, sonra 
Avrupa’dan ithal ediliyordu. 
Osmanlı; İstanbul, Yalova, 
İzmir, Bursa gibi çeşitli 
şehirlerde kâğıthaneler, 
fabrikalar kursa da hiçbiri uzun 
ömürlü olmadı. Fakat kâğıdın 
kaderi, cumhuriyetin ilanının 
ardından, dönemin İktisat 
Vekili Celal Bayar’ın kalkınma 
planına kâğıt fabrikası 
maddesini eklemesiyle 
değişti. 1933’te Sümerbank 
kuruldu ve Türkiye’de 
kâğıdın kahramanı olacak 
esas kişi, mühendis Mehmed 

Since I was a child I have always 
thought that paper is the homes of 
writers. They hold an all the more 
precious place in my heart as I’m a 
bibliophile. For that same reason, 
visiting the SEKA Paper Museum, 
in Izmit, Kocaeli is a total pleasure 
for me. I will thoroughly explore 
this place step by step.   
I’m at the Pulp Making Preparation 
Hall on the first floor, where 
everything started. I’m standing 
right beside the clay tablets that 
Sumerians, who invented writing 
at around 3200 BC, engraved with 
scripts in cuneiform, marks and 
insignia that symbolize sounds. 
The white clay tablet in the form 
of a duck looks so beautiful. The 
papyrus paper right beside it 
carries me to Old Egypt and the 
papyrus plants on the banks of 
the Nile. Holding my hand, the 
parchment paper takes me to the 
Roman period and claims that 
the processed leather of gazelles, 
calves, and goats is considered to be 
the most expensive and heaviest of 
all writing surfaces. 
For years human beings write over 

lots of different surfaces like bones, 
stones, leaves, beeswax, tree barks, 
and lead plates until in China the 
first paper is produced in AD 105 
from the pulp prepared by boiling 
tree barks. Looking at the map in 
front of me I peruse the countries 
that started to produce paper in 
the coming years. I head over to 
the power plant section in order 
to get the answer to the question, 
“What was the situation in the 
Ottoman times?” According to the 
bulletin boards, paper was being 
imported from the East and later 
from Europe until the 15th century. 
Even though Ottomans established 
paper mills and factories in cities 
like Istanbul, Yalova, Izmir, and 
Bursa they did not last for long. 
However, the fate of paper changed 
when Celal Bayar, the economy 
minister of the era, added an article 
about a paper mill to the progress 
plan. Sümerbank was established 
in 1933 and the figure who would 
be the real hero of paper in Turkey, 
engineer Mehmed Ali Kâğıtçı, was 
appointed as its general manager. 
Well then, where should this paper 
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1 Emek yoğun ve özenli bir sürecin ardından SEKA’da basılan kâğıtlar, 
çalışanlar için “zafer” demekti.
After intensive labor and a studious process, the manufacturing of papers at 
SEKA signified moments of victory for the employees.

Ali Kâğıtçı burada genel 
müdür olarak görevlendirildi. 
Peki, bu kâğıt fabrikası 
nerede açılacaktı? Yapılan 
araştırmalar, hammaddenin 
nakliyesi, su ve işçi temini, 
arazi altyapısı avantajlarından 
dolayı İzmit’i işaret etti. 
İncelemekte olduğum fabrika 
planı, o dönem projenin özenle 
tasarlandığının ispatı. İzmit 
Kâğıt ve Karton Fabrikası’nın 
temeli 1934’te Başbakan 
İsmet İnönü tarafından atıldı. 
O mesut günde, yakında 
karşılaşacakları sürprizden 
kimsenin haberi yoktu.   

Roma mirası 
Türbin Dairesi’ne girdiğimde, 
kendimi bu bölgenin en eski 
ev sahipleriyle tanışırken 
buluyorum. Yapılan kazılara 
kadar kimse buranın MS 304’te 
Roma İmparatorluğu’nun 
başkenti Nicomedia olduğunu 
bilmiyordu. Mehmed Ali 
Kâğıtçı önderliğinde getirtilen 
Türk ve Alman arkeologlar, 
saray, hamam, pazaryeri, 
heykel, çeşme gibi eserlerin 
buluntularını çıkarıp Arkeoloji 

Müzesi’ne teslim ettiler. 
Nicomedia tarihini okurken 
gördüğüm Roma sikkeleri, 
imparator büstü içimden “Bir 
varmış bir yokmuş.” dememe 
sebep oluyor.  
Nihayet, 6 Kasım 1936’da, 
Celal Bayar’ın katılımıyla, 
İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası 
törenle açıldı. 18 Nisan’da 
cumhuriyet döneminin ilk 
kâğıdı üretildi. Kimi davetliler 
bunu sarı zarf kâğıdını 
yüzlerine sürerek kutladı. 
Birkaç yıl içinde Sümerbank 
Selüloz ve Sanayii Müessesesi 
adını alan kurum, teknik, idari, 
sosyal tesisleri olan, maddi-
manevi bereketli bir yapıya 
dönüştü. Fakat 1941’de, bu 
sürece tüm emeğini, yüreğini 
koyan Mehmed Ali Kâğıtçı’nın 
görevine talihsiz bir kararla 
son verildi.  
Türkiye’deki kâğıt sanayiinin 
kurucusunu, bu değerli 
kimyageri daha yakından 
tanımak için Mehmed Ali 
Kâğıtçı Salonu’na geçiyorum. 
Girişe mavi takım elbisesi 
içinde, bakışlarını ufka 
diktiği, büyük bir portresi 

2

3

SEKA Kâğıt Fabrikası bir dönem Türkiye kâğıt sanayiinin gözbebeğiydi.
At one time, the SEKA Paper Mill was the pupil of the Turkish paper industry.

SEKA’da atık kâğıt toplama etkinliğinde öğrenciler görevlendirilmişti.
Students were given the task to collect waste papers for an activity held at SEKA.

2

3

factory be opened? The research 
carried out, pointed to Izmit due 
to the advantages it posed for the 
transportation of raw materials, 
the supply of water and workers, 
and the infrastructure of the 
land. The plan of the mill that I 
was examining, proves that the 
project was elaborately prepared 
in that era. The groundbreaking 
ceremony of the Izmit Paper and 
Cardboard Mill was led by İsmet 
İnönü, the then prime minister, 
in 1934. On that beautiful day, 
no one knew what surprises were 
awaiting them.   

Roman heritage 
When I enter the Turbine House 
Hall, I find myself meeting the 
oldest landowners of this region. 
Until the excavations that were 
carried out, nobody knew that this 
was Nicomedia, the capital of the 
Roman Empire in AD 304. Led by 
Mehmed Ali Kâğıtçı, Turkish and 
German archeologists had been 
invited and had excavated the 
remains of a palace, a bathhouse, 
a market place, sculptures, and a 
fountain, handing them over to the 
Archeology Museum. The Roman 
coins and the emperor’s bust I 
saw as I was reading the history 
of Nicomedia, led me to imagine 
times long gone.  

Finally, on November 6, 1936, 
with the contribution of Celal 
Bayar, the Izmit Paper and 
Cardboard Mill was brought into 
service with a ceremony. The 
first paper of the Republic era 
was produced on April 18. Some 
of the invitees celebrated this by 
rubbing the yellow envelope paper 
on their faces. In a few years, the 
mill took the name  “Sümerbank 
Cellulose and Industry Institution” 
and turned into a spiritually 
and materially abundant entity 
having technical, administrative 
and social premises. However, in 
1941, with an unfortunate decree 
Mehmed Ali Kâğıtçı, who had put 
so much effort and emotion into 
this enterprise, was dismissed of 
his duties.  
I head over to the Mehmed Ali 
Kâğıtçı Hall, in order to get to know 
this esteemed chemist, the founder 
of the paper industry in Turkey. A 
portrait of him wearing a blue suit 
is hung at the entrance. Beside the 
panels that summarize his life, his 
diplomas, his honorary plaques, 
photographs, and the books such 
as Papermaking and Atom and the 
World that he wrote, are filled-in 
drawings of cotton and bamboo 
fibers. His antique typewriter, his 
microscope, and the fountain pen 
on which “To Mehmed Ali Kâğıtçı 
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asılmış. Yaşamını özetleyen 
panoların yanında, gurur 
tablosu olan diplomaları, 
aldığı plaketler, fotoğraflar, 
yazdığı “Kâğıtçılık”, “Atom 
ve Dünya” gibi kitaplar, 
doldurulmuş pamuk ve bambu 
gibi lif çizimleri var. Antika 
daktilosu, mikroskobu, 
üzerinde “Mehmed Ali 
Kâğıtçı’ya SEKA’nın şükranları 
ile” yazan dolma kalemi 
hüzünlü görünüyor. Yurt 
dışından adına gönderilen övgü 
dolu mektuplarla mahkeme 
belgelerini, görevden alınma 
yazısını bir arada görünce 
buruluyorum.  
Doğu Galerisi’ne geçiyorum 
sonra; bunun sebebi konunun 
ve gönlümün başrolündeki 
kâğıdı derinlemesine incelemek 
isteğim. Kâğıt; selüloz adı 
verilen bitki liflerinden 
üretilen bir madde. Selüloz 

4
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İzmit’in uzun yıllar sembolü olan SEKA, şehrin aynı zamanda  
can damarıydı.
For long years, SEKA was a symbol and a source of liveliness for Izmit.

İhtiyaca göre yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan odunlar, tomruk taşıma 
arabalarına yükleniyordu.
The woods collected from various regions of the country in accordance with the 
need  were loaded onto the logging trucks.

ise bitkilerde hücre yapısını 
oluşturan ve kâğıt, yapay ipek, 
patlayıcı maddelerin yapımında 
kullanılan bir karbonhidrat. 
Bugün temel hammadde odun 
lifleri olsa da bitki lifleri, 
paçavra kumaşlar, kimyasal 
yöntemlerle elde edilen 
selülozla da kâğıt üretiliyor. 
Her çeşit, her kalite kâğıt 
için aynı süreç işliyor. Selüloz 
bazlı hammaddeler çok küçük 
parçalara ayrılıyor, su ile hamur 
hâline getiriliyor. Hamur, 
rafine edilip temizleniyor. 
Makinede işlenmeye 
hazır hâle getirilip büyük 
silindirlerde baskılanıyor, 
suyu alınıp kurutuluyor. 
Kuruyup düzelince, kullanım 
amacına göre gramajı ve 
dokusu ayarlanıyor. Kâğıdı 
teoride çözdükten sonra 
işin pratisyenlerini görmek 
için dolaşmaya başlıyorum. 

in expression of our gratitude, 
SEKA” is inscribed, seem sad. 
Seeing the complimentary letters 
sent from abroad and the court 
documents along with the letter 
relieving him of his duties makes 
my heart sink a bit.  
I pass to the East Gallery to 
carefully examine paper - the star 
of this subject and my heart. Paper 
is a material produced from plant 
fibers called cellulose. And cellulose 
is a carbohydrate that forms the 
cells in plants and is used in the 

making of paper, artificial silk 
and explosive. Even though the 
main raw material today is the 
fiber of logs, paper is also produced 
from plant fibers, rags, and with 
cellulose that is produced through 
chemical methods. For all kinds 
and quality of paper the same 
procedures apply. Cellulose-based 
raw materials break up into small 
pieces and are turned into pulp 
with water. The pulp is cleaned and 
refined. Prepared to be processed 
in machines, the paper is pressed 
in huge cylinders, its water is 
squeezed out and it is dried. 
When it is dried and pressed, it’s 
calibrated depending on its weight 
in grams and texture. 
After deciphering the theory of 
papermaking, I begin to stroll 
around to see the practitioners of 
the job. In the Schleifer Hall, I get 
introduced to the schleifer grinding 
machine that turns lumber into 
fibers and transforms them into 
pulp. I salute the well-rounded and 
tall decantation towers that recycle 
the water and the fibers in it. The 
parts of the pulp machine go over 
the matter with a fine-toothed 
comb. They are responsible for 
cleaning the pulp and squeezing the 
water out of it. The pulp warehouse 
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Şlayfer Salonu’nda ülkeden 
devşirilen tomrukları lif 
hâline getirip kâğıt hamuruna 
dönüştüren öğütücü şlayfer 
makinesi ile tanışıyorum. 
Suyun ve içindeki liflerin 
tekrar kullanılmasını sağlayan 
boylu poslu dekantasyon 
kulelerini selamlıyorum. 
Teksif Dairesi’ndeki aletler, 
buranın ince eleyip sık 
dokuyanlarından. Malum kâğıt 
hamurlarını temizlemekle, 
sudan ayırmakla yükümlüler. 
Hamur deposu, kâğıt 
hamurlarının üretilene kadar 
bekleştiği, yağhanedeki 
yağdanlıklarla, pompalarla 
dertleştiği yer. Fabrikanın 
en titizi şüphesiz Hamur 
Temizleme Ünitesi! Bu arada, 
gittikçe büyüyen aletler göz 
kamaştırıyor. Kâğıt Makinesi 
Salonu ise başka bir gezegene 
gelmişim duygusu uyandırıyor 
bende. Hamuru kâğıt veya 
kartona dönüştüren bu 
devasa aletler, fabrikanın 
ana üreticileri. Böylesine 
hummalı bir çalışmanın eseri 
olduğunu görünce, elimize 
aldığımız o incecik kâğıtların 
değerini daha çok bilmemiz 
gerektiğini anlıyorum.   
SEKA serüvenime kaldığım 
yerden devam ediyorum. 
SEKA ilk günden itibaren 
üretmekle kalmayıp İzmit’in 

modernleşmesine, yeniliklerle 
kabuk değiştirmesine de vesile 
oldu. Çıraklık Okulu kuruldu; 
yurt dışı eğitim programları 
düzenlendi. İşçi aileleri için 
lojmanlar, ilkokul, hastane, 
sinema-tiyatro salonları, spor 
tesisleri, yemekhaneler açıldı. 
1955 yılında yeniden yapılanan 
kurumun adı Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt Fabrikaları oldu. 
Yıllar içinde SEKA İzmit’ten 
taştı. Çaycuma, Aksu, 
Dalaman, Afyon, Balıkesir, 
Bolu, Silifke, Kastamonu’da 
selüloz, gazete kâğıdı, odun 
hamuru, mukavva gibi 
çeşitli ürünleri üreten SEKA 
kuruluşları hizmete girdi. 

SEKA Radyosu’ndan 
Kâğıtspor’a… 
Bodrum katındayım. SEKA’da 
Sosyal Yaşam Bölümü’ndeki 
paylaşımlar bana “Neşeli 
Günler” tadında bir filmi 
çağrıştırıyor. Bir zamanlar 
mavi tulumları, turuncu 
postallarıyla yemekhaneye 
gelen işçiler, sıcacık 
çorbalarını bu tepsilerde 
içtiler. Yorgunluklarını yazlık 
sinemalarında Türkan Şoray’la, 
Kadir İnanır’la attılar. SEKA 
Çocuk Dostları Derneği’nin 
çabalarıyla minikleri 
sevindirdiler. İş arkadaşlıkları, 
SEKA dinlenme kamplarında 

is where the pulp is kept until it is 
turned into paper – where it has 
heart-to-heart conversations with 
the pumps and the lubricators. The 
most delicate part of the mill is, 
without doubt, the pulp cleaning 
unit and the instruments that 
gradually grow in here are dazzling. 
The paper machine makes me feel 
as if I have arrived on a totally 
different planet. These gigantesque 
machines that turn pulp into paper 
and cardboard are the  mill’s main 
manufacturers. When I learn 
that those thinnest of papers are 
the result of such feverish labor, 
I understand that we should 
appreciate them more.    
I continue my exploration of 
SEKA from where I left off. SEKA 
did not only produce from the 
first day it was established but 
it also contributed towards the 
modernization of Izmit, leading a 
wave of change with innovations: 
an apprenticeship school was 
established; overseas educational 
programs were organized; lodgings, 

a primary school, a hospital, movie 
and theater halls, sports facilities 
and a cafeteria for the workers’ 
families were established. In 1955, 
the name of the restructured 
institution became “Cellulose and 
Paper Mills of Turkey.” In the years 
to come, SEKA was taken beyond 
Izmit. In time, SEKA premises 
producing cellulose, newsprint 
paper, wood pulp and cardboard, 
came into service in Çaycuma, 
Aksu, Dalaman, Afyon, Balıkesir, 
Bolu, Silifke, and Kastamonu.  
 
From SEKA radio to 
Kağıtspor… 
I’m in the basement. The things 
shared in SEKA’s Social Life section 
remind me of the movie Neşeli 
Günler. The workers who once 
arrived in the cafeteria with their 
blue overalls and orange boots, 
drank their hot soups from these 
trays. They put their tiredness 
behind at the open-air cinema with 
movies of Türkan Şoray and Kadir 
İnanır. They made little ones happy 

7

6

6

7 SEKA Kâğıt Fabrikası’nın kuruluşundaki en önemli rolü Mehmed Ali 
Kağıtçı oynamıştı. Hayatı, müzede adına ayrılan bölümde incelenebilir.
Mehmet Ali Kâğıtçı played the most important role in founding the SEKA Paper 
Mill. His life can be studied at the section dedicated to him in the museum.

SEKA çalışanları için basketbol, voleybol, futbol sahası gibi spor 
tesisleri kurulmuştu.
Sports facilities like basketball and volleyball courts, and football fields were 
made for the workers of SEKA.
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tatil arkadaşlığına dönüştü. 
Taze haberleri SEKA 
Radyosu’ndan, SEKA 
Postası’ndan aldılar. SEKA 
Bandosu’yla coşup, korosuyla 
musikiye doyup itfaiyesiyle 
yangınlardan kurtuldular. 
Kâğıtspor Kulübü’nün 
voleyboldaki, futboldaki 
başarılarıyla övündüler. 
Selüloz-İş Sendikası’yla 
kendilerini güvende hissettiler. 
1998’de özelleştirilip 2004 
yılında faaliyetlerine son 
verilmesiyle, işleyen demir 
SEKA işlemez oldu, paslandı. 
Baktığım fotoğraflarda ve 
belgelerde kalan bir anı 
oldu. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilen 
işletmenin, 2007 yılında 
müzeye dönüştürülmesine 
karar verildi. 
Antikkapı Bilim Kafe’ye 
gitmeden önce, çocukları 

bilgilendirirken eğlendiren 
faaliyetleriyle dikkat çeken 
SEKA Kâğıt Müzesi El Sanatları 
Atölyesi’ne uğruyorum. 
“El yapımı kâğıt” atölyesi; 
origami, damga, baskı, 
kâğıt hamurundan nesne 
yapımı gibi çalışmalarla 
genç kuşağın el becerilerini 
geliştirmeyi hedefliyor.  
Hayal gücünü kâğıtla 
buluşturan bir yazı dikkatimi 
tam da o anda çekiyor 
duvarda. Çocuklara “eğer” ile 
başlayan sorular sormuşlar. 
Bir yavrucak “Eğer arkadaşım 
bir araç olsa otobüs olurdu 
çünkü tüm yükümü taşıyor. 
Babam bir eşya olsa günlük 
olurdu çünkü ona tüm içimi 
dökebiliyorum.” yazmış. Tam 
da Mehmed Ali Kâğıtçı’nın 
dediği gibi: “Yaşamak için 
ekmek ne ise düşünmek için 
de kâğıt odur.”

through the efforts of the SEKA 
Children’s Friends Association. 
Co-workers became friends at the 
SEKA holiday camps. They heard 
the fresh news from the SEKA 
Radio, or received news from the 
SEKA Post. They got carried away 
with the SEKA band, got their 
fill of music with its choir, were 
saved from fires put out by its fire 
brigade. They boasted with the 
success stories of Kağıtspor Club 
in volleyball and football. They felt 
safe with the Selüloz-İş Sendikası 
(Cellulose Workers Union). When 
SEKA was privatized in 1998, 
and shut down in 2004, the 
machinery, always working like a 
clock, started to rust. They turned 
into memories, residing in the 
photographs and documents 
that I was looking at. The 
operation was transferred 
to the Kocaeli Metropolitan 
Municipality that decided to 

turn it into a museum in 2007.  
Before going to the Antikkapı Bilim 
Café, I drop by the SEKA Paper 
Museum’s Hand Crafts Workshop 
where children have fun while 
learning. Activities like handmade 
paper workshops, origami, stamps, 
press, and making objects out of 
pulp aim to develop the manual 
skills of the new generations. 
Just at that moment, a writing 
that merges the imagination 
with paper, hung on the wall, 
catches my attention. They have 
asked children to write down 
sentences starting with “If.” One 
child has said, “If my friend were 
a vehicle, he’d be a bus because 
he carries all my burden. If my 
father was an object, he would 
be a diary because I’m able to 
bare my heart to him.” Just 
like Mehmed Ali Kâğıtçı once 
said, “Paper is to thinking what 
bread is to living.”
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Kâğıdı bizlerle buluşturan tüm süreci SEKA Kâğıt Müzesi’nde görebilirsiniz.
You can find all the elements that bring paper to us at the SEKA Paper Museum.

8

8
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BURCU SEÇMEER SEKA MÜZESİ ARŞİVİ

Kendi kâğıdını kendi üreten, kendine yeten bir 
Türkiye için elini taşın altına koymuş, İzmit 
Sümerbank Selüloz ve Kâğıt Fabrikası’nı kurmuş 
bir girişimci ve bilim insanıydı Mehmed Ali Kâğıtçı. 

The founder of Izmit Sümerbank Cellulose 
and Paper Factory, Mehmed Ali Kâğıtçı was 
an entrepreneur and scientist who assumed 
responsibility for Turkey, a self-sufficient country 
that would manufacture its own paper. 

A DOYEN OF PAPER 

BİR KÂĞIT 
DUAYENİ 



1

Mehmed Ali, Deniz Binbaşı 
Ahmet Bey ile Rukiye 
Hanım’ın oğlu olarak, 
Heybeliada’da müstakil, 
bahçeli bir lojmanda 
dünyaya gözlerini açar. 20 
Ağustos 1899 tarihinde, 
kavurucu bir yaz gününde 
doğması tesadüf olmasa 
gerek çünkü hayatı meyve 
veren bir ağaç misali 
üreterek; bir o kadar da 
taşlanarak geçecektir. 
Daha okula başlamadan 
rakamları, alfabeyi 
öğrenen meraklı bir 
çocuk; tenekelerden deniz 
araçları yapıp “Büyüyünce 
gemi inşa mühendisi 
olacağım.” diyen bilinçli 
bir karakterdir. Okuduğu 
okulların mütemadiyen 
iftihar listesinde yer 
alırken, Fransızca kursuna 
gider; fotoğrafçılık, sinema 
kitapları okur. Bahriye 
Mektebi Matbaası’ndan 
sorumlu babasını boş 
zamanlarında ziyaret 
ederken, baskı sürecinin 
her aşamasıyla yakından 
ilgilenir. 1912 yılında 

başladığı İstanbul Erkek 
Lisesi’nden mezun olurken 
iyi derecede Almanca 
öğrenmiş; kimyaya, fiziğe, 
matematiğe yeteneği ile öne 
çıkmıştır. 

İlim, hayat içindir 
Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı’nın müttefiki 
olan Almanya, Yüksek 
Mühendis Okulu’nda 
gemi inşaat mühendisliği 
bölümü kurmaya karar 
verince, Mehmed Ali 
hiç düşünmeden buraya 
kaydını yaptırır. Fakat 
savaş Osmanlı’nın aleyhine 
sonuçlanınca, kadrodaki 
Alman profesörler 
memleketlerine gönderilir; 
bölüm kapatılır. Hayal 
kırıklığına uğrayan Mehmed 
Ali, bu durumun kendisi 
ve geleceğin Türkiye’si 
için “milat” olduğunun 
henüz farkında değildir. 
İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi’nin sınav 
açtığını duyunca girer; 
kimya bölümünü kazanır. 
İşte hayatı tam bu noktada 

Mehmed Ali opened his eyes to 
the world in a detached lodging 
with a garden in Heybeliada as 
the son of Navy Commander 
Ahmet Bey and Rukiye Hanım. It 
may not have been a coincidence 
that he was born on August 20, 
1899, a summer day of scorching 
heat since his life would resemble 
that of a tree that bore fruit 
and stoned because of that. 
Even before starting school, 
having learned the numbers 
and alphabet as a curious 
child, he was an industrious 
character that made vessels out 
of tins and said, “I will become a 
shipping engineer when I grow 
up.” Consistently making it to 
the honor list of the schools he 
attended, he took French courses, 
and read books on photography 
and cinema. In his spare time, 
he visited his father who was 
responsible of the Navy School’s 
House of Printing Press and 
was keen to learn all phases of 
printing. When he graduated 
from Istanbul Erkek High School, 
which he had started in 1912, 
he knew German well and had 
distinguished himself with his 

aptitude for chemistry, physics 
and mathematics. 

Science is for life  
When Germany, an ally of the 
Ottomans in WWI, decided to 
establish a ship engineering 
department in the Master of 
Sciences Faculty, Mehmed Ali 
registered without a second 
thought. However, when the war 
saw the defeat of Ottomans, 
the resident German professors 
were sent back to Germany and 
the department was shut down. 
Disappointed, Mehmed Ali was 
not aware that this situation 
would be a milestone for both 
him and Turkey. Upon hearing 
about the entry exams at the 
Istanbul University Faculty of 
Science, he participated and got 
into the Chemistry Department. 
That was when his life started 
to change. His professors were 
intent on keeping Mehmed 
Ali, who graduated from the 
Faculty of Science with honors, 
in academic circles. While an 
assistant in the faculty, he got 
certificates on mineralogy, 
general mathematics, and 
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1 Mehmed Ali Kâğıtçı, Almanya’daki kâğıt fabrikalarında stajyer ve işçi olarak çalıştı.
Mehmet Ali Kağıtçı worked as an intern and a blue-collar worker at the paper 
mills in Germany.

değişecektir. Fen fakültesini 
de üstün başarıyla 
tamamlayan Mehmed Ali’yi 
hocalarının bırakmaya 
niyeti yoktur. Fakültede 
asistanlık yaparken 
mineraloji, genel matematik, 
tıbbi kimya sertifikaları 
alır. Laboratuvar 
araştırmacılarına ışık 
tutacak “Kimya-yı Sınai 
Laboratuvar Kitabı” adlı 
ilk eserini 1925 yılında 
yayımlar. Anadolu 
topraklarının hammadde 
kaynakları üzerine 
yaptığı incelemelerde 
potansiyelin çok, görülen 
faydanın az olduğunu 
tespit eder. Bu derya 
deniz ülke sanayileşmeli, 
sahip olduklarını 
değerlendirmelidir. Mehmed 
Ali’ye göre ilim, ilim için 
değildir. İlim, hayat içindir; 
rahat yaşamak içindir. 
Peki, sanayileşme için hem 
hammaddesi hem sanayisi 
olan hem de talebi bulunan 
alan hangisidir? Etütleri 
onu selüloz ve kâğıtçılık ile 
buluşturur. Üniversitede 

öğrenciyken kendisinden 
Fransızca dersi aldığı papaz 
sık sık aklına gelmeye 
başlar. Bir seferinde elindeki 
ipek kâğıda basılı İncil ’i 
gösterip, kâğıdını dışarıdan 
alan memleketlerin sömürge 
olduğunu söylemiştir. 
Mehmed Ali kararını 
vermiştir; bundan böyle gayesi 
kâğıtçılık mesleği olacaktır.  
 
Türkiye’nin ilk kâğıdı 
Fen fakültesinin izniyle, 
işi uzmanından öğrenmek 
üzere Almanya’nın 
Hannover şehrine, 
Prof. Herman Ost’un 
yanına gider. Kitaplarını 
okuduğu profesörle birebir 
görüşmeler yaparken kâğıt 
fabrikalarında stajyer ve 
işçi olarak çalışır. Ardından 
Fransa’daki Grenoble 
Fen Fakültesi Kâğıtçılık 
Enstitüsü’ne kayıt olur; 
fabrikalarda çalışmaya 
devam eder. 1927 yılında 
geri döndüğünde Türkiye’nin 
ilk kâğıt mühendisi 
olmanın haklı gururunu 
yaşıyordur. Sonrasında 

2

3 Mehmed Ali Kâğıtçı, kâğıt fabrikasında gecesini gündüzüne katarak çalıştı.
Mehmed Ali Kağıtçı worked in the paper mill day and night.

Kuruluşundan yıllar sonra, Kâğıtçılık Günü kabul edilen 18 Nisan’da Mehmed 
Ali Kâğıtçı SEKA’yı kurumun ilk işletme şefi teknik müdür yardımcısı olan Sefa 
Ülgen ile birlikte gezdi.
Years later after its foundation, Mehmet Ali Kağıtçı visited SEKA with the first 
supervisor of operations and assistant technical manager, Sefa Ülgen, on April 18, the 
Pulp and Papermaking Day. 

2

3

medical chemistry. In 1925, he 
published his first work titled 
Kimya-yı Sınai Laboratuvar 
Kitabı (Laboratory Book on 
Industrial Chemistry) which 
would enlighten the path of 
laboratory researchers. With 
the research he carried out 
on the raw material supplies 
of the Anatolian lands, he 
determined that they had 
great potential but were little 
used.  He firmly believed that 
this abundant country should 
become industrialized and make 
use of its resources. According 
to Mehmed Ali, science was not 
merely for science’s sake but for 
life, a means to live comfortably. 
Which fields presented raw 
materials, the potential for 
industry and the required 
demand? His research led him 
to cellulose and papermaking. 
The priest he had taken French 
lessons from at university, had 
started to pop up in his mind 
quite often. Once, while he was 
showing Mehmed Ali the Bible 
printed on silk paper, he had said 
that the countries importing 
their supply of paper were 
dominions. Mehmed Ali made 

up his mind: from then onwards, 
papermaking would be his aim, 
his profession.  
 
The first paper of Turkey 
With the permit of the science 
department, he headed over 
to Hannover in Germany, to 
work with Prof. Herman Ost 
to learn the job on site. As he 
was holding meetings in person 
with the professor whose books 
he had read, he kept working 
in the paper mills as an intern 
and blue collar. He registered at 
the Papermaking Institute of 
the Grenoble Science Faculty in 
France, and continued to work in 
the mills. When he returned to 
Turkey in 1927, he experienced 
the rightful pride of being the 
first paper engineer of Turkey. 
Later, he not only worked as a 
laboratorian and an educator, 
but he also prepared projects on 
paper mills, publishing papers 
and giving speeches on the 
subject. He failed to understand 
why, instead of establishing 
its own paper and cellulose 
industry, a country that was 
so rich in raw materials had to 
spend five and a half million 
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laborantlık, eğitmenlik 
yapmanın yanı sıra kâğıt 
fabrikası üzerine projeler 
de hazırlar, makaleler 
yayımlar, konuşmalar 
düzenler. Bu alanda 
hammaddesi böylesine bol 
bir ülkenin kendi kâğıt ve 
selüloz sanayiini kurmak 
yerine neden her yıl beş 
buçuk milyon lirasını kâğıt 
ithalatına harcadığını 
anlayamamaktadır. 1928 
yılında “Fabrikacılık ve 
Sanayi Notları” ile “Selüloz 
ve Kâğıt” adlı kitaplarını 
yayımlar. Tütün İnhisarı 
İdaresi, Mehmed Ali 
rehberliğinde fabrika kurma 
girişiminde bulunsa da 
verimsiz olacağı düşüncesiyle 
bu proje veto edilir.  
Nihayet 1933’te, kâğıt 
fabrikası projesi 1. Beş 
Yıllık Sanayi Planı’na 

4

4

5

5

SEKA’da üretilen ilk sipariş kâğıtlar, dağıtımdan önce İzmit sokaklarında 
halkla buluşturuldu; coşkuyla kutlandı.
The first paper orders manufactured at SEKA were showcased to the public on the 
streets of Izmit before they were distributed and were celebrated with fervor.

Mehmed Ali Kâğıtçı’nın SEKA’yı görmeye gelen ziyaretçilerle çektirdiği 
hatıra fotoğrafı.
The souvenir photograph with Mehmed Ali Kağıtçı and those who came to visit SEKA.  

girer ve Sümerbank Genel 
Müdürü unvanıyla Mehmed 
Ali, fabrikayı kurmakla 
görevlendirilir. Aynı 
yıl Soyadı Kanunu’nun 
çıkmasıyla o artık 
Mehmed Ali Kâğıtçı’dır. 
Kâğıt, artık kimliğiyle de 
bütünleşmiştir.  
1934’te İzmit’te temeli 
atılan fabrika, 18 Nisan 
1936’da ilk kâğıdını 
basarken Mehmed Ali 
Kâğıtçı tarifsiz bir mutluluk 
içindedir. Fabrikada işler 
tıkır tıkır yürürken bir 
gün Atatürk, Kâğıtçı’yı 
yanına çağırır. Yaptıklarını 
dinledikten sonra 
etrafındakilere döner ve 
“İşte idealist adam, büyük 
adam buna derler.” der. 
Bu, Mehmed Ali Kâğıtçı 
için asla unutulmayacak 
anlardan biridir. Kâğıtçı, 

liras to import paper. In 1928, 
he published the books Notes 
on Industry and Operating 
Factories and Cellulose and 
Paper. Even though, the Tobacco 
Monopoly Administration 
endeavored to bring a mill into 
service under the guidance of 
Mehmed Ali, this project was 
vetoed as it was considered that 
it would be unproductive. 

 Finally, in 1933, the paper mill 
project was included in the first 
5-Year Annual Industrial Plan 
and as the general manager of 
Sümerbank, Mehmed Ali, was 
appointed the task of setting up 
the mill. The same year with the 
Surname Act coming into effect, 
he became Mehmed Ali Kâğıtçı 
(Paper Maker). His identity and 
paper had now literally coalesced 
into one.  
As the mill, the foundations of 
which were laid in 1934, in Izmit 
started producing paper on April 
18, 1936, Mehmed Ali Kâğıtçı 
experienced an indescribable 
happiness. While everything 
in the mill was running like 
clockwork, one day Atatürk 
called for Kâğıtçı. Having heard 
of his achievements, he had 
turned to those surrounding 
him and said, “Here is an 
idealist man, he is what you’d 
call a great man.” This, was by 
far an unforgettable moment 
for Mehmed Ali Kâğıtçı. He 
appended his signature to yet 
another huge success when he 
managed to keep the machines 
from getting smeared with the 
resin in the cellulose by trapping 
the cellulose in alum. This 
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bir başka büyük başarıya, 
selülozun içindeki reçineyi 
şapla hapsedip, makinelere 
bulaşmaktan kurtardığında 
ulaşır.  Dünya çapındaki 
bu buluş, tüm kâğıtçılık 
sanayiinde takdir edilir. 
Bu keşfi sayesinde kimya 
ansiklopedisine girer. 
İzmit halkı da Kâğıtçı’yı 
bir o kadar bağrına 
basmıştır. Kendisine halkevi 
başkanlığının yanı sıra 
“fahri hemşehrilik” belgesi 
verilmesini canıgönülden 
desteklerler. Fakat 1938 
yılında fabrikanın zarar 
ettiğine ve Kâğıtçı’nın usulsüz iş 
yaptığına dair eleştirel yazılar, 
söylentiler çıkmaya başlar. 
1941’de Mehmed Ali Kâğıtçı 
önce müdürlükten alınır; işletme 
mütehassıslığı görevine verilir. 
Sonra hiçbir hukuki açıklama 
yapılmadan kurumla ilişiği 
tamamen kesilir. 
 
Kâğıt gibi ak 
Yaşananlardan dolayı 
küskünlük duyan Mehmed 
Ali Kâğıtçı, Heybeliada’daki 

evinde bir süreliğine 
inzivaya çekilir. Fakat 
içindeki ilim aşkı daha 
fazla boş oturmasına razı 
olmaz. 1942’de İstanbul 
Belediyesi Kimyahane 
Müdürlüğü’nde çalışmaya, 
Harp Akademileri Levazım 
Okulu’nda “fabrikacılık 
ve sanayi” dersi vermeye 
başlar. “Atom ve Dünya” 
adlı kitabını yayımlar. 
İzmir Selüloz Sanayii 
Müessese Müdürlüğü’nün 
açtığı davadan beraat 
eder. İstanbul Belediyesi 
Hıfzıssıhha Müessese 
Müdürlüğü kurulunca, 
kurumun Kimya Şubesi 
şefi olur. Haliç’in kentsel 
atıklardan arındırılması, 
ülkemizde yetişen afyonun 
değerlendirilmesi, 
geleneksel sabunculuğun 
devam etmesi adına emek 
sarf eder; ebru ve hat 
sanatı gibi farklı alanlarda 
çalışmalar yapar. 1963’te 
bir profesör dostunun 
öncülüğüyle SEKA Kâğıt 
Fabrikası’nın yıldönümü 

invention of worldwide scope 
was appreciated throughout the 
entire papermaking industry. 
By dint of this invention, he 
made it into the Encyclopedia 
of Chemistry. The people of 
Izmit also took Kâğıtçı into 
their hearts. With heart and 
soul, they supported that he be 
vested with the honorary title of 
“ fellow citizen” along with the 
directorate of the community 
center. However, in 1938, 
there were rumors and critical 
columns hinting at how the mill 
was in the red and that Kâğıtçı 
was carrying out irregular 
processes. In 1941, Mehmed Ali 
Kâğıtçı was relieved of his duties 
as manager and was appointed 
as a consultant. Later, without 
any official explanation, he was 
dismissed. 

White as paper 
Resenting what had unfolded, 
Mehmed Ali Kâğıtçı retired 
into seclusion in his home in 

Heybeliada for some time. 
However, his love of science did 
not let him stay idle for long. 
In 1942, he started to work at 
the Directorate of Chemistry of 
Istanbul Municipality and give 
lectures on running factories and 
industry in the Quartermaster 
School of War College. He 
published the book Atom and 
the World. He was acquitted 
of all the charges  filed by the 
Directorate of Izmir Cellulose 
Industry Administration. When 
the Istanbul Municipality, 
Directorate of Sanitation 
Administration was brought 
into service, he became the 
superintendent of the Chemistry 
Department. He toiled in order 
to decontaminate the Golden 
Horn of municipal waste, to 
make use of the hem grown 
in our country, and worked 
towards preserving production 
of traditional soap. Meanwhile, 
he produced works in various 
forms of art like water marbling 

7

6

6

7 Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Ruhsatnamesi
The license of the bacteriology and chemistry laboratories.

Mehmed Ali Kâğıtçı imzalı “baobab” bitkisinin lif çizimi, 1927. 
The filament drawings of the baobab tree drawn by Mehmed Ali Kağıtçı in 1927.
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and calligraphy. In 1963, under 
the leadership of one of his 
professor friends he was called 
to the anniversary celebration 
of the SEKA Paper Mill. While 
his friends with whom he had 
set off on this road together 
were given gold cufflinks in 
honor of the 25th anniversary of 
the establishment, Mehmed Ali 
Kâğıtçı was presented with a 
fountain pen with an engraving 
that read, “In expression of 
SEKA’s gratitude.” Kâğıtçı was 
very happy. Both the institution 
and the public had given him 
the accolades that he had been 
craving for all those years. The 
Cellulose and Paper Engineers 
and Chemists Association 
of Europe also honored him 
in 1963. Invited to Baden 
Baden, Mehmed Ali Kâğıtçı 
was presented with the “Honor 
Ring,” which to that point had 
only been presented to five 
individuals. This was the cause 
of the Turkish flag flying on the 
honorary flagpole in front of the 
congress hall. 
When Mehmed Ali Kâğıtçı 

kutlamasına çağrılır. Yola 
beraber çıktığı arkadaşları 
kurumdaki 25’inci yılları 
şerefine altın kol düğmesi 
alırken, kendisine üzerinde 
“Mehmed Ali Kâğıtçı’ya 
SEKA’nın şükranları ile” 
yazan bir dolma kalem 
hediye edilir. Kâğıtçı çok 
mutludur. Hem kurum 
hem de halk onu yıllarca 
özlemini duyduğu takdirle, 
alkışlarla kavuşturmuştur.  
Onurlandırıldığı bir 
diğer organizasyon da, 
1963’te Avrupa Selüloz, 
Kâğıt Mühendisleri ve 
Kimyagerleri Birliği 
tarafından düzenlenir. 
Baden Baden’e davet edilen 
Mehmed Ali Kâğıtçı’ya, o 
güne kadar yalnızca beş 
kişiye layık görülen “Onur 
Yüzüğü” takdim edilir. 
Kongre salonunun önündeki 
şeref gönderinde Türk 
bayrağının dalgalanmasına 
vesile olur. 
 Mehmed Ali Kâğıtçı, 
1964’te emekli olunca, 
zamanının büyük bir 

kısmını Heybeliada’da 
ilkokul öğretmeni olan 
eşi Münevver Kâğıtçı 
ile geçirir. Bir yandan 
da kitaplar yazmaya, 
uluslararası kâğıtçılık 
kongrelerine katılmaya 
devam eder. Son bir hayali 
kalmıştır: Türkiye’de 
kâğıtçılığın tarihini yeni 
nesillere aktaracak bir 
müze. 1982’de geçirdiği 
mide kanaması sonucu 
vefat edince girişimleri 
yarıda kalır. Tek akrabası ve 
varisi olan amcasının kızı 
Kamile Hanım, Kâğıtçı’nın 
kütüphanesinin tamamını 
SEKA Genel Müdürlüğüne 
bağışlar. 1994 yılında 
kurulan Mehmed Ali Kâğıtçı 
Müzesi, 2016 yılında açılan 
SEKA Kâğıt Müzesi’ne dâhil 
edilir. Hayatı boyunca 
ülkesine hizmet eden, daha 
fazlası için de ayrıca gayret 
gösteren bu değerli insanı, 
temelini attığı fabrikanın 
ilk kâğıdını bastığı tarihin 
82’nci sene-i devriyesinde 
saygıyla anıyoruz…

retired in 1964, he spent 
most of his time with his wife 
Münevver Kâğıtçı, a primary 
school teacher, in Heybeliada. 
He went on to write books 
and continued attending the 
international papermaking 
congresses. He had one last 
dream to turn into reality: a 
museum that would convey 
the history of papermaking in 
Turkey to the generations to 
come. In 1982, when he passed 
away due to gastric bleeding, his 
endeavors were left incomplete. 
His only relative and heir, his 
uncle’s daughter Kamile Hanım 
donated his entire library to 
the General Directorate of 
SEKA. Established in 1994, 
the Mehmed Ali Kâğıtçı 
Museum was included in the 
SEKA Paper Museum that was 
opened in 2016. On the 82nd 
anniversary of the first paper 
printed in the mill he founded, 
we respectfully commemorate 
this esteemed individual who 
served his country throughout 
his life and always strove to 
achieve more.

8

8 İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası’nın kuruluş sürecinde dönemin başbakanı İsmet İnönü, Mehmed Ali Kâğıtçı’yı sık sık ziyaret etti.
The era’s prime minister İsmet İnönü frequently visited Mehmed Ali Kağıtçı during the foundation process of the Izmit Paper and Cardboard Factory.
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Bir gezginin aradığı her güzelliğe sahip olan 
Ordu’yu bu mevsimde görmek gerek.   

Possessing all the beauties sought by a wanderer, Ordu 
should be visited in spring.   

UNDER THE WINGS OF ORDU…

ORDU’NUN 
KANATLARI 
ALTINDA…



1

Başlığımız, Perşembe’nin 
Yanos Burnu’nda mola veren 
Argonotların aradığı Altın Post 
efsanesine veya ziyaretçileri 
Ordu’dan Boztepe’ye uçuran 
teleferiğe bir gönderme değil, 
doğrudan siz gezginlere 
mesajdır. Gönlü her ne kadar 
serüvene aç olsa da, aslında 
rotasında huzur ve güven arar 
her gezgin. Ordu, kendisini 
tanıma heyecanı duyan herkesi 
bu duygularla kanatlandıran; 
sahildeki renkli kalabalığından 
muhteşem yaylalarındaki 
sükûnete, bakımlı fındık 
bahçelerinden el değmemiş 
ormanlarına kadar her 
güzelliğiyle insanda özgürce 
uçma isteği uyandıran bir 
şehir. Denizin, yeşilin, fındığın 
ve dost insanların şehri. 
Milattan önce 7’nci yüzyıldaki 
yerleşimlerle hayat bulan 
bu toprakların bugünkü 
toplumsal yapısını Osmanlı-
Rus ilişkileri dokumuş. 
Çarlığın yayılmacı politikasına 
bir asır direnen Çerkesler, 
1864’te son savaşı da 
kaybedince, gemilere bindirilip 
Osmanlı topraklarına 

sürgün edilmiş. Bir kısmı, 
ağır kayıplarla ulaştıkları 
Ordu’ya yerleşmiş. Onları 
Gürcüler izlemiş. Çarlık, 93 
Harbi olarak bilinen 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
ele geçirdiği topraklardaki 
Müslüman halkı itaate veya 
göçe zorlayınca, Batumlu 
Müslüman Gürcülere de yol 
görünmüş. Türkler, Gürcüler, 
Çerkesler komşu olmuş. Farklı 
kültürlerin zorunlu nedenlerle 
bir aradalığı ilk zamanlarda 
anlaşmazlıklara yol açmış. 
“Hekimoğlu” türküsü işte 
tam da bu çatışmalardan 
birini anlatıyor. Dağlarda 
hüküm sürdüğü yıllarda 
muhtaçların koruyucusu 
olarak görülüp sevilen 
Hekimoğlu, yine Batum 
göçmeni bir Ordulu olan 
Ümit Tokcan’ın yorumuyla 
sonsuza notalanmış. O 
tarihlerde hayatı zorlaştıran 
farklar zamanın imbiğinden 
geçmiş; yumuşacık binbir 
renkle bezediği bir coğrafyayı, 
misafirinin gönül bağı 
kurarak veda ettiği bir şehre 
dönüştürmüş. 

The title of our story does not 
allude to the legend of the Quest 
for the Golden Fleece, citing the 
Argonauts stopping over at Cape 
Yanos in Perşembe nor the cable 
car line that takes people from 
Ordu to Boztepe. Rather, it is 
a message directly intended for 
you wanderers. Albeit yearning 
for adventure, all wanderers seek 
reliability and repose on their 
course. Ordu is a place that gives 
wings to all those feelings, a city 
that invokes in people the feeling 
to fly freely with all its beauties, 
from the colorful crowds on its 
shores, to the tranquility of its 
splendid highlands, the well-kept 
nut gardens and its intemerate 
forests. It is the city of sea, 
green, nuts and friendly people. 
The current societal structure 
of these lands, which were first 
settled in the 7th century BC, 
was interwoven by Ottoman-
Russian affairs. Upon losing the 
war in 1864, the Circassians 
that resisted the expansion 
policies of the czardom for a 
century, were placed on vessels 
and sent off to exile to Ottoman 
lands. Incurring great losses, 

some of them settled in Ordu. 
Georgians followed in their 
footsteps. When the czardom 
forced the Muslims inhabiting 
the lands they captured during 
the Russo-Turkish War of 
1877-1878 (known as the 93 
War) to subjection or migration, 
many Muslim Georgians 
from Batumi left everything 
behind. Turks, Georgians, and 
Circassians became neighbors. 
Initially, different cultures 
having to keep together due 
to compelling circumstances 
led to conflicts. The folk song 
“Hekimoğlu” is about one of 
these confrontations. During 
the years when he ruled in the 
mountains, popular among the 
people as the protector of those 
in need, Hekimoğlu’s story will 
be remembered for eternity 
due to Ümit Tokcan, a Batumi 
immigrant and resident of Ordu. 
The differences that used to 
make life difficult in those days 
distilled in time and turned 
this land, spruced by thousands 
of soft colors, into a city that 
visitors leave behind with a 
heartfelt connection.
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1 Ordu sahil şeridi Karadeniz’in temiz havasını solumak isteyenleri ağırlıyor. 
The Ordu coastline greets those who would like to inhale the fresh air of the Black Sea. 

Ordu’da hayat doğanın 
ajandasıyla yaşanır 
Bu şehir doğal yaşayan, doğayla 
yaşayan bir şehir. Buradaki 
hayatı iş rutini değil,  zarifçe 
saçtığı eşsiz güzellikteki 
işaretlerle doğa belirliyor. 
İşaretlerden biri, Latince 
adıyla Colchicum Speciosum. 
Ama biz ona öyle dememişiz. 
Hayatımıza dokunduğu yerden 
bir, hatta başka birçok isim de 
vermişiz: Vargel çiçeği, vargit 
çiçeği. Güzgülü, güz çiğdemi 
gibi hüzünlü isimleri de var, 
yıkılgit gibi acımasız olanları 
da… Yüzyıllar boyunca aldığı 
farklı isimlerin tek kahramanı 
yayla; ortak duygusu da 
yaylaya kavuşma heyecanı veya 
yaylaya veda hüznü. Yüksekleri 
yılda iki kez beyazla ve morla 
bezeyen, yapraklarından bir 
zerre olsun yiyen hayvanı 
birkaç saat içinde öldürecek 
kadar zehirli bu çiçek, 
asırlardır bu coğrafyanın 
insanlarına bir takvim çiziyor.  
Nisan, mayıs aylarında açan 
vargel çiçekleri, “Haydi, güneş 
karları eritiyor, yayla zamanı” 
çağrısı yapıyor. İşi tarım olan, 

yaşadıkları yere bağlı bir iş 
rutini bulunmayanlar için 
yayla günleri başlıyor. 121 bini 
aşkın çiftçisiyle Türkiye’nin 
en çok kayıtlı çiftçi nüfusuna 
sahip ili Ordu için bu, yoğun 
bir hareketlilik demek. 
Doğanın en zorlu hâllerine 
direnen birer savaşçı değilmiş 
gibi narin, kuşaktan kuşağa 
geçecek kadar dayanıklı ahşap 
yayla evleri, hem sahiplerini 
hem de bu yayla aşkının 
şifrelerini çözmeye çalışan 
gezginleri ağırlıyor. Doğu 
Karadeniz yaylaları kadar 
turist çekmiyor Ordu yaylaları 
henüz. Bölgede uzun zamandır 
hizmet veren turizmci Devrim 
Kaymaz, “Ziyaretçisi çok 
yaylalar gibi düşünmeyin 
bu yaylaları.” diyor ve gezi 
rotasını Ordu’ya çevireceklere 
şu vaatte bulunuyor: “Yaylaya 
çıkanlar, neredeyse altı ay 
boyunca kendi köylüsü dışında 
insan yüzü görmezler. Onun 
için de dışarıdan gelenlere 
çok sıcak yaklaşırlar, onlarla 
sohbet etmek isterler. 
Yayla insanı kesinlikle çok 
misafirperverdir. Uzun 

2

3

Vargit çiçekleri baharın müjdecisi
The autumn crocus is the harbinger of spring.

Ohtamış Şelalesi
Ohtamış Waterfall

2

3

Life according to nature’s 
agenda 
This is a city that lives naturally 
and lives in nature. Here, life is 
not determined by the routine 
of work, but by nature with the 
uniquely beautiful tokens it 
elegantly bestrews. 
One of these tokens is the 
Colchicum Speciosum (Autumn 
crocus). This is its Latin name, 
but we do not call it that. From 
where it touched upon our lives, 
we have given it a name, actually 
two names: Come over flower, 
go leave flower. It has sad names 
like Fall Rose, Autumn Meadow 
Saffron, and merciless ones 
like Clear off… The sole hero 
of the names it has been given 
throughout centuries is the 
highland; the common feeling 
behind it is the excitement of 
making it to the highland or the 
sadness of leaving it behind. 
Lending white and purple hues 
to the heights twice a year, this 
flower - so poisonous that it can 
kill an animal taking a bite from 
one of its leaves in a few hours - 
has provided a sense of passing 
time for the people of this land 
for centuries.  

The autumn crocus that 
blossoms in April-May calls out, 
“Come on, the sun is melting 
the snow, it’s time to head over 
to the highlands.” For those 
who earn their livelihood in 
agriculture, who are not stuck in 
one place for work, the days of 
the highlands begin. Having the 
greatest population of registered 
farmers, more than 121,000, 
gives an intense mobility to 
Ordu. The wooden highland 
houses unlike warriors that put 
up with the most challenging 
conditions of nature, are delicate 
and resilient, passed down from 
generation to generation, and 
host both their owners and the 
tourists who try to decipher the 
code of this love of the highlands.  
As yet, the highlands of 
Ordu do not attract as many 
tourists as the highlands of the 
Eastern Black Sea. A tourism 
rep providing services in the 
region for a long time, Devrim 
Kaymaz says, “Do not think of 
these highlands like those that 
get lots of visitors.” To those 
who steer their course to Ordu, 
he promises, “The highlanders 
don’t see any other faces apart 
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doğa yürüyüşleri yaparken 
uğradığımız her yaylada 
mutlaka bize bir masa kurarlar. 
Sohbet eşliğinde turşu, peynir, 
ayran, çay…”  
Ta ki vargit çiçeğinin eylülde 
yeniden ortaya çıkıp, 
“Yükseklere her an kar 
düşebilir” uyarısı yaptığı âna 
kadar…  Şenliklerin birbirini 
izlediği, çocuklukla eşdeğer 
bir keyifle yaşadıkları yaz 
günlerine yaylacılar bu 
uyarıyla birlikte noktayı 
koyuyor. Göç, bu kez tersine 
yaşanıyor. Bu, atların ve 
katırların yerini motorlu 
taşıtların alması dışında, 
yüzlerce yıldır tekrarlanan bir 
seremoni. Festivalleri bile öyle. 
Aybastı ilçesindeki Perşembe 
Yaylası’nın şenliği, bu yaz 
913’üncü kez, dağı denize 
tercih edenleri buluşturacak. 
Evet, 913’üncü kez! Türkiye’de 
örneği yok, hatta belki 
dünyada da tek. Eğlence için, 
fikir ve ürün alışverişi için 
başlayan bu gelenek, Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesine 
girecek kadar köklü. Evliya 
Çelebi’nin şenlikten söz eden 
kalemi 9 asrı işaret ediyor ama 

4

buradaki yaşamın daha ne 
kadar eskiye gittiği bilinmiyor. 
Karadenizlinin, hırçın 
dalgalarıyla kıyıyı döven 
denizle ilişkisi, kısmen 
zorunluluğa dayanıyor. 
Toprak daha cömert davranıp 
çay ve fındığa birkaç güçlü 
ürün daha eklese, balıkçılık 
gerekmese, belki de yüzünü 
hiç denizden yana dönmezdi. 
Yerlisi için de, gezgini için 
de Karadeniz, dağlarla gelen 
güzellikler demektir. Doğanın 
cömertçe bölgeye serpiştirdiği 
yaylalardan Ordu’nun payına 
düşenler,  bu sakin şehrin 
ruhuyla da örtüşüyor. Doğu 
Karadeniz dağlarındaki sert 
ve gizemli kıvrımlar, Ordu’da 
yerini yumuşacık geçişlere 
bırakıyor. Canik Dağlarının en 
yüksek tepelerinden birinde 
yer alan Perşembe Yaylası, bu 
karakterin, tarifi gerçekten 
imkânsız güzellikteki bir 
örneği. Göz alabildiğine akıp 
giden kadifemsi çimenler, yayla 
boyunca büyüleyici S’ler, U’lar 
çizen mendereslerle masalsı 
bir oyun alanı gibi bölünüyor. 
Eşsiz olduğu belirtilen 
mendereslerin bir dünya mirası 

from their fellow villagers for 
almost six months. That’s why, 
they welcome those coming 
from outside warmly and like 
chatting with them. They are 
very hospitable. As we go on 
long hikes, in each and every 
highland we drop by, they set us 
a table. We have pickles, cheese, 
yoghurt drink, tea while we have 
a conversation…”  
Until the moment when the 
autumn crocus comes up once 
again in September to warn 
you, “It might snow in these 
heights…” And the highlanders 
put an end to the summer days 
they’ve enjoyed like children, as 
one festivity was followed by the 
next. This time, the migration 
is reversed. Apart from cars 
taking the place of horses and 
mules, this is a ritual that has 
been repeated for centuries. 
The festivals are no different. 
The festival of the Perşembe 
Highland of Aybastı borough will 
be brought to those who prefer 
the mountain to the sea for the 
913th time this year. Yes, for 
the 913th time! This is unique to 
Turkey - perhaps even the world! 
Started off for fun, to exchange 

ideas and produce, this tradition 
is well-rooted enough to be cited 
in Evliya Çelebi’s Book of Travels. 
Evliya Çelebi dates the festival 
back to the 9th century but it 
is not known for sure when it 
actually began. 
The relationship of those living 
in the Black Sea region to the 
sea, which beats the shores with 
its shrewd waves, is partially 
based on a lack. If the soil, acting 
a bit more generous, would have 
added a few more different 
types of produce other than tea 
and nuts, and fishing was not 
a necessity, they may not have 
turned to the sea. Both for its 
locals and visitors, the Black 
Sea takes its beauty from the 
mountains. The share Ordu got 
from what nature bountifully 
bestowed to the region, matches 
the spirit of this tranquil town. 
The harsh and cryptic curves 
of the Eastern Black Sea’s 
mountains, leave their place to 
soft edges at Ordu. Located in 
one of the highest hilltops of the 
Canik Mountains, Perşembe 
Highland’s beauty is truly hard 
to describe. The grassland that 
stretches like velvet as far as the 
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5 6 Ordu yaylalarında hayvancılık ve doğal yaşam iç içe. 
The Ordu Highlands are areas where animal farming and natural life are 
nested in one another. 

Demli bir çayın ve şehir manzarasının tadını  
Boztepe’de çıkarabilirsiniz.
You can enjoy a glass of well-brewed tea and the view of the city at Boztepe.

olarak korunması amacıyla 
başlatılan tescil işlemleri son 
aşamada.  

İlk yayla gazetesi, ilk 
köy gazetesi 
Coğrafi olarak “Karadeniz’in 
en geniş yaylalarından” 
payesi alan Çambaşı, Ordu 
için bir yaylanın ötesinde 
değer taşıyor. Üzerinde 2 
bin yıl öncesine uzanan bir 
geçmişten insan izi bulunan 
Çambaşı Yaylası, 1875’ten 
itibaren, şehri çevreleyen 
bataklıkların saçtığı sıtma 
ve tifodan kaçarak canını 
kurtarmaya çalışan Ordulular 
için gerçek bir sığınak olmuş. 
Yaz başından ekim sonuna 
kadar yaylada yaşayan halk, 
burada kaymakamlık binası 
bile olan “ikinci bir Ordu” 
kurmuş. Ordu 1950’lerde 
cezaevini, sinemasını bile 
yaylaya taşımış!  
Bir yıl Ordu Belediye 
Başkanlığı, ardından da 
müftülük yapan şair Tıfli 
Efendi (Hasan Tahsin), 
1890’ların sonunda 
Çambaşı’nda Şu’un-i Dâhiliye 
(İç Haberler) adıyla elyazması 

bir gazete çıkarmış. Ne yazık 
ki, bir yaylada çıkarılan bu 
ilk gazetenin tek nüshası bile 
bize ulaşamamış. Ama onun 
açtığı yolda, Türkiye’nin ilk 
köy gazetesi de 1927 yılında 
Ordu’dan çıkmış. Bugün 
Altınordu ilçesi sınırlarında 
kalan Uzunisa köyünde 
yaşayan Bilal Köyden, 
“Güzelordu” adıyla çıkardığı 
gazetenin birinci yılında yeni 
Türk alfabesine geçilince, 
makine alamadığı için 
harfleri ağaçtan oyarak, eski 
bir somyanın demirinden, 
yayından yararlanarak kendi 
eliyle baskı makinesi yapmış. 
Tutkunun ürünü bu makine, 
yenisi gelene kadar yaklaşık 
beş yıl çalışmış, gazete de 
1950’lere kadar yayımlanmış.

Ezber bozan Mesudiye 
Bölgenin el değmemiş 
coğrafyaları arasındaki 
Mesudiye, Ordu’nun en 
eski yerleşim yerlerinden. 
Hatta tarihi sorgulatacak 
kadar eski! Esatlı köyünde 
bulunan kaya üstü resim ve 
yazılar, askerleriyle, kutsal 
hayvanlarıyla, ayinleriyle 

eye can see, with the enchanting 
meandering waters that run 
through the highland curving 
like an “S” or a “U,” create a 
fairy-tale land. The registration 
procedures to protect these 
unique water courses as a world 
cultural heritage are at their 
final phase.  

The first highland 
newspaper, the first 
village newspaper  
Distinguished as “one of the 
greatest highlands of the Black 
Sea” geographically, Çambaşı 
is not merely a highland for 
Ordu. With traces of human 
beings dating back 2,000 years, 
Çambaşı Highland was a real 
stronghold for the inhabitants 
of Ordu who tried to seek 
emancipation from marsh 
and camp fevers spread by the 
marshland surrounding the 
city. Living in the highlands 
from the start of summer to 
the end of October, the public 
formed a “second Ordu” on 
the highland; there’s even a 
district governorate building 
here. Ordu carried its movie 
theater and even its jail to the 

highland in the 1950s!  
After acting as the mayor of 
Ordu for a year and holding 
the office of mufti, by the end of 
the 1890s, the poet Tıfli Effendi 
(Hasan Tahsin) published a 
handwritten newspaper named 
Şu’un-i Dâhiliye (Internal News) 
at Çambaşı. Unfortunately, 
there is no extant copy of the 
first newspaper published on a 
highland today. But, following 
in his footsteps, the first village 
newspaper of Turkey was also 
published in Ordu, in 1927. Bilal 
Köyden, who lived in Uzunisa 
village, included in the Altınordu 
borough today, published the 
newspaper Güzelordu. The 
newspaper started using the 
Turkish alphabet on its first 
anniversary; since he could not 
afford to buy a new printing 
press, Köyden carved all the 
new letters from wood and 
using the iron and springs of 
an old mattress, made a new 
printing press himself. The 
end product of fervency, this 
machine was used for five years 
before a new one arrived. The 
newspaper was printed until 
the 1950s.
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bize çok eski zamanların 
öykülerini anlatıyor. Peki, 
taş resminin harfe evrilmesi 
aşamalarının izlenebildiği bu 
yazıtlar hangi dilde? Türkçe! 
Üstelik Orhun Abideleri’nden 
yaklaşık 5 yüzyıl önce. Kimi 
araştırmacılara göre binlerce 
yıl öncesine tarihlenen 
resim ve yazıtlar, Türklerin 
Anadolu’ya gelişine ve 
yaşantılarına ilişkin bilgi 
açısından bir hazine. 
Mesudiye’nin toplumsal doku 
açısından ezber bozacak 
diğer hazinesi, isminin 
hakkını tastamam veren 
Yeşilce. Yeşilce’yi, beyaz 
duvarlı, kahverengi pervazlı, 
kırmızı çatılı evleriyle 
renklendiren insanları, ona 
bir de dostça anlam katmış. 
Kadınların ev sahipliğindeki 
kahvelerde oturup çevreden 
süzülen mırıltıyı dinlerken, 
kendileriyle sohbet ederken ve 
golit denilen taş sertliğindeki 
leziz ekmeği, usulü gereği 
çayda yumuşatıp yerken, 

Game-changer Mesudiye 
Among the pristine lands of the 
region, Mesudiye is one of Ordu’s 
oldest settlements. Well actually, 
it’s so old that you may question 
history! The drawings and scripts 
found on the rocks at Esatlı village 
tell us stories from prehistoric 
times with soldiers, sacred animals 
and rituals. The rock paintings 
show signs of a nascent language 
formation in the writings of 
epigraphs - the language? Turkish. 
And dating back to a time that’s 
approximately 5 centuries earlier 
than the Orkhon inscriptions. 
According to researchers, these 
paintings and epigraphs, which 
are thousands of years old, are 
treasures in terms of the Turks’ 
arrival and settlement in Anatolia. 
Another treasure of Mesudiye 
that was to be a game-changer in 
terms of local society, is Yeşilce 
(Greenish) – a place true to its 
name. Giving color to Yeşilce with 
their white walls, brown plinths, 
and red roofs, the local houses 
lend the village a heartwarming 

feeling. Sitting at the coffee houses 
run by women listening to the 
murmur of the surroundings, 
chatting with them and eating 
the delicious bread called “golit” 
(hard as a stone until dipped into 
tea following the adhered method), 
you feel as though you are in the 
last sentence of a fairy tale: “And 
they lived happily ever after.” 
This feeling of trust, is essentially 
what defines Ordu. The Perşembe 
borough became the 161st 

Cittaslow in the world in 2012 
when it was admitted to the 
list among the first in Turkey. 
Meanwhile, the Gölköy borough 
draws attention as one of the 10 
places with the longest life span in 
“Turkey’s Atlas of Gerontology.” 
Is this state of mind a result of 
prosperity? Not really!    
Among the blossoming autumn 
crocus, there grows another 
miracle: nuts. In August and 
September, as you stroll around 
the meandering roads among 
the nut gardens extending as far 
as the eye can see, you hear the 

7

insan kendini bir masalın son 
cümlesinde hissediyor: “Ve 
sonsuza dek mutlu yaşadılar.” 
Bu güven duygusu, esasen 
Ordu’yu tanımlayan en temel 
şey. Perşembe ilçesinin 2012 
yılında dünyanın 161’inci 
sakin şehri (cittaslow) seçilerek 
Türkiye’nin ilkleri arasına 
girmesi; Gölköy ilçesinin 
“Türkiye’nin Yaşlanma 
Atlası”nda ülkenin en uzun 
ömürlü 10 yerinden biri olarak 
bilim insanlarının dikkatini 
çekmesi, Ordulunun dünyayla 
barışık doğasının vardığı yer. 
Peki bu ruh hâli refahtan mı 
doğuyor? Pek değil!    
Vargel ve vargit çiçekleri 
arasında, Ordu için bir 
mucize daha yeşeriyor: 
Fındık. Ağustos ve eylül 
aylarında göz alabildiğine 
uzanan fındık bahçelerinin 
kıvrımlı yollarında yürürken, 
sepetlerini doldurmaya 
çalışan ailelerin neşeli 
sohbetleri duyuluyor. Sabahın 
erken saatlerinde geldikleri 
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bahçelerde kahvaltı, öğle 
yemeği, kuşluk zamanı 
kurulan sofralar günün en 
keyifli anlarına sahne oluyor. 
Öncesindeki ve sonrasındaki 
haftalar boyunca şehir sadece 
fındık konuşuyor. Ancak 
dünya talebinin yaklaşık 
yüzde 65’ini karşılayan 
fındık, zenginliğini 
bahşettiği bu topraklardan 
çıkarak dört bir yana 
ulaşsa da, burada yaşayan 
insanları geçindirmeye 
yetmiyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun doğum 
yerlerine göre İstanbul ’da 
yaşayan insanları sıraladığı 
çalışmada Ordu, yüzde 
2 ile üçüncü sırada. Belli 
başlı büyük şehirler için 
de durum aynı. Onlarınki 
bir tür zorunlu göç. Sattığı 
fındığı marketlerden misliyle 
almaktan yakınan Ordulu 
ya göç ediyor, ya bütçesini 
küçülterek ve ek işlerde 
çalışarak şehrinde kalıyor.  
Ziyaretçisine Karadeniz’de 

bir Akdeniz havası 
vadeden Ordu, turizm 
potansiyelinin de, 
uzaklığının yol açtığı 
dezavantajın da farkında. 
O nedenle de gözü uzağı 
yakınlaştıracak yollarda. 
Sultan II. Abdülhamid’in 
142 yıllık hayali olan 
“Karadeniz Akdeniz Yolu” 
projesi, Hatay ve Ordu’yu 
dümdüz birbirine bağlamak 
üzere. Bu ve Karadeniz 
yaylalarından geçecek 
Yeşil Yol, fındığa alternatif 
arayan Orduluların turizm 
umudu. Gezginlerin “Neşe 
kelimesinin vücut bulduğu 
coğrafya”, “Şehir başka, 
insanları çok daha başka 
güzel”, “Dünyanın en tatlı 
şehri”,  “Her ânınızda huzur 
bulursunuz” sözleriyle 
tarif ettiği Ordu, sizi var 
gücüyle bu sıcaklığına 
çağırıyor, tüm renkleriyle 
kucaklamak istiyor. Haydi, 
durmayın, vargel çiçekleri 
açmak üzere.

mirthful conversations of the 
families trying to fill their baskets. 
The tables set for breakfast, lunch, 
and afternoon tea in the gardens, 
where families arrive in the early 
morning, serve as the backdrop 
of the most joyful moments of 
the day. In the preceding and 
ensuing weeks, nuts are the talk 
of town. Albeit bestowing riches 
to this land, meeting 65% of the 
world demand and being sent to 
all four corners of the world, nuts 
are not sufficient to sustain the 
locals’ livelihood. According to 
the Turkish Statistical Institute, 
when Istanbulites are grouped by 
their places of birth, Ordu ranks 
third with 2%. The same is true 
for the other major metropoles. 
Theirs is a kind of an obligatory 
migration. Lamenting about 
buying from the markets the 
nuts they have sold them for 
dear prices the inhabitants 
of Ordu either migrate or 
keeping to a smaller budget, 
work side jobs and stay in 
their hometown.  

Promising a Mediterranean 
atmosphere to its visitors by the 
shores of the Black Sea, Ordu 
is both aware of its touristic 
potential and the disadvantages 
distances pose. That’s why, they 
are eyeing the roads that can make 
far-off places near. Abdülhamid 
II’s 142-year-old dream, the “Black 
Sea Mediterranean Road” project 
is about to directly connect Hatay 
to Ordu. This and the Green Road 
that will pass through the Black 
Sea highlands is the tourism 
hope of the inhabitants of Ordu 
seeking an alternative to nuts.  
Ordu is described by wanderers 
as “The land that embodies 
mirth”; “A beautiful town with 
even more beautiful people”; 
“The sweetest town in the 
world”; and “A place where 
you can find peace in every 
moment.” Ordu calls you to 
this warmth with all its might, 
wanting to embrace you in all 
its colors. Come on, don’t just 
stand there, “come over” flowers 
are about to bloom.

8

8

Beyaz duvarlı, kahverengi pervazlı, 
kırmızı çatılı evleriyle Yeşilce
Yeşilce houses with their white 
walls, brown frames, and red roofs.

Ordu, fındık bahçelerinden el 
değmemiş ormanlara kadar 
keşfetme isteği uyandıran bir şehir.
Ordu is a city that invokes the 
feeling to explore with its nut tree 
gardens and pristine forests.
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Keyifli bir rota  
Karadeniz’e hâkim tur 
rehberleri Devrim Kaymaz 
ve Şener Kalemli’nin zengin 
deneyimleriyle hızlı bir rota 
çizersek… 
Et ve balık zenginliği malum, 
ama Ordu, mutfağına giren ot 
sayısıyla da Akdeniz şehirleriyle 
yarışıyor. Ordu’da sadece 
börülce yok, onu da yetiştirmek 
için uğraşıyorlar. Mantar 
çeşitleri yüzlerce… Yufkadan 
fındık tatlısı yapılıyor. Fındık 
çorbası, Ordu’ya has bir lezzet… 
Karadeniz’de ısırganın yemekte 
kullanıldığı tek mutfak da 
Ordu mutfağı; ısırgan çorbası, 
ısırgan mantısı yapılıyor. 
Ülkemizin klasik bir sorunu; 
yöresel yemekleri restoranlarda 
bulamıyor, davet edilmişseniz 
evlerde yiyebiliyorsunuz.   
Eko turizm ilk olarak Fatsa’nın 
Kabakdağı Mahallesi’nde 
başladı, Altınordu ilçesi 
Kayabaşı Mahallesi ile sürdü. 
Kabakdağı Resort’a Gürcü 
yemekleri yapılıyor, Gürcü 
halk dansları öğretiliyor. 
Kayabaşı’ndaki “Fadik Ana’nın 
Ocağı Ayşegül’ün Yeri” bir lezzet 

A cherishable route 
If we are to set a quick route with 
the rich experiences of the tour 
guides Devrim Kaymaz and Şener 
Kalemli that know the Black Sea 
like the palm of their hands… 
Everyone knows about its 
richness of meat and fish but 
Ordu could also compete with the 
Mediterranean with the herbs in 
its cuisine. The only thing lacking 
in Ordu are black-eyes peas and 
locals are striving to get them to 
grow. There are hundreds of types 
of mushrooms… They make nut 
desserts with phyllo pastry. Nut 
soup is a delicacy that is particular 
to Ordu… The only cuisine that 
uses nettle in the Black Sea region 
is here: they make nettle soup and 
nettle dumplings. A persistent 
problem of our country, however, 
is that the traditional dishes are 
not found in restaurants, but only 
offered to visitors in homes.   
Eko turizm first started at the 
Kabakdağı neighborhood of 
Fatsa, followed by the Kayabaşı 
neighborhood of Altınordu 
borough. At Kabakdağı Resort, 
you can have Georgian dishes and 
learn Georgian folk dances. Fadik 

Ana’nın Ocağı Ayşegül’ün Yeri 
at Kayabaşı is considered to be a 
delicacy stop. 
At Perşembe, known as one of the 
top ten pickle makers of Turkey, 
the restaurant chain of Vonalı 
Celal and the teahouse of Nusret 
Doğan known as “Uzun Saçlı,” are 
not simply eateries and drinkeries 
of Ordu but touristic destinations. 
With Ünye coming first and 
foremost, the boroughs on the 
longest and most beautiful shores 
of Black Sea, promise more than 
the towns on the coasts of the 
Mediterranean Sea. 
You should not miss the chance to 
watch the sunrise and sunset down 
from Cape Yason, or view of Ordu 
and the Black Sea from Boztepe, 
which you reach via cable car. If 
you follow the programs of the 
http://vosvosordusu.org, you can 
also get to Cape Yason while the 
Vosvos Fest is on.  
Things to do in Ordu would make 
a list of hundreds. Yet walking 
down Fidangör Street, the heart of 
Ordu; buying ice cream from the 
Denizciler Pattisserie; drinking 
Ufuk soda and eating pide are 
among the ones not to be missed.

9

durağı olarak kabul görüyor. 
Perşembe’de, Türkiye’nin en iyi 
10 turşucusundan biri olarak 
bilinen Vonalı Celal’in restoran 
zinciri ve “Uzun Saçlı” olarak 
tanınan Nusret Doğan’ın 
çaycısı, artık Ordu’nun 
yiyecek içecek değil, 
bildiğiniz turistik mekânı. 
Ünye başta olmak üzere 
Karadeniz’in en uzun ve güzel 
sahilindeki ilçeler, Akdeniz 
sahil kasabalarının ötesinde 
vaatlerde bulunur. 
“Seyir” derseniz, Yason 
Burnu’ndan gün doğumunu 
ve batımını, teleferikle 
uçacağınız Boztepe’den Ordu 
ve Karadeniz’e bakış şart. 
Eğer http://vosvosordusu.org 
sitesinden programlarını takip 
ederseniz, Yason Burnu’nda 
çiçek gibi açan Vosvos Şenliği’ni 
de yakalayabilirsiniz.  
Ordu’da yapılacaklar listesi 
yüzlerle ifade edilir. Ama 
Ordu’nun kalbi Fidangör 
Caddesi’nde yürümek, 
Denizciler Pastanesi’nden 
dondurma almak, Ufuk 
gazozu içip pide yemek 
olmazsa olmazlardan.

9
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Teleferik, kent merkezinden 
Boztepe’ye ulaşmanın en 
keyifli yolu.
The cable car is the most pleasant 
way to travel from the city center 
to Boztepe.

1853 yılında inşa edilen Taşbaşı 
Kilisesi günümüzde Kültür 
Merkezi olarak hizmet veriyor.
Built in 1853, Taşbaşı Church 
currently serves as a cultural center.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Ordu, 
İstanbul (Sabiha Gökçen)-

Ordu arasında karşılıklı 
seferler düzenliyor.

 
INFO

AnadoluJet has daily round-trip 
flights between Ankara-Ordu, 

Istanbul (Sabiha Gökçen)-Ordu.

anadolujet.com 
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KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

 Mil kazanın.

 Mil’lerinizi harcayın.

 Earn Miles.

 Redeem your Miles.

:

 CLASSIC CARD 

 Classic Kart avantajlarına ek olarak: 

 CLASSIC PLUS CARD
 In addition to Classic Card:

 Elite Kart avantajlarına ek olarak: 

 ELITE PLUS CARD
 In addition to Elite:

 Classic Plus Kart avantajlarına ek olarak:

 ELITE CARD
 In addition to Classic Plus:

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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YELİZ AKERSOY SARI

Üniversite öğrencilerine eşsiz fırsatlarla dolu bir seyahat deneyiminin yanı 
sıra para kazanma imkânı da sunan Work&Travel günümüzün en popüler 

programlarından biri. 

Presenting university students with a travel experience full of unique 
opportunities and the chance to make money, Work&Travel is one of the 

most popular programs of our day. 

GİT, ÇALIŞ, YAŞA VE ÖĞREN
GO, WORK, LIVE, AND LEARN

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
��������	�
������� 

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.
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Work and Travel, üniversite 
öğrencilerine Amerika Birleşik 
Devletleri’nde resmî izin ile 
çalışma ve seyahat imkânı 
sunan bir kültürel değişim 
programı. 1961’den bu yana 
ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından düzenleniyor ve 
bakanlığın yetkilendirdiği 
sponsor kuruluşlar tarafından 
yürütülüyor. Özellikle yaz 
tatilinde Amerika’da çalışarak 
İngilizcesini geliştirmek, 
deneyim kazanmak isteyen 
gençler tarafından büyük ilgi 
görüyor.
Programla ilgili biraz daha 
ayrıntı verelim. Programı 
yürütmekle sorumlu bazı 
kuruluşlar var. Peki, hangileridir 
bu kuruluşlar? Work and 
Travel’a katılmak istiyorsak, bu 
kuruluşları nerede bulacağız? 
Bu kuruluşlar, ABD Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yetki almıştır. 
Bakanlığın yönetmelikleri 
çerçevesinde hareket ederler, 
programı diğer ülkelerde 
tanıtırlar, başvuruları alırlar, 
değerlendirirler ve gençlerin 
programa katılabilmeleri için 
gerekli yasal işlemleri yaparlar. 
Sponsorlar faaliyetlerini, 
buradaki bir danışmanlık 
şirketi ile birlikte yürütürler. 
Dolayısıyla, Work and Travel’a 
katılmak istiyorsanız arayıp 
bulmanız gereken Amerika’da 
bir sponsor değil, Türkiye’de, 
sponsor firmalar ile ortaklık 
içinde faaliyet gösteren 
danışmanlık firmaları. İnternet 
üzerinden arama yaparak, Work 
and Travel programı hizmeti 
veren firmalara ulaşabilirsiniz. 

Program nasıl çalışıyor?  
Program hizmeti veren, 
Türkiye’de kapısını çaldığınız 

Work&Travel is a cultural 
exchange program presenting 
university students the chance to 
work and travel in the USA with 
a legal work permit. It’s been 
organized since 1961 by the U.S. 
Secretary of Foreign Affairs and 
carried out by the institutions 
authorized to sponsor this 
organization. It receives quite 
a lot of interest especially from 
youth who would like to gain 
experience, work in the USA, and 
improve their English during the 
summer break.
 Let us provide some more 
details about the program. 
We mentioned that there are 
some institutions responsible 
for running it. Well then, 
which institutions are these? 
If one would like to be a part 
of Work&Travel, how does one 
find them? The institutions have 
been authorized by the U.S. 
Secretary of Foreign Affairs. 
They operate within the frame 
of the regulations stipulated by 
the secretariat, promoting the 
program in various countries, 
receiving applications, and 
evaluating and carrying out the 
legal procedures for the youth to 
become a part of this program. 
For instance, sponsors carry 
out their operations in Turkey 
together with the consultancy 
companies operating here. 
Hence, if you would like to take 
part in Work &Travel, you do 
not need to find a sponsor in the 
U.S. but you need to locate the 
consultancy companies operating 
in cooperation with the sponsor 
companies in Turkey. By carrying 
out a search on the Internet you 
can find out which companies 
provide services for the Work 
&Travel program.  

ya da internet üzerinden 
bulduğunuz Work and Travel 
hizmeti sağlayan firma, 
tercihinize göre sizin için 
Amerika’da çalışacağınız ve 
konaklayacağınız yeri ayarlıyor. 
Bu süreçte farklı firmaların 
farklı uygulamaları olabilmekle 
beraber genelde iki tür hizmet 
sunuluyor. Birincisi; “Full 
Placement” denen ve işin ve 
konaklamanın sağlandığı, 
işle ilgili bütün detayların 
sunulduğu, iş sözleşmesinin 
temin edildiği hizmet. Diğeri 
ise “Self Placement” adı verilen 
ve katılımcının kendi işini 
bulmakla, işveren ile görüşme 
ve işlemleri yapmakla yükümlü 
olduğu hizmet biçimi. İkinci 
seçenek programa birden 
çok kez katılanlar tarafından 
tercih ediliyor. Eğer ilk kez 
katılacaksanız tavsiye edilen; 
firmadan “Full Placement” 
hizmeti almanız. “Hizmet 
almak” demişken, anlayacağınız 
üzere, Work and Travel ücretli 
bir program. Ücret firmadan 
firmaya değişiklik göstermekle 
birlikte 2018 için uygulanan, 
1900-2200 USD aralığında. Bu 
ücretin kapsamına iş, konaklama 
ve Amerika’da çalışabilmek için 
gerekli DS-2019 belgesi giriyor. 
Diğer masraflar katılımcıya ait. 
Bu ücret karşılığında ne kadar 
süre Amerika’da çalışma ve 
oturma iznine sahip olacağınız 
ise seçtiğiniz işe, firmanın sizin 
için bulduğu işverene bağlı. 
Normal şartlarda kontenjana 
bağlı olmakla beraber ekim-
mayıs tarihleri arasında 
başvuru yapıp dört buçuk ay 
çalışabileceğiniz bir iş bulmanız 
mümkün, ancak işe ve işverene 
göre bu süre daha kısa da 
olabiliyor.

 How does the program 
work?  
The company that provides 
services for the Work&Travel 
program that you have visited 
in person or established contact 
through the Internet arranges 
the place that you will be working 
and living, depending on your 
preferences. Within this process, 
even though this might vary 
between companies, two types of 
services are provided in general. 
The first is the service called 
“Full Placement” where you will 
be provided with the work and 
accommodation; all the details 
regarding the work will be 
presented to you along with the 
employment contract. The other 
service is called “Self Placement”; 
here, the participant has to find 
himself/herself employment, 
carry out negotiations with the 
employer, and run the required 
procedures. The second option 
is preferred by those who have 
taken part in the program more 
than once. If you are to take 
part in the program for the first 
time, it is recommended that 
you receive the “Full Placement” 
service. It should be noted that 
Work&Travel is a program that 
requires a fee. Even though 
the fees vary from company to 
company, the going rate for 2018 
is around 1,900-2,200 USD. This 
fee covers work, accommodation 
and the DS-2019 certificate 
required to work in the U.S. 
The rest of the expenses are to 
be covered by the participant. 
The duration of your work and 
residence permit in return for 
this fee, depends on the work 
offered to you by the employer or 
the work you find yourself. Under 
normal conditions even though 
this is limited to a quota, it is 
possible for you to apply between 

Work and Travel, özellikle yaz tatilinde Amerika’da çalışarak 
İngilizcesini geliştirmek, deneyim kazanmak isteyen gençler 

tarafından büyük ilgi görüyor.

Work&Travel receives quite a lot of interest especially from youth who would 
like to gain experience, work in the USA, and improve their English during 

the summer break.
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Nasıl bir iş istersiniz? 
Firmanın size ne tür işler 
bulduğuna bakalım biraz da. 
Work and Travel programı ile 
Amerika’ya gidenler çoğunlukla 
otellerde oda hizmetleri, 
müşteri karşılama görevlisi; 
restoranlarda garson, komi, aşçı 
yardımcısı; eğlence parklarında 
cankurtaran, güvenlik personeli; 
mağazalarda satış görevlisi, 
kasiyer olarak görev yapıyor. 
Kısacası hizmet sektöründe 
emek sarf ediyor. Diğer bir 
ifadeyle, çeşitli kültürlerden 
çok sayıda insanla karşılaşma 
imkânı bulup kendileriyle bol 
bol konuşacağınız, dolayısıyla 
İngilizce pratik yapacağınız işler…
Peki, programa kimler katılabilir, 
istenen özellikler neler? Öncelikle 
üniversite öğrencisi olmanız 
gerekiyor. Lisans, yüksek lisans 
ya da doktora öğrencisi olmanız 
fark etmiyor, ancak 18-30 yaş 
aralığında olmanız şart. Not 
ortalamanızın 4’lük sisteme göre 
2’den yüksek olması ve en az 
orta seviyede İngilizce bilmeniz 
gerekiyor. İngilizce seviyeniz 
kayıt sırasında danışman 
tarafından yapılan mülakatlar ile 
ölçülüyor ve eğer yeterli görülürse 
kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. 
Başvuru ve kayıt işlemleri bu 
kadar basit. 

Elinizi çabuk tutun!
İstediğiniz şartlarda, 
istediğiniz gibi bir iş 
ve konaklama imkânı 
yakalamanız için size 
birkaç küçük ipucumuz 
olacak. Work and Travel 
programının kayıt işlemleri 
eylül ayında başlıyor, 
içinde bulunduğumuz 
nisan ayında sona eriyor. 
Ancak işe yerleştirme ve 
vize işlemlerinin de zaman 
alacağını unutmayın. 
Ayrıca ne kadar erken kayıt 
yaptırırsanız o kadar çok 
iş seçeneği görebilir ve size 
daha uygun olanına yerleşme 
fırsatını o kadar mümkün 
kılabilirsiniz. İşinizi 
erkenden ayarladığınız 
için ucuz uçak bileti bulma 
şansınız da olacaktır. Eğer 
bu sene başvuruda bulunmak 
için geç kaldıysanız, 
önümüzdeki kayıt 
dönemine kadar olan süreyi 
İngilizcenizi geliştirmek için 
değerlendirebilirsiniz.
 Work and Travel ile yaz 
tatilinizi çalışarak, kendi 
paranızı kazanarak, 
dil pratiği yaparak 
geçirebilirsiniz. Belki de bu 
yolculuk geleceğinize yeni bir 
yol çizmenin anahtarı olur!..

October and May and find a job 
for up to four and a half months; 
however, depending on the work 
and the employer this duration can 
be shorter.

 
What kind of a job would 
you like? 
Let us see what kind of jobs 
companies can offer you. Those 
who go to the USA with the 
Work&Travel program, work in 
housekeeping, as concierges in 
hotels, servers, servers’ assistants 
and kitchen hands in restaurants, 
as life guards and security staff 
in amusement parks, or sales 
personnel and cashiers in stores. 
In short, they work in the service 
sector. In another sense, these 
are jobs where you will get the 
chance to meet a lot of people 
of various cultures and have 
the chance to speak a lot and 
practice your English… 
Who can take part in the program 
and what are the requirements? 
First and foremost, you have to 
be a university student. It does 
not matter whether you are an 
undergrad, a grad or doctorate 
student. You also have to be in the 
18-30 age range. Furthermore, 
your grade point average (GPA) 
should be higher than 2 on the 4 
point scale and your English should 

be at least of upper-intermediate 
level. The level of your English is 
assessed via interviews during 
the registration process by the 
consultants and if it is deemed 
adequate you will be admitted 
to the program. Application 
and registration procedures are 
that simple. 

Hurry up! 
Here are a few tips to help you 
get the work and accommodation 
you wish. Registration for the 
Work&Travel program starts 
in September and ends in April. 
However, do not forget that job 
placement and visa procedures will 
also be taking up some of your time. 
And you may get more options if 
you register early - making it more 
probable to be placed in the job 
that is most appropriate for you. 
Also, having arranged your job 
beforehand, it will be a lot easier 
for you to get a cheaper flight. If it’s 
too late to apply for this year, you 
can make use of the time you’ll have 
until the next registration period to 
improve your English. 
With Work&Travel, you can spend 
the summer working and making 
money while you practice your 
language skills. This journey may 
hold the key to set a new course to 
your life!



Kuşkonmaz… Namıdiğer tilkikuyruğu. Yemeklere 
lezzet, sofralara güzellik, menülere zenginlik 
katan, damaklarda şiir gibi bir tat bırakan 
nimet… Şimdi tam da tazesinin mevsimi! 

LIKE A POEM ASPARAGUS

Asparagus… aka sparrow grass. The boon that adds 
taste to recipes, beauty to tables, richness to menus, 
while leaving a poetic flavor on the palates… It is just the 
right time to have it fresh! 

FERHAT ELİK ERDAL ATAŞ

ŞİİR GİBİ

KUŞKONMAZ

Mısır’da ve Roma’da 
gösterişli sofraların en göz 
alıcı lezzetlerinin başında 
geliyordu kuşkonmaz. 
Antik Roma ve Yunan’da 
özel olarak yetiştirilip ilaç 
niyetine de kullanılırken, 
Almanlar çok eski 
dönemlerden beri bildikleri 
bu sebzeyi baharın simgesi 
kabul ediyordu. XIV. Louis 
döneminde Avrupa'nın 
mutfak başkenti Paris 
tanıştı kuşkonmazla. 
Sonrasında Avrupa'nın diğer 

saraylarında da ünlenip 
kralların sofrasındaki 
şanıyla adeta “efsane” oldu. 
Tarihin çok eski 
zamanlarında sadece 
Batı Asya’da, bazı Avrupa 
ülkelerinde ve Kuzey 
Afrika’nın birkaç bölgesinde 
bulunan kuşkonmaz, 
günümüzde dünyanın 
hemen her yerinde 
yetiştiriliyor, ihraç ediliyor 
ve sofralarda kendine 
özel bir yer buluyor. 
Almanya’dan sonra en çok 

Asparagus comes first and 
foremost among the striking 
delicacies of the sumptuous 
tables of Ancient Egypt and 
Rome. While it was grown 
in Ancient Rome and Greece 
specifically to be used for 
medicinal purposes, the 
Germans regarded this 
vegetable, which they’d known 
for ages, as a symbol of spring. 
In the time of Louis XIV, 
Paris, the culinary capital 
of Europe, was introduced to 
asparagus. Following that, 

making a name for itself in 
the other European courts 
with its reputation of 
adorning kings’ tables, it 
veritably became a “ legend.” 
Found only in Eastern Asia, 
some European countries and 
a few regions of North Africa 
in the very olden days, today 
it grows almost everywhere in 
the world, and as an imported 
produce it finds a special 
place for itself worldwide on 
tables. Following Germany, 
it is produced the most in 
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Çin, Meksika ve Peru’da 
üretiliyor. İki bin yıldır 
şeflerin ve gurmelerin 
gönlünde özel bir yeri olan bu 
sebzenin üretimi Türkiye’de 
de giderek artıyor. 
Otsu olduğu için sert bir 
yapısı var gibi düşünülse de 
aslında kırılgan ve hassas 
bir bitki kuşkonmaz. Pırasa, 
sarımsak ve soğanın akraba 
olduğu Lily (Liliaceae) 
ailesinin bir ferdi. Daha 
çok yeşil olanını bilsek ve 
görsek de güneş almadığı 
ve klorofil oluşmadığı için 
toprağın altında yetişen 
türünün rengi beyaz.  
A, B ve C vitaminleri 
ile folik asit açısından 
zengin olan, kalbimizi ve 
kemiklerimizi koruyan, 
kolesterolümüzün 
düşmesine yardım eden 
kuşkonmazın çok önemli 

bir faydası daha var: 
probiyotik bakterilerin 
gelişimini desteklemek. 
Giderek daha fazla 
yetiştirilse de ülkemizdeki 
marketlerde ithal olan 
yeşil ve beyaz çeşitleri 
hâlâ yaygın. Mevsiminde 
pazarlarda tazesini 
bulmak bile mümkün. Taze 
kuşkonmazı tanımak, iyisini 
seçmek hiç de zor değil: sert, 
bükülmez, tek renk olmalı 
ve kırıldığı zaman iç kısmı 
parlak görünmeli. 
Pazardan satın aldığınız 
taze kuşkonmaz fazla 
gelir ve bir kısmını 
saklamak isterseniz, 
nemli bir beze sarılı olarak 
buzdolabında üç gün kadar 
koruyabilirsiniz. 
Gelin, şimdi kuşkonmazlı 
tariflerle muhteşem 
lezzetler pişirelim.

China, Mexico and Peru. The 
production of this plant, which 
has held a place in the heart of 
master cooks and gourmets for 
two thousand years, is becoming 
more widespread in Turkey. 
Even though, it is considered 
by some to have a fibered 
texture, asparagus is actually 
a delicate and tender plant. 
It is a member of the Lily 
(Liliaceae) family just like its 
relatives the leek, onion and 
garlic. Even though we see the 
greener one the most, when 
it does not get any sunlight 
and does not form any 
chlorophylls due to growing 
underground, it is white.  
Asparagus is quite rich in 
folic acid, and vitamins A, B 
and C, it protects our heart 
and bones, and helps to lower 
our cholesterol levels. It has 
one more benefit: to support 

the development of probiotic 
bacteria. 
Even though it is more widely 
grown now in our country, 
the imported green and 
white asparagus are more 
widespread in supermarkets. 
In its season, it’s possible 
to find fresh asparagus at 
the outdoor markets. It is 
not really difficult to find 
fresh asparagus and choose 
the best: it should be hard, 
unbendable, of one solid 
color and when cut the inside 
should be lustrous. 
If the fresh asparagus you get 
from the market is more than 
you can consume and you’ d 
like to save some for later, 
you can keep it wrapped up in 
a moist cloth for up to three 
days in your fridge. 
Let us take a look at some 
splendid asparagus recipes.

ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2018  99  



ASPARAGUS WITH MANGO SAUCE  

5 asparagus / 100 g mango / 1 chili pepper / 1 sprig of purple basil / 20 g mascarpone cheese / 
10 g parmesan cheese/ 7-8 sprigs of chives / 2 sprigs of dill / 20 g strained yoghurt / 3 threads of 
saffron / 1 sprig of fresh coriander
 
Bring the water to a boil in a medium sized pot. Place the asparagus into it and cook for a 
few minutes. Remove the parboiled asparagus from the water and place it in a bowl full of 
ice water. In this way, you will both stop the cooking process and keep it green.
Peel and dice the mango. Also dice the chili pepper. After softening them by sautéing them 
in a pan that you have drizzled with oil, puree the mango-chili mixture in a blender.
Season the strained yoghurt with saffron, salt and pepper. To add a freshness to the 
mascarpone and parmesan cheese, sliver and add the purple basil leaves to the cheese, 
making into a dip.
Now it’s time to bring it all together. Seasoning the pureed chili mango with coriander, 
spread it over your serving platter. Place the asparagus on top of the puree and place 
the strained yoghurt dip beside it. Add a little bit of the cheese mixture to the tips of the 
asparagus. 
You can adorn your plate with a few leaves of purple basil, dill and garlic chives.

MANGO SOSLU KUŞKONMAZ  
 
5 adet kuşkonmaz / 100 g mango / 1 tane chili biber / 1 dal taze reyhan / 20 g mascarpone peyniri 
/ 10 g parmesan peyniri/ 7-8 tane taze Frenk soğanı / 2 dal dereotu / 20 g süzme yoğurt / 3 safran 
tanesi / 1 dal taze kişniş 

Orta boy bir tencereye koyduğunuz suyu kaynama noktasına getirin. Kuşkonmazları 
kaynayan suya atıp birkaç dakika pişirin. Yarı pişmiş kıvamdaki kuşkonmazları 
kaynar sudan alıp içi buz dolu bir kaba koyun. Bu sayede hem pişmesini durdurmuş 
hem de muhteşem yeşil tonlarını korumuş olacaksınız.
Mangoyu soyup doğrayın. Chili biberi de küçük küçük kesin. Az yağlı tavada çevirip ikisini 
de güzelce yumuşattıktan sonra mango-chili karışımını mikserde püre hâline getirin.
Süzme yoğurdu birkaç safran tanesi, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Mascarpone 
ve parmesan peynirine tazelik katsın diye birkaç reyhan yaprağı doğrayıp iyice 
karıştırarak krema hâline getirin.
Sıra hepsini tabakta buluşturmaya geldi. Püre hâline getirdiğiniz chili mangoyu kişniş 
ile tatlandırıp zemine yerleştirin. Kuşkonmazları mango sosunun üzerine alıp yanına 
yoğurt sosunu koyun. Kuşkonmazların uç kısımlarına peynir kremasından sıkın. 
Birkaç reyhan yaprağı, dereotu ve taze Frenk soğanı serpiştirerek tabağınızı 
süsleyebilirsiniz.
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ASPARAGUS WITH A WHEAT BERRIES AND GREEN LEAF SALAD 
 
5 asparagus / 150 g wheat berries / 1 tbsp. crispy tarhana (sundried curd, tomato and flour) / 
10 g baby radishes / 1 bowl of baby rockets / 1 cucumber / 5 leaves of sorrel / 2 sprigs of parsley 
/ 2 sprigs of fresh mint / 1 sprig of basil / Half a lemon / 2 tbsp. of olive oil /1 tbsp. of vinegar / 
1/2 tbsp. pomegranate molasses 

We use the same method of boiling asparagus in this recipe too: cook the asparagus in 
boiling water, and then place it in a bowl of ice water. Boil the wheat berries, and set 
it aside to cool. In a deep bowl mix the baby rockets, sorrel, parsley, mint, basil, sliced 
cucumbers and asparagus.
Seasoning the wheat with olive oil, vinegar, pomegranate molasses and lemon juice, place 
it in a soup plate. Add the tarhana chips and the diced baby radishes and serve.

KUŞKONMAZ VE YEŞİL OTLU BUĞDAY SALATASI
 
5 adet kuşkonmaz / 150 g yemeklik buğday / 1 çorba kaşığı kıtır tarhana / 10 g bebek turp  /  
1 kâse bebek roka / 1 tane salatalık  / 5 yaprak kuzukulağı / 2 dal maydanoz / 2 dal taze nane /  
1 dal taze fesleğen / Yarım limon / 2 yemek kaşığı zeytinyağı /1 yemek kaşığı sirke / 1 tatlı kaşığı 
nar ekşisi
 
Bu tarifte de kuşkonmaz haşlama metodumuz aynı; kuşkonmazları önce kaynar suya 
atıp yarı haşlayın, sonra buz dolu bir kaba alın. Yemeklik buğdayı haşlayıp soğuması 
için kenara bırakın. Derin bir kapta bebek roka, kuzukulağı, maydanoz ve nane 
yaprakları, fesleğen, doğranmış salatalık ile kuşkonmazı karıştırın.
Buğdayı zeytinyağı, sirke, nar ekşisi ve limon suyu ile tatlandırıp çukur bir tabağa 
koyun. Yanına tarhana cipslerini ve dilimlenmiş bebek turpları yerleştirip  
servis edin.
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GRILLED ASPARAGUS WITH POACHED EGG  

1 egg / 5 asparagus / A few slices of orange / A few slices of grapefruit / ½  cup vinegar / 10 g baby 
radish /1 sprig of wild chervil / 2 sprigs of purslane / Olive oil / Salt / Black pepper  
 
Place the asparagus in boiling water, take it out when it is half cooked and place in a bowl full 
of ice water.
Puree one of the asparagus and squeeze the juice of one with the help of a muslin cloth. Grill 
the other four asparagus after marinating them in olive oil, salt and black pepper. In the 
meantime, boil water with the vinegar water in a small pot, and placing your spoon in the 
middle of the boiling water start stirring it in circles to form a whirlpool. Break an egg right 
into the middle of this whirlpool. 
As your poached egg is cooking, start preparing your serving platter. Spread the asparagus 
puree onto the plate. Place the asparagus you have grilled over the puree. Place the orange 
and grapefruit slices, the membranes of which you have removed, on top. Add the poached 
egg on top. If you want, you can add a bit of purslane, radish and wild chervil before serving. 
Serve warm.

POŞE YUMURTALI IZGARA KUŞKONMAZ  
 
1 yumurta / 5 adet kuşkonmaz / Birkaç dilim portakal / Birkaç dilim greyfurt / ½ çay bardağı 
sirke / 10 g bebek turp /1 dal Frenk maydanozu / 2 dal semizotu / Zeytinyağı / Tuz / Karabiber   
 
Kuşkonmazları kaynar suya atıp haşlayın, yarı pişmiş hâldeyken buz dolu bir kaba aktarın.
Kuşkonmazlardan birini püre hâline getirip tülbent yardımıyla suyunu iyice sıkın. Diğer 
dört kuşkonmazı ise zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edip ızgarada güzelce pişirin. 
Bu sırada da küçük bir kapta sirkeli su kaynatın, kaynayan suyun tam ortasına kaşığınızı 
koyarak halkalar çizmeye başlayın ve bir girdap oluşturun. Bu girdabın tam ortasına da bir 
yumurta kırın. 
Poşe yumurtanız pişerken tabağınızı hazırlamaya geçin. Kuşkonmaz püresini zemine 
yayın. Izgarada pişirdiğiniz kuşkonmazları pürenin üzerine yerleştirin. Onların üzerine 
zarları temizlenmiş portakal ve greyfurt dilimlerini koyun. Poşe yumurtayı da alıp en üste 
yerleştirin. Tabağa biraz semizotu ve turp ile Frenk maydanozu ekleyip servise hazır hâle 
getirin. Ilık servis edin.
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Türk Hava Yolları Filosu Büyümeye Devam Ediyor
Turkish Airlines’ Fleet Continues to Expand
Yaş ortalaması 8 olan uçaklarıyla dünyanın en 
modern filolarından birine sahip olan Bayrak 
Taşıyıcı havayolu, Boeing ve Airbus firmaları 
ile imzaladığı niyet anlaşmaları kapsamındaki 
siparişlerin kesinleştiğini duyurdu.

The Flag Carrier airline, which has one of the world’s 
most modern fleets with an average age of eight years, 
announced that it has placed orders for new aircraft from 
Boeing and Airbus.
Destinasyon sayısını sürekli arttıran Türk Hava Yolları, 325 uçaktan 
oluşan filosunu yeni uçaklarla büyütmeye devam ediyor. Dünyada 
en fazla ülkeye uçan havayolu, yeni uçak alımı için Boeing ve Airbus 
firmaları ile niyet anlaşmaları imzalamıştı.  
Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için 
imzalar, ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel 
Macron’un huzurlarında düzenlenen törenle, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus 
CEO’su Tom Enders tarafından Paris’teki Élysée Sarayı’nda 
atılmıştı. 787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin 
mutabakat zaptı ise, Boeing ve Türk Hava Yolları arasında, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Birleşmiş Milletler’in 72’nci Genel Kurul görüşmelerine katılmak 
üzere gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında 
Eylül 2017’de imzalanmıştı. 
Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
yaptığı açıklamayla uçak satın alma konusunda imzalanan niyet 
anlaşmaları çerçevesinde siparişlerin kesinleştiğini duyururken 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, kesinleşen uçak siparişlerinin yalnızca Türk Hava 
Yolları’na değil, Türkiye’nin havacılık sektörüne de büyük kazanç 
sağlayacağını vurguladı.

Gradually increasing its number of destinations, Turkish Airlines 
continues to expand its fleet of 325 aircraft. Flying to more countries 
than any other in the world, the airline had signed goodwill agreements 
with Boeing and Airbus to purchase new aircraft.
The agreement for A350-900, the latest wide-body aircraft by Airbus, 
was signed by Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı and Airbus CEO Tom Enders at a ceremony 
attended by the Republic of Turkey H.E. Recep Tayyip Erdoğan and 
President of France H.E. Emmanuel Macron at Élysée Palace in Paris 
in January. The memorandum of understanding to purchase the 
787-9 Dreamliner was signed between Boeing and Turkish Airlines in 
September 2017 during Republic of Turkey H.E. Recep Tayyip Erdoğan’s 
visit to the U.S. to attend the 72nd United Nations General Assembly.
At the Public Disclosure Platform (PDP), Turkish Airlines announced 
that it confirmed the orders for the goodwill agreements signed to 
purchase the aircraft. Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı emphasized that the orders will 
contribute greatly not only to Turkish Airlines but also to the Turkish 
aviation industry.
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı, Almanya Kobiler Birliği’nde Konuştu
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee Gave A 
Speech at the German Association of SMEs
Almanya’da küçük ve orta ölçekli şirketlerin üye 
olduğu Almanya Kobiler Birliği (BVMW) Yıllık Genel 
Kurul Toplantısı’nda Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı açılış 
konuşmasını yaptı.

Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı gave the opening 
speech at the Annual General Council Meeting of 
German Association of Small and Medium-Sized 
Enterprises (BVMW).

12 Mart’ta Berlin’de gerçekleştirilen Almanya Kobiler 
Birliği (BVMW) Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Slovenya 
Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Alman hükümetinden 
bakanlar, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi, Türk 
Hava Yolları Özel Büro Başkanı Kemal Haydar Öztürk, Türk 
Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları 
Başkanı Mert Dorman ve üst düzey iş insanlarının 
katılımıyla gerçekleşti. Toplantının key-note konuşmacısı 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
M. İlker Aycı, konuşmasına, “Türkiye’yle tarihî bağlamda 
da birçok alanda bağlantısı bulunan Almanya milyonlarca 
Türk’ün ikinci evi oldu.” sözleriyle başladı. “1960’tan bu 
yana Almanya’ya uçuyor ve Türk ve Alman halklarını, 
kültürlerini ve iş çevrelerini  buluşturuyoruz. Mevcut 
durumda Almanya’da 14 havalimanına uçuyoruz. Bizim 
dışımızda hiçbir yabancı havayolu Almanya havalimanına 
böylesine kapsamlı bir hizmet sunmuyor.” sözleriyle 
konuşmasına devam eden M. İlker Aycı, Almanya’nın 
Türk Hava Yolları için stratejik önemine vurgu yaptı. 
Konuşmasında Almanya’nın, Türkiye’de faaliyet gösteren 
yaklaşık 7 bin Alman şirketi ile Türkiye’nin bir numaralı 
ticaret ortağı olduğunu vurgulayan M. İlker Aycı, açılış 
için gün sayan İstanbul Yeni Havalimanı’nın getireceği 
avantajlardan da söz etti.

Held in Berlin on March 12, the Annual General Council Meeting of 
German Association of Small and Medium-Sized Enterprises was 
attended by the President of Slovenia Borut Pahor; German ministers; 
numerous representatives of diplomatic missions;  Turkish Airlines, 
SVP, Office of the Chairman, Kemal Haydar Öztürk; Turkish Airlines, 
SVP, Corporate Marketing & Distribution Channels, Mert Dorman; 
and other senior businesspeople. Turkish Airlines Chairman of the 
Board and the Executive Committee M. İlker Aycı, the meeting’s key-
note speaker, began his speech by saying, “Turkey and Germany are 
historically connected on so many levels and millions of Turks found 
a second home here. Since 1960 we have been flying to Germany, 
connecting the Turkish and German peoples, cultures and businesses. 
We currently fly to 14 airports in Germany. No other foreign airline 
offers such an extensive service to German airports.” M. İlker Aycı also 
emphasized the importance of Germany’s strategic value for Turkish 
Airlines.
Highlighting the fact that Germany is the number one trade partner 
for Turkey, which hosts nearly 7,000 German companies, M. İlker 
Aycı also mentioned the advantages that will be brought along by the 
Istanbul New Airport which will soon be opened.
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Türk Hava Yolları Sierra Leone’nin Başkenti  
Freetown’a Uçuşlarını Başlattı
Turkish Airlines Launches Flights to Freetown, the Capital of Sierra Leone

Dünyada en fazla ülkeye, Afrika kıtasında ise en fazla noktaya uçan Türk Hava Yolları, Sierra Leone’yi de 
uçuş ağına kattı. Bayrak Taşıyıcı havayolu, Sierra Leone’nin başkenti Freetown’a başlattığı uçuşlarla birlikte 
Afrika’da 34 ülkede 52 noktaya sefer düzenliyor. 

Flying to more countries than any other airline in the world and to most cities in Africa, Turkish Airlines added Sierra 
Leone to its flight network. With its flights to Freetown, the capital of Sierra Leone, the Flag Carrier operates flights 
to 52 destinations in 34 countries in Africa.

Türk Hava Yolları, şubat ayı içerisinde, uçuş ağındaki 121’inci 
ülke ve 301’inci destinasyon olarak, Freetown seferlerine 
başladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Afrika’da en fazla noktaya sefer 
düzenleyen havayolu olma unvanımızı güçlendirmeye devam 
ediyoruz. Kıtaya verdiğimiz önemi göstermek için sadece uçuş 
noktalarımızı ya da sefer sayılarımızı arttırmakla yetinmiyor, 
kanatlarımızın ulaştığı tüm ülke insanlarının kalplerine de 
dokunmaya özen gösteriyoruz.” dedi.  
Gür ormanları, palmiyelerle çevrili kumsalları, büyüleyici tarihî 
değerleriyle Sierra Leone’nin cazip bir ülke konumunda olduğunu 
belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Yakın zamanda açılacak olan İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın beraberinde getireceği fırsatlar, küresel 
ölçüde etkinliğimizi arttıracaktır. Freetown’a başlattığımız 
seferlerimizle de, önemli bir turizm ve ticaret merkezi olma 
yolunda hızla ilerleyen Sierra Leone’nin başarılarına katkı 
sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turkish Airlines started to operate f lights to Freetown in 
February as the 121st country and 301st destination in its 
f light network. Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO 
Bilal Ekşi said, “We continue to strengthen our title as the 
only airline that f lies to the most destinations in Africa. In 
order to show the continent’s importance for us, we do not 
only increase our f light destinations and frequencies but also 
strive to touch the hearts of all people where our wings can 
reach.”
Stating that Sierra Leone is an attractive country with 
its dense forests, beaches surrounded by palm trees and 
mesmerizing historical heritage, Turkish Airlines Deputy 
Chairman and CEO Bilal Ekşi said, “The opportunities which 
will be brought along by the soon-to-be-opened Istanbul New 
Airport will increase our global activity. With our Freetown 
f lights, we aim to contribute to the achievements of Sierra 
Leone which takes firm steps towards becoming an important 
tourism and trade center.”
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Türkiye’nin İlk “Havacılık Psikolojisi Araştırmaları 
Enstitüsü” Kuruldu
Turkey’s First “Institute of Aviation Psychology Research”
Türk Hava Yolları, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi ile birlikte 
Türkiye’nin ilk “Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü”nü kurdu.

Turkish Airlines establishes the first Institute of Aviation Psychology Research in Turkey with Istanbul University, 
one of Turkey’s long-established educational institutions.

Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Başkanlığı 
koordinasyonunda Ocak 2017’de hayata geçirilen 
proje ile birlikte kokpit seçim süreçlerindeki teknik 
olmayan yetkinliklerin değerlendirildiği mülakatlar, 
İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Havacılık 
Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenmeye 
başladı. Türk Hava Yolları söz konusu mülakatları 
daha önce Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) 
ile yürütüyordu. Proje, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” 
kapsamında Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış 
Töreni’nde, “Üniversite Sanayi İş Birliği” ödülüne layık 
görülmüştü. 
Projenin 26 Şubat 2018 günü Türk Hava Yolları Genel 
Yönetim Binası’nda düzenlenen lansmanında konuşan 
Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları’nın son 
15 yılda imza attığı başarılar ve gösterdiği gelişim, 
dışarıdan aldığımız hizmetlerin milli kaynaklarla da 
karşılanabileceğine dair inancımızı pekiştirmektedir. 
Bu bağlamda, önemli bir misyonu icra etmek üzere 
kurulan Enstitü, küresel ölçekte başarılı olmayı 
hedeflemektedir. Türk Hava Yolları olarak bu iş 
birliğinin, havacılığın diğer alanlarında da yeni 
milli projelerin geliştirilmesine öncülük edeceğine 
inancımız tamdır. Bu başarı, hem ülkemiz hem de 
bizler için büyük bir onur kaynağı.” dedi.

With the projects realized in January 2017 in coordination with Turkish Airlines 
Human Resources Directorate, interviews started to be held at the Institute of 
Aviation Psychology Research at Istanbul University to evaluate non-technical 
qualities for the cockpit selection process. Turkish Airlines used to carry out these 
interviews with the German Aerospace Center (DLR). The project received the 
“University Industry Collaboration” award at the 2017-2018 Academic Year 
Opening Ceremony held at Beştepe Culture and Congress Center as part of the 
General Directorate of Higher Education Outstanding Success Awards.
In his speech at the project’s launch at Turkish Airlines headquarters on February 
26, 2018, Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi said, “Turkish 
Airlines’ achivements and development in the last 15 years has strengthened our 
belief in that the services we import can be met with national resources. In this 
regard, the Institute, founded to carry out an important mission, aims to attain 
global success. We believe that Turkish Airlines will lead the way for the realization of 
the development of new national projects in other fields of aviation. It’s a great honor 
both for our country and for us.”
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Türk Hava Yolları’nın Cezayir Ofisi Yenilendi
Turkish Airlines’ Algiers Office Renovated

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Afrika ülkelerine 
gerçekleştirdiği resmî 
ziyaretlere katılan Türk 
Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, 
Türk Hava Yolları’nın 
yenilenen Cezayir 
ofisini törenle açtı.

Attending the Republic 
of Turkey President H.E. 
Recep Tayyip Erdoğan’s 
official visit to African 
countries, Turkish 
Airlines Chairman of the 
Board and the Executive 
Committee 
M. İlker Aycı opened 
Turkish Airlines’ 
renewed Algiers office.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Batı Afrika’da Cezayir, Mali, Moritanya ve Senegal’i 
kapsayan bir gezi gerçekleştirdi.  
Cumhurbaşkanına ziyaretlerinde eşlik eden Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı, Cezayir’in 30 yıldır Türk Hava Yolları’nın uçuş ağında 
yer alan başkenti Cezayir’de önemli temaslarda bulundu ve 
Türk Hava Yolları Cezayir Satış Müdürlüğü’nün yenilenen 
ofisinin açılışını gerçekleştirdi.  
Törende Türk Hava Yolları’nın Cezayir’deki ekibiyle 
bölgeye dair son gelişmeleri değerlendiren M. İlker Aycı, 
“Cumhurbaşkanımızın dört ülkeyi kapsayan ziyareti, 
Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önemi bir kez daha gözler 
önüne serdi. Kıtada uçtuğu 52 destinasyonla “Afrika’nın En 
Büyük Uluslararası Havayolu” olan Türk Hava Yolları’nın 
kıtadaki en eski hatlarından Cezayir ofisimizin yenilenmesi, 
bu bölgeye verdiğimiz önemin ve sürekli yükselttiğimiz 
hizmet kalitemizin bir göstergesi. Yenilenen ofisimizle 
ödüllü hizmet kalitemizi ve misafirlerimizin memnuniyetini 
daha da yükselteceğiz. Bu güzel projede emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek Afrika 
uçuşlarına Türk Hava Yolları’nın gösterdiği hassasiyetin 
altını çizdi. 
Türk Hava Yolları kurumsal kimliğine uygun olarak 
yenilenen ofisin açılışına Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türk Hava Yolları Cezayir 
Müdürü Burçin İşler, Oran Müdürü Fatih İnan ve Konstantin 
Müdürü Ramazan Bingül de katıldı.

Republic of Turkey President H.E. Recep Tayyip Erdoğan 
made an official trip to Western Africa that included Algeria, 
Mali, Mauritania and Senegal.
Accompanying the President during his visit, Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı had important meetings in Algiers, the capital of Algeria 
included in Turkish Airlines’ f light network for 30 years, and 
opened the renewed office of Turkish Airlines Algiers Sales 
Office. 
Evaluating the latest developments in the region with 
Turkish Airlines’ Algiers staff during the ceremony, M. 
İlker Aycı underlined the importance of Africa for Turkish 
Airlines by saying, “Our President’s official visit to these 
four countries once again displayed how important Africa 
is for Turkey. The renovation of the office in Algiers, one of 
the oldest destinations of Turkish Airlines, which is the “top 
international airline in Africa” with 52 destinations on the 
continent, is a sign of the importance we attach to this region 
and our ever-increasing service quality. With our refurbished 
office, we’ ll increase our award-winning service quality and 
guest satisfaction. I’ d like to thank all colleagues who put an 
effort in this beautiful project.” 
In line with Turkish Airlines’ corporate identity, the opening 
of the new office was attended by Investment Support and 
Promotion Agency of Turkey President Arda Ermut, Turkish 
Airlines General Manager of Algiers Burçin İşler, General 
Manager of Oran Fatih İnan, and General Manager of 
Constantine Ramazan Bingül.
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Çanakkale Alçıtepe Camii Açılışı Yapıldı
Çanakkale Alçıtepe Mosque Opened

Türk Hava Yolları ve Turkish OPET tarafından Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde inşa edilen Alçıtepe 
Camii, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, 18 Mart’ta törenle ibadete açıldı.

Built by Turkish Airlines and Turkish OPET in the Eceabat district of Çanakkale, Alçıtepe Mosque was 
opened on March 18 on the 103rd anniversary of the victory of the Battle of Gallipoli.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 2006’dan bu yana devam eden 
“Tarihe Saygı Projesi” kapsamında inşa edilen Alçıtepe Camii, törenle 
ibadete açıldı. Alçıtepe Camii’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan video konferans aracılığıyla katıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan 
Kurtulmuş’un da bulunduğu törende, açılış kurdelesini Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı kesti. 
Törende bir konuşma yapan M. İlker Aycı, “Afrin’e sancağı 
diktiğimiz bu değerli ve kıymetli günde, Çanakkale’yi yeniden 
yâd ettiğimiz bir günde ve dünyanın en büyük asma köprüsünün 
ayaklarına temellerin atıldığı şu güzel ve bereketli günde, bu 
caminin açılışını birlikte yapıyoruz. Bu eserleri meydana getirmek 
kadar bu eserlere bakmak, onun içinde ibadet edecek insanlara ve 
nesillere sahip olmak ve o nesli yetiştirmek de önemli. Çanakkale’yi 
unutturmayacağız. Bize bugünü bahşeden, bizi tanımadıkları 
hâlde bugün bunu başarmamızda emeği olan o şehitlerdir.” dedi. 
Törene Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
M. İlker Aycı’nın yanı sıra, Özel Büro Başkanı Kemal Haydar 
Öztürk, Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Turkish OPET üst düzey 
yöneticileri katıldı.

Built as part of the “Honoring History” project initiated in 2006 
in the Eceabat district of Çanakkale, Alçıtepe Mosque was opened 
with a ceremony. President H.E. Recep Tayyip Erdoğan attended the 
opening ceremony via video conference. Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı cut the opening 
ribbon at the ceremony, which was also attended by the Republic of 
Turkey Ministry of Culture and Tourism H.E. Numan Kurtulmuş.
M. İlker Aycı made an opening speech at the ceremony and said, 
“On this meaningful day, the day we raise the f lag in Afrin, the 
day we commemorate the Çanakkale victory and the day we are 
laying the foundations for the world’s longest suspension bridge, 
we are opening this mosque together. It is significant to build 
these monuments as it is important to raise the generations that 
will make use of them. We will never let Çanakkale be forgotten. 
We are forever grateful to our martyrs who sacrificed their lives 
for our country.”
The ceremony was attended by Turkish Airlines Chairman of the 
Board and the Executive Committee M. İlker Aycı; Turkish Airlines 
SVP, Office of the Chairman, Kemal Haydar Öztürk; Turkish Airlines 
SVP, Media Relations Yahya Üstün; and senior executives of Turkish 
OPET.
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Türk Hava Yolları Semerkant’ı Uçuş Ağına Ekledi
Turkish Airlines Added Samarkand to Its Flight Network

UNESCO tarafından “Dünya 
Mirası Listesi”ne eklenen 
Semerkant Türk Hava Yolları’nın 
302. noktası olarak uçuş ağına 
eklendi. Tarihî şehir, Türk Hava 
Yolları’nın Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’ten sonra ülkede sefer 
yaptığı 2. nokta oldu.

Included in the UNESCO World 
Heritage List, Samarkand became 
Turkish Airlines’ 302nd f light 
destination. The historic city is 
Turkish Airlines’ second destination 
in Uzbekistan after the capital city 
of Tashkent.

Türk Hava Yolları, Orta Asya’nın ve 
İpek Yolu’nun en önemli şehirlerinden 
Semerkant’a doğrudan sefere başladı. 
Semerkant  Havalimanı’nda düzenlenen hat 
açılış töreninde konuşan Türk Hava Yolları 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Bilal Ekşi, “Başlattığımız doğrudan 
seferler ile, Unesco’nun Dünya Mirası 
Listesi’nde olan medeniyetimizin en önemli 
şehirlerinden Semerkant’ı, 121 ülkeden 
gelecek misafirlere açmış bulunuyoruz. 
Medreseleri, müzeleri, camileri, türbeleri 
ve rasathanesi ile mimaride şaheserleri 
barındıran bu inci şehrin, kısa sürede 
turizmde büyük mesafe kat edeceğine 
inanıyorum. Tarihî şahsiyetlere ve âlimlere 
ebedî istirahatgâh olan bu kente hizmet 
etmekten memnuniyet duyuyoruz. 
1992’den bu yana uçuşlarımızla iki dost ve 
kardeş ülke arasındaki bağları güçlendiriyor 
oluşumuz bizleri onurlandırıyor. Haftada 
7 frekans uçtuğumuz Taşkent ve haftada 
2 frekans icra edeceğimiz ve kısa zamanda 
haftada 3 frekansa çıkmasını ümit 
ettiğimiz Semerkant seferleri ile uzakları 
yakın kılmaya devam edeceğiz. 
Açılış sürecimizde yenilenen Hava 
Ulaştırma Anlaşması’nın ülkelerimiz 
arasındaki hava yolu köprüsünü daha da 
kuvvetlendireceğine inanıyorum. Uçuş 
sayılarıyla birlikte uçulacak noktalar 
da arttırıldı. Bu vesile ile Özbekistan’ın 
saygıdeğer yöneticilerine şükranlarımı arz 
ederim.” dedi.

Turkish Airlines started operating direct f lights to Samarkand, one of the most 
important cities in Central Asia and on the Silk Road. Held at Samarkand 
Airport, the opening ceremony was attended by Turkish Airlines Deputy 
Chairman and CEO Bilal Ekşi who stated, “With our direct f lights, we have 
opened Samarkand, one of the most important cities of our civilization and 
included in UNESCO’s World Heritage List, to guests from 121 countries. 
 I believe that this ‘pearl city’ will cover a great distance in tourism in a 
short time with its madrasahs, mosques, museums, tombs, observatory and 
architectural masterpieces. We are also glad to serve this city which is the 
eternal resting place of many historical figures and scholars. 
We are proud to build stronger ties between the two countries by operating 
mutual f lights since 1992. We operate f lights to Tashkent seven times a 
week and will operate Samarkand f lights twice a week. We expect to increase 
Samarkand f lights to three f lights a week. 
I believe that the Air Transport Agreement which was renewed during the 
opening process will strengthen the airline bridge between the two countries. 
We now f ly to more destinations with more frequencies. I would like to take this 
opportunity to thank the esteemed administrators of Uzbekistan.”
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Türk Hava Yolları’na “Yeşil Kuruluş” Sertifikası

Istanbul Photo Awards 2018 Sahiplerini Buldu

Turkish Airlines Received the Green Organization Certificate

Istanbul Photo Awards 2018 Winners Announced

Yeşil Havaalanı (Green Airport) projesi kapsamında Türk Hava Yolları İstanbul Atatürk ve Ankara 
Esenboğa havalimanlarında “Yeşil Kuruluş” sertifikası almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
uluslararası haber fotoğrafı yarışması “Istanbul 
Photo Awards”ta Yılın Fotoğrafı ödülünü Damir 
Sagolj’ın çektiği “Çocuk” adlı fotoğraf kazandı.

As part of the Green Airport Project, Turkish Airlines received the “Green Foundation” certificate for 
Istanbul Atatürk and Ankara Esenboğa Airports.

Held by Anadolu Agency for the fourth time, the 
international journalism photography contest 
“Istanbul Photo Awards” presented the Photo of the 
Year award to Damir Sagolj’s “Boy”.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından havaalanlarında 
faaliyet gösteren kuruluşların çevreye 
verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde 
azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 
yürütülen Yeşil Havaalanı Projesi çerçevesinde 
üç işletmeye “Yeşil Kuruluş” sertifikası 
verildi. Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk ve 
Ankara Esenboğa Havalimanı olmak üzere iki 
havalimanında “Yeşil Kuruluş” sertifikası almaya 
hak kazandı. DHMİ’ye Sinop Havalimanı için, 
Çelebi Hava Servisi’ne de Erzincan Havalimanı 
için “Yeşil Kuruluş” sertifikası verildi. Böylece 
yeşil kuruluş sayısı 157’ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı’nın resmî sponsoru olduğu Istanbul 
Photo Awards’ın kazananları belli oldu. 18-21 Mart tarihlerinde 
İstanbul’da bir araya gelen uluslararası jüri 22 ülkeden 27 
fotoğrafçıyı ödüllendirdi. 
Yılın Fotoğrafı ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj, 
Bangledeş’te Rohingyalı göçmenlerin bulunduğu kampta çektiği 
“Çocuk” adlı fotoğrafı ile kazandı. 
Yılın Fotoğrafı seçilirken, fotoğrafı gördükleri anda ortak bir 
kanaatin oluştuğunu belirten jüri üyeleri, Istanbul Photo Awards’ın 
fotoğrafları ödüllendirmesinin çoğu zaman çok zor koşullarda 
görev yapan foto muhabirlerine maddiyat ve görünürlük anlamında 
önemli bir destek verdiğini belirtti. Tüm kazanan fotoğraflara www.
istanbulphotoawards.com web sitesinden ulaşılabilir.

The Ministry of Transportation General 
Directorate of Civil Aviation gave the “Green 
Foundation” certificate to three establishments 
as part of its Green Airport Project which aims 
to systematically decrease and eventually 
eliminate the environmental hazards of 
organizations at airports. Turkish Airlines 
received the “Green Foundation” certificate 
for two airports, namely Istanbul Atatürk and 
Ankara Esenboğa. The General Directorate of 
State Airports Operations was given a “Green 
Foundation” certificate for Sinop Airport and 
Çelebi Air Service for Erzincan Airport. The 
number of green foundations increased to 157.

Officially sponsored by the Istanbul Metropolitan Municipality, 
Turkish Airlines and the Turkish Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA), the Istanbul Photo Awards announced its 
winners. The international jury got together in Istanbul between 
March 18 and 21 to award 27 photographs from 22 countries.
The Photo of the Year award was presented to Bosnian photo-
journalist Damir Sagolj for his photograph “Boy” taken at a camp 
inhabited by refugees from Rohingya.
Stating that they agreed about the Photo of the Year the moment 
they saw the photograph, the jury said that the Istanbul 
Photo Awards provided important support in terms of finance 
and visibility to photo-journalists who usually work in very 
challenging conditions. You can access all winner photographs on 
www.istanbulphotoawards.com.

EN iYi OLMAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yeşil Havaalanı Projesi
kapsamında, "Yeşil Kuruluş" ünvanı almaya hak kazandık.kap

DOĞAMIZDA VAR!

ANADOLUJET • NISAN • APRIL 2018  113  



AnadoluJet Alanya’da!
AnadoluJet in Alanya!

AnadoluJet’in, bir gelenek hâline getirdiği acente 
ödül törenine bu yıl Alanya ev sahipliği yapıyor. 

Alanya hosts AnadoluJet’s customary travel agency 
award ceremony. 

AnadoluJet, her sene şehir bazında en çok satış yapan 
acentelerini düzenlediği gala ile ödüllendiriyor. Törene 
AnadoluJet Başkanı, Yurt İçi Müdürleri ve Pazarlama Satış 
ekibinin yanı sıra törenin gerçekleştirildiği bölgenin yerel 
yöneticileri katılıyor. Organizasyondan önce bölgede geziler 
de gerçekleştiriliyor.  
Ödül töreninin bu yılki ev sahibi Alanya. Tarihî dokusu ve 
doğal zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi 
olan Alanya son yıllarda yapılan projelerle de adından söz 
ettiriyor. Avrupa’da yerel gıda ürünleri ve yemekleri ile 
mutfak kültürlerinin tanıtımı için oluşturulan Culinary 
Heritage (Mutfak Mirası) sistemine Türkiye’den dâhil 
olan ilk şehir olma unvanına sahip  Alanya, mutfağının 
korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir turizm değeri 
olarak hak ettiği yeri alması için başlattığı Mutfak Mirası 
Alanya Projesi ile de dikkat çekiyor. Bir diğer proje de, 
Alanya Kalesi’nin tarihî ve doğal değerlerini koruyacak 
alternatif bir ulaşım sistemi olarak kurulan Alanya 
Teleferik. Teleferik, dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra 
plajlarının üzerinden Alanya Kalesi’ne tırmanırken ilçenin 
tarihî dokusunu ziyaretçilerinin seyrine sunuyor. 

Muz lifinden sanat eserleri  
Muzun kullanılmayan bölümlerinden elde edilen liflerle 
hediyelik eşya ve tekstil sektöründe kullanılan ip üreten 
Alanya Belediyesi, Alanya muzunu farklı bir yönüyle dünyaya 
tanıtmaya başladı. Muz gövdesinin ipe dönüştürülme 
macerasını turistlerle ve vatandaşlarla paylaşmak isteyen 
belediye, bu amaçla kurduğu atölyede hem muz lifi üretiyor 
hem de elde edilen liflerden üretilen rengârenk çantaları, 
magnetleri, bibloları meraklılarına sunuyor.

AnadoluJet awards its top selling agencies on a city basis 
each year with a gala night. The CEO of AnadoluJet, domestic 
managers and the team of Marketing Sales will be attending the 
ceremony along with the local managers of the region where the 
ceremony will be held. Before the ceremony, sightseeing tours are 
also organized in the region. 
The host of the award ceremony this year is Alanya. The favorite 
of both domestic and foreign tourists with its historical and 
natural riches, Alanya has made a name for itself in recent 
years with its projects. Holding the title of being the first city 
in Turkey to be admitted to the Culinary Heritage list – formed 
to promote local food products, dishes and culinary cultures of 
Europe -, Alanya is also drawing attention with the Culinary 
Heritage Alanya Project initiated to preserve and promote its 
cuisine and give it its rightful place as a sustainable touristic 
value. Another project is the Alanya Cable Car started as an 
alternative transportation system which will preserve Alanya 
Castle’s historical and natural values. Going over the world 
renowned Damlataş and Cleopatra Beaches while you climb to 
Alanya Castle, the cable car presents passengers a vista of the 
borough’s historical composition. 
 
From banana fibers to works of art 
Producing ropes that are used in the souvenir and textile sectors 
out of the fibers obtained from the redundant parts of bananas, 
Alanya Municipality started to promote Alanya’s banana to the 
world from a different perspective. Wanting to share the story of 
banana fibers’ transformation with tourists and Turkish citizens, 
the municipality not only produces banana fibers in the workshop 
set up to this end but also displays the colorful bags, magnets and 
knickknacks made out of the fibers to interested parties.
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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



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

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

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l 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
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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
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Rent Go and fly with Miles!

Rent Go'dan kirala, uçarak kazan!

Titanic Hotels’de
3 kat Mil fırsatı!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

Her gün için 1.500 Mil, toplamda 7.500 Mil.
Araçlarınız her zaman yepyeni! Daima en yeni
araçları ve en son modelleri hizmetinize sunuyoruz. 
Kampanya 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan 
kiralamalarda geçerlidir.

1 Mart 2018 – 30 Nisan 2018 arasında Titanic Hotels’de 
konaklayın, 3 kat Mil, ekstra harcamalarda %15 indirim ve 
üst kategori odaya geçiş fırsatını kaçırmayın. 
• Kampanya Titanic Hotels’in Antalya, Bodrum, İstanbul  
 ve Berlin’de bulunan otellerinde geçerlidir. 
• Kampanyadan faydalanabilmek için rezervasyonun   
 otelin web sitesi veya rezervasyon departmanı   
 üzerinden yapılması ve check-in sırasında Miles&Smiles  
 kartının resepsiyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 
• Kampanya özel indirimlerle yapılan konaklamalarda ve  
 saatlik konaklamalarda geçerli değildir. 

Enjoy triple Miles at Titanic Hotels!
Stay at Titanic Hotels between March 1st & April 30th to earn triple Miles, a 15% discount on extra 
expenses, and to upgrade rooms to the highest category. 
• This campaign is valid for Titanic Hotels located in Antalya, Bodrum Istanbul and Berlin.
• Reservations must be made from the website or reservation office of the hotel individually and a   
 Miles&Smiles card must be presented to the reception during check-in.
• The campaign is not valid for stays at special rates for travel agents, airline discounts, any special   
 contracted rates, and hourly/day use accommodation.

Earn 1,500 Miles from each rental and earn 7,500 
Miles totaly.

The campaign is available until May31, 2018.



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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEÇERLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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turkishcargo.com | +90 850 333 0 777

BOGOTA
YENİ DESTİNASYON

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo markası
 5 Mart’tan İtİbaren Bogota, Kolombİya’ya uçuyor.




