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SAFRANBOLU’YA 
GİTMEK İÇİN  
YEDİ NEDEN 
Karabük’ün kendi küçük tarihî 
ve doğal güzellikleri dünyaya 
nam salacak kadar büyük bir 
ilçesidir Safranbolu. 
 
7 REASONS TO VISIT 
SAFRANBOLU 
Safranbolu is a small borough 
of Karabük whose history and 
natural beauties are as great as 
its worldwide fame.
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AKDENİZ’İN YILDIZ 
KALESİ: LEFKOŞA 
Mitolojinin tarihle, mimarinin 
tabiatla bütünleştiği Lefkoşa farklı 
kültürleri yan yana yaşatıyor. 
 
THE STAR CASTLE OF 
THE MEDITERRANEAN:  
NICOSIA 
Diverse cultures exist side by 
side at Nicosia where mythology 
merges with history, and 
architecture with nature.
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İKİ TEKER 
Hepimizin hayatında yeri olan 
bisiklet, denge kavramının kendini 
en çok hissettirdiği araç belki de... 
Çocukluktan yetişkinliğe uzanan 
serüvende keyifle anılır adı... Ve 
bir öğrenilince nasıl sürüldüğü, 
unutulmaz da bir daha asla... 
 
TWO WHEELS 
Playing a part in all of our lives, 
bicycles are the vehicles that make 
the concept of balance felt to the 
core... Memories of riding one are 
recalled throughout that adventure 
that is life, from the childhood to 
adulthood... Once you learn how to 
ride a bike, you never forget...

GİYMESİ YÜREK İSTER: 
KISPET 
Ata sporu güreşin olmazsa 
olmazıdır kıspet. 
 
DARE TO WEAR ONE: 
KISPET  
The kıspet is an essential part 
for oil wrestling, our ancestral 
sport.
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
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KIBRIS LEZZETLERİ 
Ağzının tadını bilenlerin uğrak 
yeridir Kuzey Kıbrıs. Sebze 
yemekleri, ızgaralar, çorbalar, 
kebaplar, hamur işleri ve pideleriyle 
bir lezzetler diyarıdır. 

CULINARY DELIGHTS  
OF CYPRUS 
Northern Cyprus is a favorite 
destination of those who enjoy 
culinary delights. It’s a land of 
dishes that season the palates with 
vegetable, grills, soups, kebabs, 
pastries and pides.
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TURGUT CANSEVER 
Kendisine “Bilge Mimar” unvanı 
layık görülen Turgut Cansever, 
Türkiye’nin yüzlerce yıllık mimari 
geleneğini yeniden yorumlayıp 
biçimler ile değerler arasındaki 
dengeyi sıhhatli bir şekilde 
kurabilen ve eserlerini geçmişin 
biçim ve değerleriyle donatırken 
bugüne ait de kılabilen müstesna 
bir isimdir. 

TURGUT CANSEVER
Deemed worthy of the description 
“Wise Architect,” Turgut Cansever 
is a prominent figure who 
reinterpreted the centuries-old 
architectural tradition of Turkey, 
struck the right balance between 
form and content, and while 
furnishing his works with elements 
of the past was able to make them 
modern and contemporary.

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!
Zengin doğası, dünyaca ünlü sahilleri, kültürel mirasları ve tarihî 
değerleriyle Anadolu’nun yaz mevsimi bir başka güzel. Anadolu’nun eşsiz 
şehirlerine AnadoluJet ayrıcalığı ile uçmanın keyfini yaşamanız için ara 
vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dergimizin bu sayısında doğal 
güzellikleri ve tarihî zenginlikleri ile Malatya, geleneksel Türk mimarisinin 
tüm güzellikleriyle yaşatıldığı Safranbolu ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ı 
sizlerle buluşturuyoruz. 

Transfer Hizmetimizi Başlattık
Seyahatlerinizin daha keyifli geçmesi için sunduğumuz ek hizmetlerimize 
bir yenisini daha ekledik. Ankara ve İstanbul’da başlattığımız transfer 
hizmeti ile istediğiniz yerden havalimanına veya havalimanından 
istediğiniz yere transferinizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de sadece 
AnadoluJet’in uyguladığı paylaşımlı transfer hizmetiyle yolcularımıza, 
uçuş öncesi ve sonrası ulaşımlarını daha da kolaylaştırma imkânı 
sunuyoruz. Transfer hizmetimiz hakkında merak ettiğiniz tüm cevapları 
web sitemizde bulabilirsiniz. 

Ülkemizin En Değerlisiyiz
Anadolu’nun her köşesine uçma hedefiyle çıktığımız yolda, konma ve 
yolcu sayılarımızdaki başarı grafiğimizi yükseltmeye devam ediyoruz. 
Uçuşlarında AnadoluJet’i tercih ederek başarımıza ortak olan siz değerli 
misafirlerimiz sayesinde Türk Hava Yolları, Türkiye’nin en değerli 
markası seçildi. Bu unvan, hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz 
kararlılığın bir sonucu. Çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli 
konuklarımıza teşekkür ediyorum.
29 Ekim 2018’de hizmete girecek olan ve dünyanın sıfırdan yapılan en 
büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı’na, 21 Haziran 2018 
tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk inişi 
gerçekleştirmesi hepimizi heyecanlandıran bir gelişme oldu. Türk Hava 
Yolları olarak Cumhuriyetimizin 95. yılında yeni yuvamıza taşınacağımız 
günü sabırsızlıkla bekliyor ve siz değerli misafirlerimize benzersiz bir 
seyahat deneyimi sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü 
bilmenizi istiyoruz.
Dergimizdeki birbirinden kıymetli yazıları okuyarak kendinize yeni yaz 
rotaları çıkarabilirsiniz. AnadoluJet ile Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini 
keşfedebilmeniz için sizlere sunduğumuz avantajlı kampanyalarla 
seyahatlerinizi daha keyifli hâle getiriyoruz. Kampanyalarımız 
hakkında detaylı bilgiye www.anadolujet.com adresimizden veya mobil 
uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz.
Haziran ayında yaptığımız seçimlerin ülkemizin istikrarlı ilerleyişi 
için hayırlı olmasını diliyor, daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşacağımıza 
inanıyorum. Demokrasilerin vazgeçilmez parçası basın mensuplarımızın 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım. Birlik ve 
beraberliğimize milletçe sahip çıkarak gücümüzü tüm dünyaya 
kanıtladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests, 

Welcome on board!
With its rich nature, world-renowned coasts, cultural and historical 
heritage, Anatolia is more beautiful in the summer. We forge on with 
determination to offer you the privilege of flying to the remarkable cities 
of Anatolia with AnadoluJet. In this issue of our magazine, we introduce 
Malatya with its natural attractions and historical riches, Safranbolu 
where the traditional Turkish architecture is kept alive in all its fineness, 
and our foster land, Northern Cyprus. 

We Initiated our Transfer Services
We are initiating a new additional service to ensure that you enjoy 
your flight. With our new transfer services in Ankara and Istanbul, 
you will be able to get to the airport from anywhere you want and vice 
versa. With the shared transfer services provided only by AnadoluJet 
in Turkey, we offer ease of transportation to our passengers before and 
after their flights. You can find detailed information on our transfer 
services on our website. 

We Are the Most Valuable Airline of Turkey
On our chosen journey to reach all corners of Anatolia, we increase our 
rate of success with our landing and passenger count. Thanks to you, our 
esteemed guests, who share in our success by flying with AnadoluJet, 
Turkish Airlines was awarded the most valuable brand of Turkey. This 
recognition is the end result of our determination to reach our goals. I 
would like to thank my colleagues and you, our esteemed passengers, for 
this privilege.
Our President, H.E. Recep Tayyip Erdoğan’s participation in the first 
landing on June 21, 2018 at Istanbul New Airport, to come into 
service on October 29, 2018 as the largest airport project built from 
the foundations up, was a development that excited us all. As Turkish 
Airlines, we are looking forward to the day that we will be moving to our 
new home on the 95th anniversary of our Republic and would like you to 
rest assured that we are ceaselessly working towards presenting you a 
remarkable travel experience.
By reading the content-rich stories in our magazine you can set 
yourselves new routes for the summer. As AnadoluJet, with the 
advantageous campaigns we offer you in order to enable you to 
explore the remarkable beauties of Anatolia, we make your travels 
more enjoyable. You can access detailed information on our available 
campaigns at www.anadolujet.com or on our mobile applications.
I wish the elections in June will be auspicious for the steady progress 
of our country, and have faith in Turkey to become all the more 
empowered. I’d like to extend my wishes on Press Freedom Day, 
celebrated in Turkey on July 24, to the members of the press who are an 
essential part of democracy. And I’d like to commemorate our martyrs 
with respect and gratitude on the occasion of July 15 Democracy and 
National Solidarity Day when Turkey asserted its unity and solidarity 
to the whole world. 

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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In the summer season, Dirimart Dolapdere is hosting 
the exhibition Kino der Kunst to lay bare the ceaseless 
dialogue between modern art and cinema. Held since 
2013 bienally, Kino der Kunst brings the audience 
together with a selection of outstanding movies screened 
in the last two festivals in Turkey, the first in a series of 
international screenings at Dirimart Dolapdere. 

Throughout the summer, the most famous works of European 
cinema will be presented to moviegoers at the bosom of nature 
at UNIQ. The festival will be held for the fourth time this year in 
collaboration with Başka Sinema and will last until September 11.
 Within its scope, movies screened in prominent film festivals like 
Berlin, Venice and Cannes will be presented along with a selection 
of domestic and foreign movies. In the special screening for the 
celebration of the centennial anniversary of Ingmar Bergman’s 
birth, his iconic movie Fanny and Alexander that received the 
Academy, Golden Globe, BAFTA and Venice Film Festival Awards, 
will be presented along with some of his other masterpieces.

Dünyanın en köklü güreş organizasyonu olan UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri bu yıl 657’nci kez düzenleniyor. Ata yadigârı 
bu sporu sevenlerin heyecanla beklediği; davuluyla, 
zurnasıyla, güreşçileri tanıtan cazgırlarıyla, meydanda 
“altın kemer” mücadelesi veren pehlivanlarıyla son 
derece çekişmeli müsabakalara sahne olan Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri, 14-15 Temmuz tarihleri arasında 
Edirne’de gerçekleştiriliyor.

YİĞİTLER ÇIKTI MEYDANE

KINO DER KUNST

KINO DER KUNST

“THE VALIANT ON THE FIELD OF CONTEST”

UNIQ İstanbul’da yaz boyunca doğayla iç içe bir ortamda 
Avrupa sinemasının ünlü filmleri sinemaseverlerle buluşuyor. 
Başka Sinema iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 
11 Eylül’e kadar devam edecek festival kapsamında dünyaca 
ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerden oluşan zengin film 
seçkisinde Berlin, Venedik ve Cannes gibi önemli festivallerde 
gösterilmiş filmler öne çıkıyor. Ingmar Bergman’ın 
doğumunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında yapılacak özel 
gösterimde usta yönetmenin Oscar’ın yanı sıra Altın Küre 
de kazanan, BAFTA ve Venedik Film Festivali ödüllü ikonik 
filmi "Fanny ve Alexander" da kolay kolay yakalanamayacak 
bir fırsat olarak açık havada izleyicilerle buluşacak başyapıtlar 
arasında yer alıyor.

AÇIK HAVADA FİLM KEYFİ 
ENJOYING MOVIES OUTDOORS 

Dirimart Dolapdere, yaz sezonunda çağdaş sanat ve 
sinema arasında süregelen diyaloğu gözler önüne 
sermek üzere Kino der Kunst’a ev sahipliği yapıyor. 
2013 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Kino 
der Kunst, ilk uluslararası ayağını gerçekleştirdiği 
Türkiye’de, son iki festivalde öne çıkan filmlerden 
oluşan bir seçkiyi Dirimart Dolapdere’de izleyiciyle 
buluşturuyor. 

Admitted to the UNESCO Heritage List, Kırkpınar Oil 
Wrestling, one of the longest-established wrestling 
organizations, will take place for the 657th time this year. 
The Kırkpınar Oil Wrestling, an ancestral sport longed for 
by its enthusiasts, will be held at Edirne on July 14-15. 
The event entails lively contests with drums and shrill 
pipes that herald the arrival of the wrestlers, announcers 
introducing wrestlers to the crowd and the wrestlers 
themselves competing for the “golden belt” in the field.
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Honored worthy of Lifetime Achievement Award at the 
2007 Grammy Music Awards, Joan Baez will be taking 
the stage with her new album Whistle Down the Wind 
produced by three-time Grammy Award-winner Joe 
Henry at the Harbiye Open-Air Theater on July 22. 
Along with the songs from her new album Whistle Down 
the Wind, she will be singing traditional ballads, blues 
classics, country songs, and ethnic folk melodies within 
the scope of Fare Thee Well, her last world tour.

2007 yılında Grammy Müzik Ödülleri töreninde 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Joan Baez, 
prodüktörlüğünü üç Grammy ödüllü Joe Henry’nin 
yaptığı yeni albümü “Whistle Down The Wind” ile 22 
Temmuz’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Whistle 
Down The Wind’den şarkıların yanı sıra geleneksel 
baladlar, blues klasikleri, country şarkıları ve etnik folk 
melodileriyle kariyerinin son dünya turnesi Fare Thee 
Well kapsamında Türkiye’deki dinleyicileri ile buluşacak.

EFSANE İLE SON KEZ 
THE LAST TIME WITH THE LEGEND 

İstanbul Modern yazı 7-12 yaş arası çocuklar için hem 
öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden 
oluşan bir programla karşılıyor. Birbirinden farklı ve 
zengin içeriğe sahip 10 atölye, 2 Temmuz-31Ağustos 
2018 tarihleri arasında İstanbul Modern’in 
Beyoğlu’ndaki geçici mekânında çocukları bekliyor.
Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, 
animasyondan heykele, mimariden fotoğrafa kadar 
farklı programlara katılarak yeteneklerini keşfediyor. 
Atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden 
sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa 
düzenleniyor. 

Istanbul Modern greets summer with a program full 
of art, educational and fun activities for children aged 
7-12. Ten workshops with diverse and rich content will 
be awaiting children at the temporary space of Istanbul 
Modern in Beyoğlu between July 2 and August 31, 
2018.
At the summer workshops children will discover 
their talents by attending workshops ranging from 
painting to costume making, animation to sculpting, 
architecture to photography. Workshops are held twice 
daily at 10.00-12.00 in the morning and 13.00-15.00 
in the afternoon.  

SANAT DOLU BİR YAZ 

A SUMMER FULL OF ART 

ANADOLU / ANATOLIA
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Pera Museum and Istanbul Research Institute are 
showcasing the concept of beach, shedding light onto 
its sociocultural context in Istanbul’s history with the 
exhibition entitled Istanbul’s Seaside Leisure: Nostalgia 
from Sea Baths to Beaches. It focuses on the revolution-
like story of the changeover from sea baths to beaches 
in the timeframe between the 1870s and the mid-20th 
century. The exhibition can be seen at Pera Museum 
until August 26, 2018. The exhibition’s auxiliary 
screenings and recitation halls can be visited at Istanbul 
Research Institute. 

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 
kent tarihinin sosyokültürel yapısına ışık tutan plaj 
kavramını “İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından 
Plaja Nostalji” sergisi ile mercek altına alıyor. 
1870’lerden 20’nci yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, 
deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki 
hikâyesine odaklanıyor. “İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz 
Hamamından Plaja Nostalji” sergisi, 26 Ağustos 2018 
tarihine kadar Pera Müzesi’nde… Sergiyi tamamlayan 
izleme ve okuma odaları ise İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü’nde deneyimlenebilir. 

DENİZ HAMAMINDAN PLAJA NOSTALJİ

NOSTALGIA FROM SEA BATHS TO BEACHES

ANADOLU / ANATOLIA
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Built over an 7,200 sq m area at Karşıyaka, Izmir, the 
Universal Children’s Museum and Education Campus 
introduces children to education and science. Visitors 
get the chance to travel back in time to when dinosaurs 
roamed the face of the Earth at the campus section with 
paleontology and entomology exhibitions, along with the 
section on the construction of scientific islands. At the 
Scientific Island section, there are six experiment kits: 
wave, lever, and meteorology stations, and Archimedean 
screw, astronaut, and ball machine. At the entomology 
section, there are bug props and information is given 
on the benefits of different types of insects for nature, 
agriculture, and humans.  
Along with the recreational and activity areas, the stage 
for theater and shows, and the mini movie theater to 
screen documentaries, there are restaurants, cafés, 
souvenir shops and photo stores for the visitors.
At the Children’s Museum located within the campus, 
there are exhibition areas where universal values like 
charity, amity, earnestness, responsibility, love, respect, 
and tolerance are relayed. There are two activity grounds 
(yellow and blue) in the museum. In the yellow gallery there 
are halls titled Wild Life and Charity, Town Musicians of 
Bremen and Amity, Veterinaries and Love, while in the 
blue gallery there are halls entitled Traffic and Tolerance, 
Environment and Respect, Airport and Responsibility.

Workshops 
At the museum, different workshops enrich the routine 
educational programs. Besides the well-received Drama, 
Interactive Story, and DIY Workshops, pedagogical 
seminars for adults are also organized on issues like 
interfamily and intergenerational communication.

İzmir Karşıyaka’da 7 bin 200 metrekarelik bir alan 
üzerine kurulu Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim 
Kampüsü çocukları eğitim ve bilimle buluşturuyor. 
İnşaat ve bilim adalarının bulunduğu kampüs bölümünde 
paleontoloji ve entomoloji sergileriyle milyonlarca 
yıl önce dünyaya hâkim olmuş dinozorlar zamanına 
yolculuk yapma fırsatı elde eden ziyaretçiler animatronik 
butaforlarla hayal güçlerini zenginleştiriyorlar. Bilim 
Adası bölümünde 6 tane (dalga, kaldıraç, meteoroloji 
istasyonu, Arşimet burgusu, astronot ve top makinesi) 
deney seti yer alıyor. Entomoloji bölümünde ise böcek 
butaforları ile farklı türlerde böceklerin doğaya, tarıma ve 
insanlara faydaları ile ilgili bilgiler veriliyor. 
Kampüs içerisinde ayrıca okul gruplarının yararlanacağı 
piknik alanı; etkinlik, tiyatro ve gösteriler için bir sahne, 
belgeseller için cep sineması, ziyaretçilerin yararlanması 
için restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğraf dükkânları 
da var. Kampüs içerisindeki Çocuk Müzesi’nde ise 
yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, 
saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatıldığı sergi 
alanları bulunuyor. Müze içerisindeki sarı alanda Vahşi 
Yaşam ve Yardımseverlik, Bremen Mızıkacıları ve Dostluk, 
Veterinerlik ve Sevgi senaryo odaları; olan mavi alanda ise 
Trafik ve Hoşgörü, Çevre ve Saygı, Havaalanı ve Sorumluluk 
gibi senaryo odaları yer alıyor.

Atölye Çalışmaları 
Müzede rutin eğitim programlarının yanında farklı atölye 
çalışmaları ile eğitim programları zenginleştiriliyor. 
Büyük bir ilgiyle karşılanan Drama Atölyesi, Etkileşimli 
Hikâye Atölyesi, Kendin Yap atölyelerinin yanı sıra 
yetişkinler için “aile içi iletişim, kuşaklararası iletişim” 
gibi konularda pedagojik seminerler düzenleniyor.

KARŞIYAKA’NIN EVRENSEL  
ÇOCUK MÜZESİ 

THE UNIVERSAL CHILDREN’S MUSEUM OF KARŞIYAKA

ANADOLU / ANATOLIA
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Mitolojinin tarihle, mimarinin tabiatla bütünleştiği 
Lefkoşa farklı kültürleri yan yana yaşatıyor. 

Diverse cultures exist side by side at Nicosia where 
mythology merges with history, and architecture 

with nature.

THE STAR CASTLE OF 
THE MEDITERRANEAN: NICOSIA

LEFKOŞA
AKDENİZ’İN YILDIZ KALESİ

UĞUR UGAN MESUDE BÜLBÜL



1

Ercan Havalimanı’na doğru 
alçalmaya başlayan uçak, 
sarı bir bozkırın ortasındaki 
düzlüğe ineceğinizi 
düşündürüyor. Sanki başka 
bir gezegenin yüzeyine 
ayak basmışsınız gibi uçsuz 
bucaksız bir step karşılıyor 
sizi. Akdeniz’in ortasında 
parıldayan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ’nin 
başkenti Lefkoşa burası.  
Çocukken hayaller kurarak 
baktığımız haritalarda 
uzun süre kaybolduğumuz 
anların en dikkat çekici 
kara parçasıydı Kıbrıs. 
Haritada kendine Akdeniz’i 
odak noktası seçen bir 
bakışın ilk etapta gözüne 
çarpacak konumuyla denizin 
ortasında yüzen bir kayığı 
anımsatan güzelliğiyle 
Kıbrıs… Mitolojide güzellik 
tanrıçası Afrodit’in doğduğu 
ada burası. Efsaneye göre 
adada bir ilkbahar sabahı 
durgun deniz birdenbire 

köpüklenir ve bir deniz 
kabuğu dalgalarla kıyıya 
vurur. Açıldığı zaman 
da içinden Afrodit çıkar. 
Zaman tanrıçaları Horalar 
onu karşılar. Upuzun 
saçlarıyla Afrodit’i 
tuzlu deniz suyundan 
kurtarmak için yıkayıp 
temizler, güzelce süsler, 
sonra da Kıbrıs’ın en 
yüksek noktasına, Trodos 
Dağları’nın Olympos 
tepesine çıkarırlar. O 
günden itibaren, Afrodit 
ve oğlu Olympos tepesinde 
diğer tanrı ve tanrıçalarla 
birlikte yaşar. Bu hikâyeye 
göre adını Afrodit’ten 
alan Lefkoşa da bir sedef 
kabuğunun içinden upuzun 
saçlarıyla çıkıyor ve size 
merhaba diyor adeta. 
Lefkoşa’yı uzun süre 
mesken tutan Venedikliler 
şehri yıldız kale formunda 
tasarlamış. Lefkoşa’nın 
surları tıpkı bu formun 

1 2 En ufak bir pencere, kapı bile başlı başına görsel bir estetik sunuyor 
Lefkoşa sokaklarında.  
Even the tiniest of windows and doors  are visually pleasing in the streets of Nicosia. 

2

When the plane starts to 
descend to Ercan Airport, 
it makes you think that you 
will be landing on a f lat land 
in the middle of a yellow 
steppe. Giving you the feeling 
of having set foot on the 
surface of another planet, 
a steppe that stretches as 
far as the eye can see greets 
you. Glistening in the midst 
of the Mediterranean, this 
is Nicosia, the capital of the 
Turkish Republic of Northern 
Cyprus.  
Cyprus was the most striking 
land when, as children, 
we would stare at the map 
dreaming hours on end, and 
forgetting the passing of time. 
When your eyes focus on the 
map of the Mediterranean, 
Cyprus reminds you of a 
boat f loating in the sea, its 
location catching the eye 
at first sight… This is the 
island where Aphrodite, 
the mythological goddess of 
beauty, was born. According 
to legend, on a spring morning 
the stagnant waters all of 
a sudden foam up, and a 
seashell washes up on shore 
with the waves. When it 

opens up, Aphrodite comes 
out. Goddesses of time, 
Horaes greet her. They cleanse 
Aphrodite to rid her long hair 
of the salt water, adorn her, 
and then they take her to the 
highest spot in Cyprus, the 
Olympus hilltop of the Trodos 
Mountains. From that day 
onwards, Aphrodite and her 
son, reside with the other 
gods and goddesses at the 
top of Olympus. Just like her 
namesake Aphrodite, Nicosia 
emerges from a mother-of-
pearl shell with her long hair 
and greets you. 
Venetians who inhabited 
Nicosia for a long time 
designed the castle enclosing 
the city in the form of a 
star. Just as the city of 
Palmanova in Italy - one of 
the best examples of this 
shape - the ramparts of 
Nicosia were also designed 
by Giulio Savorgnano, the 
Venetian military architect. 
More conventionally, 
medieval castles were built 
in rectangular and square 
shapes. The “circular” 
design of Nicosia’s ramparts 
differentiate it from the 
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en önemli örneklerinden 
olan İtalya’daki Palmanova 
şehrinde olduğu gibi 
Venedikli askerî mimar 
Giulio Savorgnano’nun 
imzasını taşıyor. Bununla 
birlikte, Orta Çağ 
kaleleri dikdörtgen ve 
kare formunda. Lefkoşa 
surlarının “dairesel”  
tasarlanması kenti 
diğerlerinden farklı kılıyor. 
Venedik surları bugün de 
eski kenti çepeçevre sarıyor. 
Lefkoşa’ya ruhunu da bu 
surlar veriyor. 

Arabahmet’in sonsuzluğa 
uzanan enginarları 
Sarı taşların bambaşka 
bir atmosfere bürüdüğü 
tarihî bölgede yürümeye 
başladığınızda her 
yapıya ayrı ayrı dikkat 
kesiliyorsunuz. Eski kentin 
ruhunu soluduğunuz 
Arabahmet bölgesi burası. 
Bölge, adını Kıbrıs’ın 
Osmanlı topraklarına 
katılması mücadelesine 

komutanlık eden Arap 
Ahmet Paşa’dan alıyor. 
Üzerinde Osmanlıca bir 
yazıtın bulunduğu Zehri 
Çeşmesi ’ni geçtikten 
sonra başka yerde pek 
rastlayamayacağınız bir 
mimari şölen karşılıyor 
sizi. Boyunca yürümeye 
insanın doyamayacağı, 
Türk, Ermeni ve Rum 
evlerinin yan yana durduğu, 
bir  sokağa giriyorsunuz. 
Ermeni evlerinin kapı ve 
girişlerindeki muhteşem 
el işçiliği çok etkileyici. 
Kapıların üzerindeki 
kemerlere bir nakış gibi 
işlenen enginar yaprağı, lale 
ve diğer motif ler son derece 
göz alıcı.  
Enginar, doğada 
kendiliğinden filiz veren 
bir bitki. Bu bakımdan, 
yapılarda motif olarak 
kullanılmasıyla sonsuzluğu 
simgeliyor. Rum evlerinde 
ise kapıların üzerinde bir 
dönem bölgeye hükmeden 
İngilizlerin arması dikkat 

3

4

Sarayönü Camii 
Sarayönü Mosque

Lefkoşa’da her bir sokağın ayrı bir sürprizi var.  
In Nicosia, each street holds a different surprise. 

3

4

others. The Venetian ramparts 
still surround the old city and 
lend Nicosia its spirit.  
 
Reaching out to eternity, the 
artichokes of Arabahmet 
When you start walking in 
the historical region where 
the yellow stones take on a 
whole different atmosphere, 

you observe each building. 
This is the Arabahmet region 
where you can inhale the soul 
of the old city. The region gets 
its name from Arap Ahmet 
Pasha, the army commander 
responsible for the addition of 
Cyprus to the Ottoman lands. 
A unique and remarkable 
architectural feast greets 
you when you pass the Zehri 
Fountain which displays 
an Ottoman epigraph. The 
street you enter is adorned by 
Turkish, Armenian, and Greek 
houses standing side by side. 
The magnificent handicraft 
workmanship on the doors 
and on the entrances of the 
Armenian houses is really 
impressive. Artichoke leaves, 
tulips and other patterns are 
engraved like an embroidery 
on to the arches over the gates. 
The artichoke is a plant that 
burgeons on its own in nature. 
Used as a pattern on buildings, 
it symbolizes eternity. On 
the Greek houses, the coat 
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çekiyor. Peki ya Türk 
evleri?.. Türk evleri sade ve 
minimal yapılarıyla göze 
çarpıyor. Diğerlerinden 
bir iç avluya açılmalarıyla 
ayrılıyorlar. 
Bu eşsiz sokak, tribünleri 
bugün de ayakta olan 
Taksim futbol sahasına 
bakıyor. Kıbrıs’ın zor 
günlerinde desteğini 
esirgemeyen, mazisi 
1930’lara dayanan 
Çetinkaya Spor Kulübü 
binası da karşınızda. 
Çetinkaya, Lefkoşa’nın 
en köklü ve en popüler 
kulüplerinden. Aynı 
güzergâhta yürümeye devam 
edince Yiğitler Burcu’na 
varıyorsunuz. 

Vakıf Şehir 
Bugünlerde Lefkoşa adına 
sevindirici bir gelişme var. 
Kıbrıs Vakıf lar İdaresi 
Müdürlüğü 4 bin yıllık 
bir tarihe sahip Lefkoşa 

5

için bir “Vakıf Şehir” 
projesi yürütüyor. Proje 
kapsamında, Arabahmet 
bölgesinden başlayan 
tarihî yol üzerinde bir 
tur öngörülüyor. Vakfın 
amacı Lefkoşa’ya mâl 
olmuş tüm tarihî değerleri 
koruyup insanlarla 
buluşturmak. Lefkoşa’ya 
güzelliğini veren yapılar, 
bu amaç doğrultusunda 
oluşturulan tur rotası 
boyunca sıralanıyor. Rotayı 
izlerken bize eşlik eden 
Kıbrıs Vakıf lar İdaresi Arşiv 
Müdürü Mustafa Kemal 
Kasapoğlu, Lefkoşa’nın 
kültürel unsurlarını 
oluşturan bu yapıların 
günümüze kadar tahribata 
uğramadan ulaşmasında 
Osmanlı’nın büyük rol 
oynadığını vurguluyor. 
Avrupa kentlerinin en 
göze çarpan unsuru olan 
meydan kurgusu Lefkoşa’da 
da kendine karşılık 

of arms of the British who 
ruled this region for a period 
of time draws attention. 
How about the houses of the 
Turks? They strike the eye 
with their simple and minimal 
structures. They stand out 
from the others by opening to 
an inner courtyard. 
This unique street is right 
across from the Taksim 
football field, the bleachers of 
which are still standing. Not 
refraining its support whilst 
Cyprus was experiencing 
hardships, Çetinkaya Sports 
Club’s building, dating back 
to 1930s, is just ahead. 
Çetinkaya, is one of the most 
well-established and popular 
clubs of Nicosia. Walking on 
the same route, you get to 
Yiğitler Bastion. 

A city of charitable 
foundations 
These days Nicosia is 
undergoing development. With 

the partnership of Cyprus 
Foundations Administration 
and Republic of Turkey 
Prime Ministry Directorate 
General of Foundations the 
“Foundation City” project is 
being conducted for Nicosia, 
a city with a 4,000-year 
past. Within the scope of 
this project, a tour on the 
historical road that sets off 
from Arabahmet is conceived. 
The aim of the foundation is 
to preserve all the historical 
values that have come to be 
identified with Nicosia and 
to introduce them to the 
people. The structures that 
lend beauty to Nicosia are 
all lined up on the course 
of this sightseeing tour. 
Mustafa Kemal Kasapoğlu, 
the manager of the Cyprus 
Foundations Administrative 
Archive, who accompanies 
us as we follow this route, 
emphasizes that Ottomans 
played a great role in the 
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Ay-yıldız sembolünün olduğu bir Türk evi.  
The symbol of the star and crescent indicates Turkish homes. 

Osmanlı mimarisinin genel özelliği sadelik ve zarafet.  
Ottoman architecture is characterized by minimalism and elegance. 

Büyük Han, mutlaka vakit geçirilmesi gereken oldukça özel bir yer. 
Büyük Han is a must-see site for those who happen to pass by Nicosia.

bulmuş olacak ki birbirine 
teyellenen sokaklar ferah 
bir meydana açılıyor. 
Venediklilerin şehir 
planlarında kullandıkları 
büyük meydan düzeni 
Lefkoşa için de geçerli. 
Göğe doğru yükselen, 
Kıbrıslıların Dikilitaş diye 
adlandırdıkları Venedik 
Sütunu Sarayönü’ndeki 
Atatürk Meydanı’nın tam 
ortasında. Altı köşeli bir 
kaidenin üzerine kurulu 
sütunun altı cephesinde 
Venedik hanedanına 
ait ailelerin armaları 
bulunuyor. Sütunun 
dikildiği tarihte Lefkoşa’yı 
yöneten Donatelle delle 
Rosa ailesinin yaptırdığı 
kitabede ise Kıbrıs 
halkına dair Latince 
sözle karşılaşıyorsunuz:  
“Buranın insanları 
zenginlik ve güzelliğe 
değil, bozulmamış inanca 
bağlıdırlar.”  

Meydanın yakınındaki 
Sarayönü Camisi, 
mimarisiyle ilgi 
çekiyor. Klasik Osmanlı 
mimarisinden farklı olarak 
Arap etkisi görülen cami, 
mağribi diye adlandırılan 
ve bir gözyaşı damlasını 
anımsatan estetik bir 
girişe sahip. İngiliz mimar 
Fenton Atkinson tarafından 
yapılan cami 1890’larda 
harap durumdayken Ali Paşa 
tarafından 1902’de yeniden 
yaptırılmış. 

Belediye Pazarı’ndan 
Girne Kapısı’na 
Tarihî bölgede bulunan 
Belediye Pazarı Lefkoşa’nın 
alışveriş kültüründe önemli 
bir yer tutuyor. 1932 
yılından beri Lefkoşa’nın 
en önemli merkezlerinden 
biri olan pazarda; alışveriş 
ve çarşı kültürü bugün de 
yaşatılıyor. “Kapalıçarşı” 
olgusunun Lefkoşa’daki 

preservation of these 
structures, the cultural 
elements of Nicosia. 
One of the most striking 
elements of European cities, 
the grid street plan must have 
found itself a place in Nicosia 
since the interconnecting 
streets open to a commodious 
square. The great square 
plan that the Venetians 
employed in their city plans 
was also applied to Nicosia. 
Rising towards the sky, the 
Venetian Column referred to 
as ”Obelisk” by the Cypriots, 
is in the middle of the Atatürk 
Square at Sarayönü. On the 
six sides of the column that 
stands on a six-cornered base, 
the heraldic coat of arms of 
the Venetian dynasties are 
engraved. The inscription 
on the obelisk erected at the 
time when the Donatelle delle 
Rosa family ruled Nicosia,  
reads (in Latin), “The people 
of this place do not relate to 
riches and beauty but to the 
unmarred belief.” 
The Sarayönü Mosque beside 

the square draws attention 
with its architecture. The 
mosque displaying Arabic 
inf luences instead of signs of 
classical Ottoman architecture 
has an aesthetic entrance 
referred to as magribi 
reminding one of a tear drop. 
Built by the British architect 
Fenton Atkinson, the mosque 
that was in ruins in the 
1890s was restored under the 
auspices of Ali Pasha in 1902. 

From the Central Municipal 
Market to the Kyrenia Gate 
Located in the historical 
region, the Central Municipal 
Market plays an important 
role in the shopping culture of 
Nicosia. Shopping and bazaar 
culture is still kept alive today 
at the market which has been 
one of the most important 
centers of Nicosia since 1932. 
Seeming to be the counterpart 
of the “covered bazaar” 
concept in Nicosia, the Central 
Municipal Market, which 
in the past was a place only 
for grocers, wholesalers and 
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1932’den beri ayakta olan Belediye Pazarı ziyaretçilerini bekliyor.   
The Central Municipal Market, which has been in service since 1932, awaits its visitors.  

Selimiye Camii kentin en görkemli yapılarından.  
Selimiye Mosque is one of the city’s stateliest structures. 

Et yemekleri Kuzey Kıbrıs mutfağında önemli bir yere sahip. 
Dishes of red meat have a prominent place in Northern Cypriot cuisine.

Eski Lefkoşa dar sokaklarıyla meşhur. 
Old Nicosia is famous for its narrow streets.

karşılığı gibi duran Belediye 
Pazarı geçmişte yalnızca 
manavlar, toptancılar ve 
kasapların bulunduğu bir 
yerken günümüzde bütün bu 
esnafın yanı sıra kitapçılar, 
antikacılar, hediyelik eşya 
dükkânları, sanat galerileri, 
sanatçı atölyeleriyle de 
oldukça renkli bir mekân 
ve turistlerin de uğrak 
noktalarından. 
Kentin sesleri arasında kısa 
bir yürüyüşün ardından 
Büyük Han’a girince 
Lefkoşa’ya gelmiş olduğunuz 
için bir kez daha şükran 
duyuyorsunuz. Yapı, tarihî 
ve mimari özellikleri 
bakımından Kıbrıs’ın en 
önemli Osmanlı-Türk 
eserleri arasında sayılıyor. 
Tarihî bölgede yürümek sizi 
yorduysa Büyük Han soluk 
almak ve çay içmek için 
birebir.  

Şehrin diğer güzelliklerini 
keşfetmek için 
ayaklarınız sizi Bedesten’e 
götürdüğünde Kuzey Kıbrıs 
sizi şaşırtmaya devam 
ediyor. 6’ncı yüzyıldan 
Bizans kalıntıları üzerine 
14’üncü yüzyılda Lüzinyan 
döneminde gotik tarzda 
inşa edilen bu muhteşem 
yapı Ortodokslar tarafından 
St. Nicolas Kilisesi 
olarak adlandırılmış. 
Bugün Bedesten’de 
izleyebileceğiniz semazenler 
Kıbrıs’ta Mevlevi 
kültürünün etkisini gösterir 
nitelikte. 
Lefkoşa’nın kuşkusuz 
en görkemli eseri ise 
Kıbrıs adasının en önemli 
anıtlarından biri, Lüzinyan 
krallarının taç giyme 
mekânı, Lefkoşa’nın Aya 
Sofya’sı St. Sophia Katedrali 
ya da günümüzdeki 

butchers, is quite a colorful 
place today and the visiting 
tourists’ stomping ground. 
Along with traders’ shops 
there are bookstores, antique 
and souvenir shops, art 
galleries, and artists’ ateliers. 
When you enter the Büyük 
Han (Great Inn) after a short 
stroll among the town’s voices, 

you again feel grateful for 
visiting. The building is 
considered to be one of the 
most important Ottoman-
Turkish structures with its 
historical and architectural 
features. If you are tired 
from walking in the 
historical region, the Great 
Inn is one of the best places 
to take a breather and have 
a glass of tea.  
When your feet take you to 
the Bedesten to explore more 
of the city’s enticements, 
Northern Cyprus will not 
cease to surprise you. Built 
by the House of Lusignan 
in the 14th century in the 
Gothic style on the Byzantine 
remains dating back to the 
6th century, this magnificent 
structure was named the 
Church of St. Nicolas by the 
Orthodox Church. Today, 
you can watch performances 
by whirling dervishes at the 
Bedesten, displaying the 
influence of the Mawlawi 
culture in Cyprus. 
The most splendid landmark 
of Nicosia and one of Cyprus’s 
most important monuments 

9
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hâliyle Selimiye Camii. 
Dünya üzerinde pre-
gotik (erken gotik) 
dönemin korunabilmiş 
sayılı örneklerinden biri. 
Yapı, gelenleri katedrale 
eklenen iki zarif minareyle 
Lefkoşa’nın merkezinde 
kollarını iki yana açmış  
karşılamasıyla bir 
seremoninin en ihtişamlı 
ögesi gibi duruyor. 
Surlarla çevrili bu güzel 
kentin üç giriş kapısı var. 
Bunlardan en ilgi çekeni 
ise Girne Kapısı. Leonardo 
da Vinci’nin bir öğrencisi 
tarafından yapılan kapıda 
II. Mahmud’un tuğrasının 
yanı sıra, İngiltere Kralı V. 
George’un adını yansıtan 
plaka ve Fetih Suresi’nin 
mevlevi şeyhi Hattat 
Feyzullah Dede tarafından 
1821 yılında nakşedilmiş 

bir ayeti bulunuyor. 
Dolayısıyla, Girne Kapısı, 
Lefkoşa’da yaşayan kültürleri 
temsil etmesi bakımından 
şehrin sembolü gibi. 
Lefkoşa, içinde farklı 
kültürlerin izlerini 
bulabileceğiniz, büyük 
badireler atlatıp yaralarını 
sarmış ve dimdik ayakta 
kalmış, Beşparmak 
Dağları’nın görkemini 
arkasına alıp tüm 
güzelliklerini altın bir 
tepside sunmuş bir kent. 
Lefkoşa’da yürüdükçe 
her ritim kendini sarının 
tonlarına bürüyor; 
merak ettikçe içinden 
denizsiz bir Akdeniz kenti 
çıkıyor; bu kent Akdeniz 
insanının sıcaklığıyla sizi 
sarıp sarmalıyor ve giriş 
kapılarından içeri davet 
ediyor. 

is St. Sophia Cathedral 
or, as it is known today, 
Selimiye Mosque, which was 
the coronation site of the 
Lusignan kings, the Hagia 
Sophia of Nicosia. It is one of 
the rare and best preserved 
examples of the pre-Gothic era 
in the world. The structure 
seems to be the most exquisite 
element of a ceremony, 
greeting one with open arms 
in the middle of Nicosia with 
the elegant minarets that 
were added to the cathedral at 
a later date. 
This beautiful city surrounded 
by walls has three gates. One 
of them, the one that draws the 
most attention, is the Kyrenia 
Gate. Built by one of the 
students of Leonardo da Vinci, 
the gate bears the signature of 
Sultan Mahmut II, the placard 
that carries the name of the 

British King George V, and a 
verse from the Conquest Surah 
of the Qur’an engraved by the 
Mawlawi sheikh calligraphist 
Feyzullah Dede in 1821. Hence, 
Kyrenia Gate is like the symbol 
of the city by representing the 
cultures kept alive in Nicosia. 
Nicosia, where you can track 
the traces of different cultures, 
is a city that having survived 
hardships and licked its 
wounds, stands tall backed up 
by the glory of the Beşparmak 
Mountains, offering all its 
beauties on a golden plate. 
As you walk around Nicosia 
all the rhythms get imbued in 
yellow; as your curiosity rises, 
a Mediterranean city that lacks 
sea emerges from within. This 
city embraces you with the 
warmth of the Mediterranean 
people and invites you in 
through its gates. 

10 11
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29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk iniş, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti 

taşıyan uçakla gerçekleştirildi. 

Due to open on October 29, the Istanbul New Airport welcomed its first 
landing with the airplane which carried H.E. President Recep Tayyip 

Erdoğan and his delegation.

“WE'RE PROUD TO BUILD A 
MAGNIFICENT AIRPORT” 

“MUHTEŞEM BİR HAVALİMANI 
İNŞA ETMENİN GURURU İÇİNDEYİZ”
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İstanbul, ekim ayının 
sonunda dünyanın en büyük 
havalimanına kavuşuyor. 
İlk etapta yılda 90 milyon 
yolcunun kullanacağı dev 
havalimanının tüm fazları 
tamamlandığında yıllık 
yolcu kapasitesi 200 milyona 
kadar çıkarılabilecek. Yüksek 
kapasitesi ile Türk havacılığı 
ve Türk Hava Yolları’nın 
büyümesini hızlandıracak 
tesis, yeni uçuş noktalarına 
erişimin de önünü 
açacak. İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nın kapasitesinin 
yolcu sayısına yetersiz 
kalması üzerine başlatılan 
dev projede geri sayım 
başladı. Tamamlanması için 

By the end of October, Istanbul 
will host the world’s largest 
airport. Used by 90 million 
passengers per year in the first 
phase, the giant airport’s annual 
passenger capacity will reach 
as high as 200 million once all 
phases are completed. Expected to 
accelerate the growth of Turkish 
aviation and Turkish Airlines 
thanks to its high capacity, the 
facility will also pave the way for 
new destinations. The countdown 
has begun for the colossal 
project which was initiated as 
a result of Istanbul Atatürk 
Airport’s inadequate capacity 
for passengers. Istanbul New 
Airport, whose preparations for 
completion are underway at full 

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da eşlik etti.
Having participated in the first landing at the Istanbul New Airport, H.E. President Recep Tayyip Erdoğan was accompanied by  
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı.

gerekli hazırlıkların tüm 
hızıyla sürdüğü İstanbul 
Yeni Havalimanı, ilk olarak 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. 

 “Tüm insanlık için hayırlı 
olsun” 
21 Haziran günü 
gerçekleştirilen “ilk uçuşta” 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
beraberindeki heyeti taşıyan, 
Gaziantep’ten havalanan 
TC-ANK uçağı başarılı 
bir iniş gerçekleştirdi. 
İniş sırasında kokpitten, 
kendisini bekleyenlere 
hitaben bir konuşma yapan 

steam, welcomed the Republic 
of Turkey H.E. Recep Tayyip 
Erdoğan as its first guest.

“May it bring good fortune 
to all” 
On the “first flight” operated on 
June 21, the aircraft TC-ANK 
from Gaziantep successfully 
landed with H.E. President 
Recep Tayyip Erdoğan and his 
delegation on board. During the 
landing, Erdoğan made a speech 
from the cockpit, saying, “We’re 
proud to build such a magnificent 
airport. I congratulate all who 
have taken part in this project 
from architects to engineers. It’s 
become an extraordinary creation 
with its runways, lighting, and 
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Sayın Erdoğan, “Şu anda 
muhteşem bir havalimanı 
inşa etmenin gururu 
içerisindeyiz. Mimarından 
mühendisine tüm emeği 
geçenleri kutluyorum. 
Pistiyle, ışıklandırmasıyla, 
terminal binasıyla muhteşem 
bir esere sahip olduk. Ben 
milletimiz için, ülkemiz 
için, tüm insanlık için 
havalimanımızın hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. 
Tarihe geçen bu ilk uçuşta 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Sözcüsü İbrahim Kalın, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, 
İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, Türk Hava Yolları 

terminal building. I hope it brings 
good fortune to all including our 
nation and country.” Aboard this 
first flight which earned itself a 
place in history, H.E. President 
Recep Tayyip Erdoğan was 
accompanied by the Republic of 
Turkey Minister of Transport, 
Maritime and Communication 
Ahmet Arslan; Special Advisor 
and Turkish Presidential 
Spokesperson İbrahim Kalın; 
Governor of Istanbul Vasip Şahin; 
Mayor of Istanbul Mevlüt Uysal; 
Police Chief of Istanbul Mustafa 
Çalışkan; Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker 
Aycı; Turkish Airlines Deputy 
Chairman and CEO Bilal Ekşi; 
President of Turkish Basketball 
Federation Hidayet Türkoğlu; 
and the Istanbul Leader of the 
Justice and Development Party 
Bayram Şenocak.

“Our airport will become our 
brand” 
Emphasizing that this flight 

Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Bilal 
Ekşi, Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Hidayet 
Türkoğlu, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak da 
eşlik etti. 

“Havalimanımız markamız 
olacak” 
Havalimanının son 
durumunu kontrol etmek için 
bu uçuşu gerçekleştirdiğinin 
altını çizen Sayın 
Cumhurbaşkanı, inşaatı 
üstlenen İGA Konsorsiyumu 
yöneticileri, mühendisler 
ve çalışanlar tarafından 
karşılandı. Burada yaptığı 
konuşmada ise şunları 
söyledi: “Bu inişle birlikte 
gerek muhteşem pistimizi, 
gerekse terminal binamızı 
görme imkânı bulduk. Artık 
çoğu gitti azı kaldı. Burada 
mimarından mühendisine, 
işçisine tüm kardeşlerimi 
kutluyorum. Konsorsiyumun 
bütün ortaklarını tebrik 

was organized to check the 
latest situation of the airport, 
the President was greeted 
by the managers of the IGA 
consortium that undertook 
the construction of the airport 
in addition to engineers and 
employees. The President, who 
gave a speech, said, “With this 
landing, we had the chance to 
see our magnificent runway and 
terminal building. Most of it is 
complete. I congratulate all fellow 

 BİLGİ 
İstanbul Yeni Havalimanı tüm 
fazlar tamamlandığında altı 

bağımsız pistiyle dünyanın en 
büyük aktarma noktası olacak. 

 
INFO

Once all the phases of the 
Istanbul New Airport are 

completed, it will be the world’s 
biggest transfer hub with six 

independent runways.
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ediyorum. Onlar da bu iş için 
çok büyük emek verdi. Bu 
süreci takip eden, kovalayan 
değerli arkadaşlarımızın 
emekleri var. Kendilerini 
de ayrıca kutluyorum.  
İnşallah, havalimanımız 
bizim prestijimiz olmanın 
ötesinde, markamız olacak.” 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 

böyle bir markaya sahip 
olmanın önemine değindiği 
konuşmasında beş firmanın 
büyük bir imtihan verdiğinin 
altını çizdi. İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın inşaatı 
Cengiz-MAPA-Limak-
Kolin-Kalyon Ortak Girişim 
Grubu’nun oluşturduğu 
konsorsiyum tarafından 
üstlenildi. 

contributors from architects 
to engineers and workmen, as 
well as all the partners of the 
consortium. They have put great 
effort into this project. There are 
also esteemed friends who have 
followed this process and seen 
it through and I congratulate 
them. I hope that our airport 
will become our brand and more 
than a sign of prestige.” In his 

speech, H.E. President Recep 
Tayyip Erdoğan underlined 
the importance of owning 
such a brand and that the five 
companies involved had passed 
a crucial test. The construction 
of the Istanbul New Airport 
was carried out by a consortium 
of the following companies: 
Cengiz, MAPA, Limak, Kolin, 
and Kalyon.

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, projede emeği geçen herkesi  tebrik etti.
H.E. President Recep Tayyip Erdoğan congratulated everyone who partook in the project.

İlk fazın biten bölümlerini gezen Sayın Cumhurbaşkanı,  terminali incelerken.
The President visited and made observations about the completed sections of the first phase.

TC-ANK  uçağının İstanbul Yeni Havalimanı'na inişi heyecanla karşılandı.
The landing of the TC-ANK at Istanbul New Airport was met with great excitement.
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İstanbul yeni 
havalimanı’nda geri sayım 
İstanbul bir ucu Asya’da, 
diğeri Avrupa’da dev 
bir metropol. İki kıtayı 
ve iki büyük denizi 
birleştiren tarihî şehir, 
eşsiz coğrafi konumuyla 
hava trafiğindeki payını ve 
sorumluluğunu arttırmaya 
devam ediyor. İbn-i Haldûn 
(1332-1406) “Coğrafya 
kaderdir.” demişti ve işte 
dünya üzerinde kritik ve 
stratejik konumuyla tam 
da bu sebepten İstanbul ’a 
“dünyanın sıfırdan yapılan 
en büyük havalimanı” 
inşa ediliyor. Yapımına 
2015 yılında başlanan ve 
Türkiye’nin bugüne kadarki 
en büyük yatırımı olan yeni 
havalimanı, dünyanın en 
büyük “aktarma noktası” 
olarak hizmet vermek için 
gün sayıyor. 

Başlı başına bir şehir  
Yapım bittiğinde üç 
terminal binasına, altı piste, 

Countdown to Istanbul new 
airport 
Istanbul is a giant metropolis 
with one end in Asia and the 
other in Europe. Connecting 
two continents and two 
great seas, this historical 
city continues to increase its 
share and responsibility in 
air traffic due to its unique 
geographical location. As Ibn 
Khaldun (AD 1332-1406) said, 
“Geography is destiny.” Due 
to its critical and strategic 
location in the world, Istanbul 
now builds itself “the world’s 
biggest airport built from 
the foundations up.” The new 
airport, whose construction 
began in 2015 and is Turkey’s 
biggest investment so far, 
counts down to opening as the 
world’s biggest “transfer hub.”

A city on its own 
This giant project, which 
will comprise three terminal 
buildings, six runways, three 
towers and everything needed 
to increase passenger comfort 

üç kuleye ve yolcuların 
konforunu arttıran her türlü 
donanıma sahip olacak dev 
projenin maliyeti yaklaşık 
10,2 milyar euro. 3 bin 22 
adetle Türkiye’nin en büyük 
makine parkının ve yaklaşık 
36 bin kişinin çalıştığı 
inşaat resmen 1 Mayıs 
2015 tarihinde başlamıştı. 
29 Ekim’de açılacak olan 
ilk faz, 42 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlanmış olacak. 
Böylece 76,5 milyon 
metrekarelik alandaki dev 
proje, yıllık 200 milyon 
yolcuya çıkarılabilir 
kapasiteye sahip üç 
terminali ve altı pistiyle  
300’den fazla destinasyona 
uçuş imkânı sunacak ve 
150’den fazla havayolu 
şirketine ev sahipliği 
yapacak. 

İlk faz tamamlanınca 
İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın ilk etabı 
29 Ekim’de hizmete 
açıldıktan sonra İstanbul 

once completed, cost nearly 
10.2 billion euros. Facilitating 
Turkey’s biggest machinery park 
of 3,022 and employing nearly 
36,000 people, the construction 
officially started on May 1, 
2015. The first phase, which will 
be opened on October 29, will be 
complete in a short period of 42 
months. 
Spanning 76.5-million square 
meters, this giant project will 
provide an opportunity to fly to 
more than 300 destinations with 

 BİLGİ 
Türk Hava Yolları kurulduğu 
1933 yılından beri merkez 

üssü olarak kullandığı Atatürk 
Havalimanı’na veda edip yeni 

yerine taşınacak. 
 

INFO
Turkish Airlines will move to its 
new headquarters after bidding 

farewell to Atatürk Airport 
where it’s been located since its 

foundation in 1933.
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200

225

Yıllık maksimum 
yolcu kapasitesi

İstihdam (Havacılığın 
yanı sıra turizm ve lojistik 
sektörlerini etkileyerek)

Ekonomiye 
sağlayacağı katma 
değer.

Kargo kapasitesi

5,5

40,7
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ve Türk Hava Yolları, 
dünya ile bağlantılarını 
yeni havalimanındaki 
iki bağımsız pist ile 
kuracak. Yolcularımız 
uçaklarına 1 milyon 200 
bin metrekarelik kapalı 
alanıyla “dünyanın tek 
çatı altındaki en büyük 
havalimanı terminali”nden 
binip inecekler.  
A380 tipi süper jumbo 
uçaklar da dâhil tüm uçak 
tiplerinin yanaşacağı 
bu terminal yılda 90 
milyon yolcuya hizmet 
verecek kapasitede 
inşa edildi. Mimari 

ilhamını İstanbul ’un 
kültürel mirasından alan 
terminalde çağdaşlık, 
işlevsellik ve teknoloji ön 
planda. Yol gösterici sinyal 
ve jeo-bulma teknolojileri, 
3 bin adet bilgilendirme 
monitörü, akıllı kiosk 
makineleri gibi konfor 
ve hız sağlayan kapsamlı 
bir donanıma sahip 
terminalde biyometrik 
tarama ve gelişmiş 
pasaport kontrolüyle kayıt 
işlemlerinizi daha hızlı 
tamamlayıp bagajlarınızı 
teknoloji odaklı bagaj 
teslim sistemiyle hızlı 

three terminals and six runways, 
whose passenger capacity can 
increase up to 200 million per 
year, and will host more than 
150 airline companies.

After the completion of the 
first phase 
After the opening of the 
first phase of the Istanbul 
New Airport on October 29, 
Istanbul and Turkish Airlines 
will connect to the rest of the 
world via two independent 
runways at the new airport. 
Our passengers will board 
and disembark their planes at 
the “world’s biggest airport 

terminal under one roof ” which 
will span an indoor area of 1 
million 200,000 square meters. 
Compatible with all aircrafts 
including A380 superjumbo 
aircrafts, this terminal was 
built with a capacity to serve 
90 million passengers per 
year. Inspired by Istanbul’s 
cultural heritage in terms of 
architecture, the terminal 
puts contemporariness, 
functionality, and technology 
on the forefront. Equipped with 
an extensive hardware based 
on comfort and speed such as 
landing signals and geocaching 
technologies, 3,000 information 

 BİLGİ 
Terminal binası nelere eşit? 

• 3.5 milyon m2 kapalı inşaat alanı = ~2 x Monako
• 450 bin m2 terminal çatı alanı = 23 x Roma Kolezyumu

• 1 milyon m3 beton kullanımı = 1,4 x Empire State Binası
• 180 bin ton demir kullanımı = 24 x Eyfel Kulesi

 
INFO

What are equivalent to the terminal building?
• 3.5 million m2 indoor construction area = ~2 Monacos

• 450,000 m2 terminal roof space = 23 Colosseums 
• 1 million m3 of concrete = 1.4 Empire State Buildings

• 180,000 tons of iron = 24 Eiffel Towers
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ve kolay bir şekilde 
kaydettirebileceksiniz.  
Yolcularına maksimum 
konfor, minimum bekleme 
süresi sunacak olan yeni 
havalimanı adeta bir 
yaşam merkezi. Buradaki 
seçkin markalar ve modern 
perakende konseptiyle 
harmanlanmış alışveriş 
bölgelerinde benzersiz 
bir alışveriş deneyimi 
yaşayacaksınız. Örneğin; 
“Sihirli Ayna” uygulamasıyla 
saat, giysi veya makyaj 
ürünlerini fiziksel olarak 
denemeden, üzerinizde nasıl 
durduğunu sanal olarak 
göreceksiniz. Türk ve dünya 
mutfaklarının en leziz 
örnekleri elinizin altında 
olacak. Ferah yiyecek ve 
içecek alanları dünyadaki 

birçok havalimanından 
daha büyük mekânlar ve 
daha çok sayıda seçenek 
sunacak. Terminalin 451 
odalı oteli ise, fitness 
center’ı, modern altyapıya 
sahip toplantı salonları 
ve özel tasarlanmış 
restoranlarıyla hem transit 
yolculara hem de uzun 
süre kalacaklara hizmet 
verecek. Otomobilinizi dert 
etmeyin; dünyanın tek çatı 
altındaki en büyük katlı 
otoparkında yıkama, oto 
kuaför, lastik değişimi ve 
mini bakım hizmetleri de 
olacak. Araç Yönlendirme 
Sistemi ile en hızlı 
şekilde park edebilecek ve 
Araç Rotam uygulaması 
ile aracınıza hızlıca 
ulaşacaksınız.

monitors, and smart kiosks, the 
terminal will also enable you to 
complete registration processes 
faster thanks to biometrical 
scanning and advanced passport 
control, and check in your 
luggage in a fast and convenient 
way with a technological 
baggage delivery system. 
Offering maximum comfort 
and minimum waiting period 
for its passengers, the new 
airport resembles a living 
center. Here, you’ ll also have a 
unique shopping experience in 
the areas which blend exquisite 
brands and the modern retail 
concept. For instance, the 
Magic Mirror application will 
enable you to virtually try on 
watches, clothes or makeup 
products without physically 
wearing them. You’ ll have the 

most delicious examples of 
Turkish and world cuisines at 
your fingertips. Extensive food 
courts will offer bigger spaces 
and more alternatives than 
many airports in the world. 
The terminal hotel will serve 
both transit passengers and 
long-term guests with its 451 
rooms, fitness center, cutting-
edge meeting rooms, and 
specially designed restaurants. 
You don’t have to worry about 
your car either because the 
world’s biggest multistory 
car park under one roof 
will provide car wash, auto 
detailing, tire changing, and 
mini maintenance services. A 
Vehicle Direction System will 
help you park fast while the 
Vehicle Route application will 
take you to your car in no time.
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The Istanbul New Airport

Günlük yolcu uçağı kapasitesi 
Daily passenger aircraft capacity

Erişim noktası 
Access points

Yolcu bilgilendirme monitörü   
Information monitors
for passengers

Banko sayısı   
Counters

Self check-in 
kiosku   
Self check-in 
kiosks

Pasaport kontrol 
noktası   
Passport control points

Yolcu biniş kapısı sayısı 
Passenger gates

3500

300+
228

3000

468

114
77

Aynı anda 
yanaşabilecek 

uçak sayısı

Number of 
aircrafts that can 
simultaneously taxi

114

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 
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Karabük’ün kendi küçük tarihî ve doğal 
güzellikleri dünyaya nam salacak kadar büyük bir 
ilçesidir Safranbolu. 

Safranbolu is a small borough of Karabük whose history 
and natural beauties are as great as its worldwide fame. 

7 REASONS TO VISIT 
SAFRANBOLU

SAFRANBOLU’YA 
GİTMEK İÇİN  
7 NEDEN

BURCU SEÇMEER ALP KAYA



1

Dünyanın en değerli 
baharatı 
1976’da “Kentsel Sit Alanı” 
olarak Kültür Bakanlığı’nca 
koruma altına alınan; 
1994’te UNESCO’nun 
“Dünya Miras Listesi”ne 
dâhil edilen bu müze-kentin 
girişinde sizi mor yapraklı, 
kırmızılı-sarılı bir safran 
çiçeği heykeli karşılar. 
Fotoğraf çektirmekte 
tereddüt etmeyin çünkü 
safran herhangi bir bitki 
değildir. Hem Safranbolu’ya 
adını vermiş hem dünyanın 
en pahalı baharatı unvanını 
kazanmış. İştahsızlık, 
bronşit, boğmaca, 
hazımsızlık, diabet, 
tansiyon, uykusuzluk 
gibi birçok derde deva 
olduğu için halkın da, 
ilaç sektörünün de 
şifacısıdır. Ağırlığının 

100 bin katı kadar sıvıyı 
sarıya boyayabildiği 
için boya sanayisinin 
asıdır. Mis kokusuyla 
parfüm üreticilerinin 
göz bebeğidir. Yemeklere 
lezzetinin yanı sıra rengini 
de bahşettiği için hem 
damağa hem göze hitap 
eder. Yalnızca ortasındaki 
lif ler kullanıldığı için 
üretimi meşakkatli; elde 
edilen az miktardaki safran 
son derece kıymetlidir. 
Ekim ve kasım aylarında 
çiçeklenen bu eşsiz bitkinin 
en kalitelisine sahip olmak 
için ana yurdu Safranbolu’ya 
gitmeye değer.

Bir Safranbolu nostaljisi 
Safranbolu’nun nüfus 
cüzdanı kabul edilebilecek 
“Kent Tarihi Müzesi”ne 
geldiğinizde pencereler 

1 Uluslararası piyasalarda safranın gram fiyatı, altının gram fiyatına 
denk düşüyor. 
One gram of saffron equals one gram of gold in the international market. 

2 Kaymakamlar Evi’ni ziyaret edenleri “Hayat” isimli bölüm karşılıyor. 
The section called “Hayat” welcomes those who visit the Kaymakamlar Mansion.

2

The most precious spice in 
the world 
Safranbolu, which was taken 
under preservation as an 
“urban site” by the Ministry 
of Cultural Affairs in 1976 
and admitted to UNESCO’s 
World Heritage List in 1994, 
greets you with a statue of 
a saffron f lower, with its 
crimson and yellow, and its 
violet-colored petals. Do not 
hesitate to take photographs 
since it is not just an ordinary 
plant. It has lent its name to 
Safranbolu and has gained the 
title of being the world ’s most 
expensive spice. It cures lots 
of ailments like inappetence, 
bronchitis, whooping cough, 
indigestion, diabetes, blood 
pressure, and insomnia; it is 
the healer of both the people 
and the pharmaceutical sector. 
Considering that it can dye 
f luids a hundred times its 
own weight, it is the ace of 
the dying industry. With its 
fragrant scent, it is favored by 
perfume producers. By lending 
not only f lavor but also its 
hue to dishes, it appeals both 
to the palates and the eye. 
Since only the stamens in its 

middle are used, its production 
is very toilsome; the small 
amount of saffron produced 
from it is of great value. It is 
worth visiting Safranbolu, 
the homeland of this unique 
plant that comes into f lower in 
October and November to get 
it at its freshest.

A nostalgic Safranbolu 
When you enter the Urban 
History Museum, in one 
respect, the identity card of 
Safranbolu, windows open 
wide and the exploration 
of a historical, cultural, 
traditional and social city 
begins. The first mansions of 
the region like Mektepçiler 
and Taşatarlar greet us in the 
black and white photographs. 
Çarıks (traditional leather 
footwear) also make the 
scene along with the regional 
attire like Yemeni. Copper 
samovars, pots and pans 
call people to the tables. 
The Historical Safranbolu 
Fountains and Safranbolu 
Epigraphs cannot stop 
speaking highly of what has 
been experienced throughout 
time. The saddlemaker and 
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geriye doğru açılır; 
geçmişten bugüne tarihsel, 
kültürel, geleneksel 
ve sosyal bir kente 
yolculuk başlar. Bölgenin 
Mektepçiler, Taşatarlar 
gibi ilk konakları siyah-
beyaz fotoğraflardan selam 
eder. Yemeni gibi yöresel 
kıyafetlerin yanında çarık 
da boy gösterir. Bakır 
semaverler, kap kacaklar 
sofraya çağırır. “Tarihî 
Safranbolu Çeşmeleri”, 
“Safranbolu Kitabeleri” 
kitapları yaşananları 
anlata anlata bitiremez. 
Esnafın çalışma ortamının 
canlandırıldığı kattaki 
semerci ve şekerci ziyaretçi 
bekler. Geçmişte askerî ve 
idari merkez olduğu için 
“Kale” diye adlandırılan 
Eski Hükümet Konağı’nın 
bahçesindeki minyatür saat 

kuleleri tik tak eder. Saatler 
İzmir’i, Çanakkale’yi, 
Bursa’yı, İstanbul ’u gösterir. 
Merkezdeki Cinci Han’ın 
kapısı, kilidi ve anahtarı 
Türk demir işçiliğinin 
en nadide örneklerinden 
olmakla böbürlenir. Otel, 
restoran olarak işletilen 
tarihî hanın avlusunda 
közde kahve içmek hoşa 
gider. Cinci Hoca lakaplı 
Hüseyin Efendi’nin 
yaptırdığı bir diğer yapı olan 
Cinci Hamamı’nda masaj 
yaptırıp kese attırmak da 
hem bedeni hem ruhu pırıl 
pırıl yapar.   
 
Nevi şahsına münhasır evler 
En rahat ayakkabılarınızla 
Arnavut kaldırımlı, dikbaşlı 
sokakları arşınlarken, 
18’inci ve 19’uncu yüzyıl 
Türk toplumunun bu 

3

4

Safranbolu evlerinde yer sofraları kurulur; aile toplaşır. Sıra geceleri de, 
mevlitler de burada düzenlenir.  
Floor tables are set in the Safranbolu houses and large families gather around them. 
Sıra nights, memorial services are held here. 

Evlerdeki ahşap kanatlı pencerelerde “Muşabak” adı verilen özel 
tasarlanmış, dar, uzun kafesler bulunur. 
On the wooden, winged bay windows there are specially designed narrow 
and long cages called “muşabak.”

3

4

the confectioner portrayed 
on the f loor where the 
working environments of 
tradesmen are depicted await 
their visitors. Miniature 
watchtowers ticktack in the 
garden of the Old Government 
Mansion referred to as the 
“Castle” for having served as 
a military and administrative 
post in the past. The watches 
display the hour at Izmir, 

Çanakkale, Bursa, and 
Istanbul. The door, lock and 
key of the Cinci Han, situated 
in the city center, boasts of 
being one of the best examples 
of Turkish ironmongering. 
You may enjoy sipping your 
coffee in the courtyard of the 
historical inn operated as a 
hotel and restaurant. Getting 
a massage and the scrub mitt 
treatment at Cinci Bathhouse, 
another structure built under 
the auspices of Hüseyin Efendi 
who was nicknamed Cinci 
Hodja, will set both the body 
and the soul alight.  

Unique historic houses  
As you pound the cobblestoned 
pavements and headstrong 
streets with your most 
comfortable shoes, the elegant 
oriels and casement windows 
of the traditional houses of 
the 18th- and 19th-century 
Turkish society will get your 
attention. Climbing to Hıdırlık 
Hill and looking around, you 
can compare these two- or 
three-story houses made 
of stone, adobe and wood 
to chocolate-covered sugar 
cubes. A visit to Kaymakamlar 
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geleneksel evlerinin 
zarif çıkmaları, kanatlı 
pencereleri dikkati 
üzerlerinde toplar. Hıdırlık 
Tepesi’ne tırmanıp şöyle bir 
bakınca bu iki-üç katlı; taş, 
kerpiç ve ahşaptan yapılma 
evleri çikolata soslu kesme 
şekerlere benzetebilirsiniz. 
Kaymakamlar Müze Evi’ne 
yapacağınız ziyaret, mimari 
detayların kalabalık aile 
yaşantısına, iklime ve 
işlevselliğe mükemmel 
şekilde hizmet ettiğini 
kanıtlar. Haremliği-
selamlığı, tahta sedirleri, 
gömme ve dönme dolapları, 
içinde hem yıkanılan 
hem yüklük görevi gören 
“gusülhane” adlı küçük 
bölmeleriyle özenle 
yapıldığını ispat eder. 11 
kilometre uzaklıktaki bir 
Türk-Türkmen köyü olan 
Yörük köyüne giderseniz, 
Sipahioğlu Konağı’nın 
8’inci kuşak sahibi Ali 

5

Bey ve Kasım Sipahioğlu 
Konağı’nın sahibesi tatlı 
dilli Filiz Teyze size yarı 
müze evlerini gezdirmekten 
zevk duyar. Duvarlardaki 
karanfil, üzüm, hayat ağacı 
desenli renkli kök boyalar, 
ahşap oymalardan süsleme 
tavanlar göz alıcıdır. Bektaşi 
kültüründe önemi olan 
sayılara atfen hazırlanmış 
dolap gözleri, kesmeler 
de incelikle işlenmiştir. 
Safranbolu evleri, birbirinin 
manzarasını ve ışığını 
asla kesmez. Bazı evlerin 
içinde serinlemek ve 
yangınlara karşı önlem 
almak mahiyetinde havuzlar 
şırıldar. 

Olağanüstü doğa 
Sahip olduğu her şey 
gibi Safranbolu’nun 
doğası da bir başkadır. 
Ormanları, yaylaları, 
özellikle de kanyonları 
kültür, doğa yürüyüşleri 

Museum House will prove how 
perfectly the architectural 
details serve the crowded 
family life, the climate and 
functionality. It becomes clear 
that they were built with care 
to the living spaces allotted 
to men and women, with 
wooden daybeds, built-in and 
revolving cupboards, and the 
special compartments referred 
to as gusülhane which served 
both as bathtubs and bedding 
closets. If you visit Yörük 
Village, a Turk-Turcoman 
village 11 kilometers away, 
Ali Bey, the eight-generation 
owner of the Sipahioğlu 
Mansion, and smooth-spoken 
Filiz Teyze, the owner of the 
Kasım Sipahioğlu Mansion, 
will be pleased to take you on 
a tour of their half-museum 
mansions. The natural dye 
paintings patterned with 
carnations, grapes, and trees 
of life, and the carved wood 
roof ornamentations are 

spectacular. Patterns referring 
to the important numbers 
in Bektaşi tradition have 
been engraved in sections 
over the closet in numerical 
fashion. Safranbolu Houses 
are also veritably exemplars 
of reverence. Due to their 
positioning, they do not block 
the view and light of one 
another. In some of the houses, 
fountains built to cool off and 
prevent fires gurgle on. 

Extraordinary nature 
Just as everything about it, 
Safranbolu’s nature is one of 
a kind. Its forests, highlands 
and specifically its canyons 
are cut out for culture and 
nature tours. This rocky 
infrastructure and slope are 
the reasons why steps are 
used in architecture. While 
you climb down to the walking 
track of Tokatlı Canyon, 7.5 
kilometers from the center,  
the Historical İncekaya 

5 Tokatlı Kanyonu’nda yürürken ihtişamlı doğayla bütünleşir; kendinizi ağaçlardaki yapraklardan biri gibi hissedersiniz. 
Walking through the Tokatlı Canyon you become one with the splendor of nature and start to feel as if you are a leaf on a tree.
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Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan safranlı 
zerde, Safranbolu mutfağının gözbebeği. 
Saffron zerde, one of the culinary delights essential to the Ottoman court kitchen, is the 
pupil of the eye of Safranbolu cuisine.

17’nci yüzyılda yapılan “İncekaya Su Kemeri” o günden bugüne sadece 
bir kez restore edilmiş. 
To this day, the Historical İncekaya Aqueduct, built in the 17th century, was restored 
only once.

için oldukça uygundur. Bu 
kayalık altyapı ve eğim, 
basamakvari mimarinin 
nedenlerinden biridir. 
Merkeze 7,5 kilometre 
uzaklıktaki Tokatlı 
Kanyonu’nun yürüyüş 
parkuruna merdivenle 
inerken tarihî İncekaya Su 
Kemeri az ileriden “Ben de 
buradayım.” der. 1600’lü 
yıllarda kaynaktan şehre su 
taşımak için yapılan kemer, 
ilçenin emektarlarındandır. 
Kanyon keşfinizde sükûnet, 
temiz hava, yeşillikler yol 
arkadaşınız olur; akarsu 
çıkardığı seslerle şelalelere 
eşlik eder. Soluklanmak 
isterseniz Mağara Kafe 
size tabiat salonunda çay, 
kahve ikram eder. Kanyon’a 
bir de tepeden bakmak 
isterseniz, Türkiye’de bir 
ilk olan cam seyir terası 
Kristal Teras ayaklarınızı 
yerden 80 metre keser. Bu 
kristal terastan bakarken 
gözleriniz bayram, 

yüreğiniz hop hop eder. 
Bulak köyündeki Bulak 
Mencilis Mağarası’nın 
amber ışıklarla aydınlatılan 
olağanüstü atmosferi 
ise kendinizi fantastik 
bir filmin içindeymiş 
gibi hissetmenizi sağlar. 
“Muhteşem Salon” olarak 
adlandırılan kısımdaki 
mağara çiçekleri, sarkıt 
ve dikitlerin oluşturduğu 
kaplumbağa, baykuş, boğa 
başı figürleri mucize gibidir. 
Kuvars kristallerinin, 
travertenlerin görkemi 
karşısında kelimeler 
kifayetsiz kalır.  

Lezzet dolu Safranbolu 
Safranbolu’nun iştah 
kabartan pek çok yöresel 
lezzeti vardır. Safranbolu 
Sofrası’na giderseniz Fatma 
Emel Hanım, size nefis 
cevizli yayım, peruhi ve 
bükme yapar güler yüzle. 
Safranlı zerde, güneşli bir 
tatlı yemek gibidir. Meşhur 

Aqueduct calls out “Look 
here!” from a little further 
down the road. Built to 
carry water to the city from 
its source in the 1600s, the 
aqueduct is one of the old 
and faithful of the borough. 
While you explore the 
canyon, tranquility, fresh air 
and greenery become your 
fellow travelers, while the 
watercourse and the waterfall 
sing songs. If you would like 
to take a breather, Mağara 
Café would treat you to tea 
and coffee in the heart of 
nature. If you would like to 
take a look at the canyon from 
the top, Crystal Terrace, the 
region’s glass viewing terrace, 
sweeps your feet 80 meters 
off the ground. While you 
look down from this crystal 
terrace, one of its kind in 
Turkey, your eyes will enjoy 
a feast and you’ ll be thrilled 
to bits. At Bulak Village, the 
extraordinary atmosphere 
of the Bulak Mencilis Cave, 
enlightened with amber-hued 

lights, will make you feel as if 
you are in a fantastic movie. 
The cave f lowers, figures of a 
tortoise, an owl, and the head 
of a bull formed by stalactites 
and stalagmites in the section 
called Gorgeous Hall are 
nothing short of miracles. 
Seeing the splendor of the 
travertines and the quartz 
crystals, you’ ll fall short of 
words.  

Flavorsome Safranbolu 
Safranbolu has a lot of 
delicacies that can whet 
your appetite. If you 
visit Safranbolu Sofrası 
Restaurant, Fatma Emel 
Hanım will be making 
delicious walnut yayım, peruhi 
and bükme - all of which are 
desserts made out of dough 
covered in syrup - with her 
smiling face. Eating zerde 
made with saffron gives you 
the feeling of consuming 
the sun. Upon mention of 
the famous kuyu kebab, 
Çevrikköprü and Kadıoğlu 
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9

Bakırcılar Çarşısı’ndaki işlemeli tepsi, çaydanlık, cezve, kazan, sefer tası 
ziyaretçilerin gönlünü ilk görüşte fethediyor.  
The engraved trays, teapots, coffeepots, cauldrons, and mess kits at the Coppersmiths’ 
Market are an immediate hit with its visitors. 

Dükkânlarda Safranbolu’nun geleneksel el sanatlarından birini 
sembolize eden küçük, dekoratif yemenilerden bulabilirsiniz. 
At the souvenir shops, you can get small, decorative yemenis (flat-heeled shoes) 
symbolizing the old traditional handicrafts of Safranbolu.

kuyu kebabı denince akla 
Çevrikköprü ve Kadıoğlu 
restoranları gelir. Vitrin 
önlerinde tattırılan 
safranlı lokumun tadı 
damağınızda kalırsa, 
çarşıdaki dükkânlardan 
birinden dilediğiniz 
kadar satın alabilirsiniz. 
Safranbolu bağlarında 
yetişen çavuş üzümü ince 
kabuğu, aroması ve az 
çekirdeğiyle en kaliteli 
cinslerdendir. Kütür 
kütür meyvesini yemek; 
sirkesini, pekmezini 
mutfaktan eksik etmemek 
gerekir. İçeceğiniz safranlı 
çay ve safranlı kahve de 
sıhhatinize sıhhat katar.

Zanaatkâr sokaklar 
Derici, demirci, bakırcı, 
yemenici (ayakkabıcı) 
gibi birçok zanaatkâr 
yetiştiren Safranbolu’nun 

“çarşı”sı, mesleklere 
göre düzenlenmiştir. 
Keresteciler aynı sokakta 
alın teri dökmüş; 
keçeciler inci gibi 
dizilmiş dükkânlarında 
nakışlarını işlemişlerdir. 
Bu zanaatların birçoğu 
yok olmaya yüz tutsa 
da Akçasu Kanyonu’nun 
iki yakasında yer alan 
demirciler, bakırcılar ve 
kalaycılar dimdik ayakta. 
Safranbolu’nun kapı 
tokmakları komşuların 
habercileridir. İki 
tokmaklı kapının kalın 
tokmağı çalınırsa erkek; 
incesi çalınırsa kadın 
ziyaretçi gelmiş demektir. 
Tokmağa bağlanan iplik 
bir kere düğümlenmişse 
“Az bekleyin, birazdan 
dönerim.”, birkaç 
kere düğümlenmişse 
“Tüm gün yokum. 

restaurants pop into the mind. 
If the f lavor of the Turkish 
delight with saffron on offer 
in front of the shop windows 
keeps on lingering in your 
mouth, you can buy these 
delights in any amount you 
wish from one of the shops 
that sell them. The sweet 
white grape grown on the 
vines of Safranbolu is one of 

the best types of grapes with 
its thin skin, aroma and small 
seeds. You should eat this crisp 
fruit, and always have its 
vinegar and molasses in store. 
The saffron tea and coffee you 
will drink, will enhance your 
health.

Artisan streets 
Rearing a lot of artisans 
like iron- and coppersmiths, 
shoemakers, the Bazaar 
of Safranbolu is arranged 
according to professions. 
Timber merchants sweated 
blood on the same street, 
and felt makers embroidered 
patterns in their shops lined 
side by side like pearls. Even 
though most of these types of 
craftsmanship are about to 
fade into oblivion, the iron-, 
copper- and pewtersmiths 
located on both sides of Akçasu 
Canyon are still standing. The 
door knockers of Safranbolu 
are the heralds of neighbors. 
If the thick knob of the two-
knobbed door knocker knocks, 
then the visitor is male; if the 
thin one is knocked, then the 
visitor is female. If the rope 

9
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Tüm gün dışarıdayım.” 
anlamına gelir. Giderken 
Safranbolu’yu yanınızda 
götürmek isterseniz, 
hediyelik eşya satan 
dükkânlardan Safranbolu 
evli peçetelikler, 
kalemlikler, gece lambaları 
alabilirsiniz. Safranbolu’ya 
özgü “Safranbolu Geceleri 
Kolonyası” ile de bu güzel 
ilçeyi avuçlarınızda 
koklayabilirsiniz.         

Konakta konaklama keyfi 
Safranbolu’da birkaç gün 
geçirmeyi dilerseniz, yazlık 
yeri Bağlar’ın ve koruma 
altındaki bölgenin tarihî 
konaklarıyla “buralı olmayı” 
deneyimleyebilirsiniz. 
Uğur getirdiğine inanıldığı 
için çatı kenarlarına 
asılan geyik boynuzları, 
otantik yer yatakları, 
Türkmen halıları, sedirler 

ve dolaba gömülü banyolar 
konuklarını geleneksel 
yaşamla buluşturur. Gülevi 
Konağı’nın bahçesindeki 
muazzam pavlonya ağacı 
misafirleri açık pembe 
gölgesinde ağırlar. Özenle 
hazırlanan sofralar 
rahatlığınıza lezzet katar. 
Her birine ayrı bir isim 
verilmiş odalardan belki 
Seniha’da, belki Şadiye’de 
kalırsınız. 2012’de 
13’üncüsü düzenlenen 
Uluslararası Altın Safran 
Belgesel Film Festivali’nde 
“en iyi restore edilen ev 
onur ödülüne” layık görülen 
Leyla Hanım Konağı da 
bir diğer seçenek olabilir. 
Ahşap işçiliği ve geleneksel 
el sanatları ile döşenmiş 
odalarıyla ayrıcalıklıdır. 
Arzu ederseniz bu 
konakta özel davetler de 
verebilirsiniz. 

tied to the knob is knotted 
once, it means “Wait a while 
and I’ ll be back”; if it has been 
knotted more than once, it 
means, “Don’t wait on me. I 
will be out all day.” If after 
your visit, you would like to 
take a part of Safranbolu 
with you, you can purchase 
night lamps, or napkin and 
pencil holders in the forms of 
Safranbolu houses. You can 
inhale this beautiful borough 
from the palm of your hands 
with the Safranbolu Nights 
Cologne.

Enjoy staying at a mansion  
If you would like to spend a 
few days in Safranbolu, the 
summer resort Bağlar and 
the historical mansions of the 
protected site of the region 
will have you experience 
“ being a local.” Antlers hung 
from the pediments that 

are believed to bring luck, 
authentic f loor mattresses, 
Turcoman rugs, daybeds, built-
in closets that also serve as 
bathtubs will introduce you to 
the traditional ways of living. 
The magnificent Paulownia 
tree in the garden of Gülevi 
Mansion treats visitors to 
its pale pink-colored shade. 
Tables meticulously set, add 
f lavor to your comfort. You 
can stay in the rooms given 
different names like Seniha or 
Şadiye. Having received the 
award for the Best Restored 
House in 2012 during the 13th 

International Golden Saffron 
Documentary Film Festival, 
Leyla Hanım Mansion is 
another option. It is an 
exclusive hotel with rooms 
decorated with woodwork 
and traditional handicrafts. 
You can also organize private 
events here. 

10

10 Safranbolu konaklarının kendine has dokusu, mimarisi, atmosferi, ziyaretçilerine buraya özgü bir konaklama keyfi yaşatıyor.   
The unique environment, architecture, and atmosphere of the Safranbolu mansions provide their visitors with a pleasure of authentic accommodation.  
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

Hepimizin hayatında yeri olan bisiklet, 
denge kavramının kendini en çok 

hissettirdiği araç belki de... Çocukluktan 
yetişkinliğe uzanan serüvende keyifle 

anılır adı... Ve bir öğrenilince nasıl 
sürüldüğü, unutulmaz da bir daha asla... 

Playing a part in all of our lives, 
bicycles are the vehicles that make 
the concept of balance felt to the 
core... Memories of riding one are 

recalled throughout that adventure 
that is life, from the childhood to 

adulthood... Once you learn how to 
ride a bike, you never forget... 

SEYİT GÖKTEPE

EMRE BOSTANOĞLU

İKİ TEKER
TWO WHEELS

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Pencerenin karasından bisiklet ördü 
kendine çocuk. Duvarın mavisini içindeki 
deniz özlemine sardı, yola çıktı. Pedallara 

yüklendikçe siyahı silindi de gönlünün, 
rengârenk çiçekler açtı. Geleni geçeni 
seyrettiği pencerenin ruhunu taşıyan 

bisikletiyle yolcu şimdi bizzat oydu. Geride 
bıraktığı da kendisiydi, uğruna yola çıktığı 

da… Pencerenin ve duvarın rengi (bazen 
biri oluyordu çocuk, bazen diğeri) daima 

yanındaydı… 

The boy twined a bicycle for himself from 
the black of the window. Wrapping the blue 
of the wall around the longing for the sea he 
felt inside, he set off. As he pressed against 

the pedals, the darkness in his soul gradually 
faded away, many-colored flowersblossomed. 

With his bicycle, now, he was literally a 
passenger, carrying the soul of the window 
behind which he used to watch passersby. It 

might be that he left a part of himself behind 
but he also set out on the road for his own 

sake… The color of the window and the wall 
(the child becoming both the former and the 

latter at one time or another) is always going 
to be by his side … 





Büyük izler üzerinde(n) dönen 
üç bisiklet, incecik altı tekerlek. 

Biri dün, biri bugün, biri gelecek. 
Sıralama, bakış açınıza göre 

değişecek. Gelinecek, gidilecek… 
Çıkılan nokta ile varılan arasında 

köprü, karşılayıp ağırladığı, 
hemen de uğurladığı yolcuların 

anısıyla daima kalacak. Kemerleri 
arasından akan suda iki kez 

belki yüzülemeyecek ama, aynı 
köprüden, başka başka izler 

üzerinde(n) daima gelinecek, 
daima gidilecek. 

Three bicycles that run over great 
tracks; six slender wheels. One of them 

represents yesterday, the other today, 
and the next the future. The order 

will change according to your stance. 
There’ll be arrivals and departures… 

The bridge between your start and 
end point will be sustained forever in 

memory of the passengers it greets, 
welcomes in, and then sees off. One 

may not be able to swim twice in the 
waters that flow through its arches 

but the bridge’s diverse traces will be 
crossed over, to and fro. 





Rüzgârdır, çevirir pedallarını. 
Rüzgârdır, bisikleti tabiatın, 

kat eder ağaçlar ve çiçekler 
mevsimden mevsime onunla 

yollarını! Çiftçidir, bahçıvandır, 
gelir ve devşirir emeğinin 

armağanını. Eliyle, alın 
teriyle döndürür o da hayatın 

pedallarını. Bir andır, biri gelir, 
tam da oradan, arada açılmış 

yoldan geçmek üzereyken, bir 
fotoğrafçının gözüyle fotoğrafa 

alınır. Rüzgâr, mevsimler, ışık 
ve çiçekler bir dergide yerini 

almak üzere biner bisikletine, 
okuruna uğurlanır. 

The wind turns its pedals. The wind 
is the vehicle with which the trees and 

flowers walk the course from season 
to season - the bicycle of nature!  

Maybe he is a farmer, a gardener, 
who comes and reaps the rewards of 
his labor. He turns the pedals of life 
with its hands and elbow grease. At 
an instant, when this cyclist comes 
and passes from this clearance, it is 

captured by the eye of a photographer 
at that same spot.  The winds, 

seasons, light and flowers mount 
a bicycle and are sent off to the 
readers taking their places in a 

magazine. 





Doğulur, yola çıkılır. Emekleme, 
yürüme, koşma... Her biri 

bir “denge” sanatıdır. Sonra 
üç tekerlekli… Ve nihayet iki 

tekerlekli bisiklet ile bu sanatta 
ustalaşmak için çalışılır. Bu 

sefer de oklar çıkar karşımıza. 
Kendi kendimize öğrendiğimiz 
yollar da vardır, bize öğretilen 

yollar da… Maksat iyiye, 
güzele ulaşmaksa, en doğrusu 

hangisidir? Denenir, hata yapılır; 
bir oradan, bir buradan gidilir! 

Maksat, niyet temiz ise, düşülse 
de, çıkmaz sokağa girilse de, 

yolcusunu da yol elbette eğitir. 
Bisiklet, bahanesidir! 

Born, you set off. Crawling, walking, 
running; each an art of “balance.” 

Then comes the tricycle… And finally 
you strive to achieve mastery in this 

art with a two-wheel bicycle. Later on, 
you encounter arrows. There are ways 
we learn on our own, and also lessons 

that we are  taught… If the intention is 
to arrive at what’s best and beautiful, 
which is correct? You try and err; you 

walk this and that path! If the aim, the 
intent is pure, even if you fall, or reach 
an impasse, the path surely inculcates 

those who tread it. The bicycle is just a 
means to an end! 





Bakma böyle göründüğüme, ey 
ırmak. Bisikletim de, gönlüm 

de tıpkı senin gibi, çevren gibi 
rengârenk. Sularınla yarışsam. 

Kazanan ben olsam da, sen, 
kendi ellerinle boynuma mavi 

sulardan bir çelenk taksan. 
Varacağın denize benden, benim 
bisikletimden övgüyle söz etsen. 

Böylece ismimle enginlerde 
çınlasam da bisikletimle erişmeyi 

dilediğim yerlerde şimdiden 
bilinir olsam. Göklerde uçurtma, 

çimenlerde rüzgâr, sularda 
neşeyim ben! Binbir renk, binbir 

heves gizli silüetimde!

Don’t judge me by my looks, ye river! 
Both my bicycle and my heart are 

a motley of colors just like you and 
your surroundings. Oh, I wish I 

could race with your waters and if 
I were to win, you’d place a wreath 

of blue around my neck with your 
own hands. And I wish you could 

speak well of me and my bicycle to 
the sea that you will be running into 
so that I may resound through those 
depths and come to be known in the 
places that I wish to arrive at with 

my bike. I’m the kite in the skies, the 
wind in the prairies, and the joy in 

the waters! All sorts of colors and 
alacrity are hidden in my silhouette!





Suların bisikleti, köprü ey! 
Dönsün dolunay kemerlerin. 
Değil mi ki yarısı sularındır 

onların, yarısı mimarın 
dehasının! Su akar. Gün batar. 
Bir yolcu silüetidir de üzerinde 

belirir. Altın sarısı, bozkır 
karası nasıl da iç içedir! Suların 

bisikleti köprü konuşur da birden, 
asırların efsanesi “seyahat” diye 

dökülür dillerinden.  

Ye bridge, the bike of waters! Let 
those arches of yours, those full 
moons tumble. Isn’t it true that 

the river lays a claim to their one 
half and to the other the architect, 
the mastermind! The water flows. 

The sun sets. The silhouette of a 
passenger comes to appear over it. 
How well do the yellow of gold and 

the black of the steppes become 
one!The bridge, the bike of the 
waters, finds its tongue all of a 

sudden and and people harp on and 
on about the legend of centuries as if 

it were a “ journey”.





Ata sporu yağlı güreşin olmazsa olmazıdır kıspet.

The kıspet is an essential part for oil wrestling, our ancestral sport.

DARE TO WEAR ONE
KISPET 
GİYMESİ YÜREK İSTER

MUTLU DURSUN MESUDE BÜLBÜL





1

“Pehlivan kıspetini giyer, 
kısmetini arar.” diye söze 
başlıyor İrfan (Şahin) 
Usta. Kendi kısmetini 
de kıspette aramış 
yıllar yılı. Pehlivanlarla 
dostluk kurmuş, onlara 
yoldaş olmuş. Kıspeti 
onların isteklerine göre 
şekillendirmiş. 28 yılın 
ardından Kırkpınar’da altın 
kemerin ilk ebedi sahibi 
olan Ordulu Mustafa’ya 
hafif kıspetini o dikmiş. 
Gazanfer Bilge, İrfan Atan, 
Nazmi Uzun, Şaban Filiz, 
Adil Atan, Ordulu Mustafa 
Sezai Kanmaz, Ülfettin 
Çekmece, Kara Ali, Ahmet 
Taşçı yani yağlı güreşin 
efsaneleri, tam tekmil 
dört nesil hep onun diktiği 
kıspetlerle çıkmışlar er 
meydanına. 2012 yılında 
“UNESCO Yaşayan İnsan 
Hazinesi” ilan edilen İrfan 
Usta, dile kolay, tam altmış 
yıl icra etmiş bu mesleği. 
Yetiştirdiği çıraklar çoktan 
usta olmuş. Zembilini 

duvara asmış pehlivanların 
kendi anılarını yâd 
etmek için sık sık eski 
kıspetlerine bakmaları 
gibi, o da kopamamış bu 
tutkusundan. Şimdilerdeyse 
istek üzerine, el marifetiyle 
minyatür kıspetler yaparak 
güzelleştiriyor hayatını. 
Bigalı Saraç Mustafa 
Usta’nın yanında yetişmiş 
İrfan Usta. O zamanlar, bu 
işi Türkiye’de bir İstanbullu 
Hidayet Usta bir de Bigalı 
Mustafa Usta yaparmış. 
1967 senesinde ikisi de 
vefat edince tek usta olarak 
o kalmış. Çok tanınmış 
biri değilmiş başlarda. 
1966-1967 yıllarında 
başpehlivanlığı, dolayısıyla 
altın kemeri kazanan 
Ordulu Mustafa’nın ondan 
kendisine kıspet yapmasını 
istemesi hayatının akışını 
değiştirmiş. Kırkpınar 
Meydanı’nda pehlivanın 
ölçüsünü alırken çekilen 
fotoğrafı Günaydın 
gazetesinde yayımlanmış. 

1 UNESCO tarafından 2012 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen 
İrfan Usta, Biga’daki atölyesinde sanatını yaşatmaya çalışıyor. 
Declared to be a Living Human Treasure by UNESCO in 2012, Master Irfan tries to 
keep this art alive in his workshop at Biga.

2 İrfan Usta kıspetleri ustasından yadigâr asırlık dikiş makinesiyle dikiyor. 
Master Irfan makes the kıspets with a century-old sewing machine, an 
heirloom from his master.

2

Master İrfan (Şahin) starts by 
saying, “The wrestler dons his 
kıspet (leather trunks), and 
seeks his lot.” For years, he made 
his living with kıspets. He has 
befriended wrestlers, and become 
their companions. He reformed 
the kıspet according to their 
requirements. He sewed the light 
kıspet for Mustafa of Ordu, the 

first wrestler to earn the Golden 
Belt at Kırkpınar after 28 years. 
The legends of oil wrestling such 
as Gazanfer Bilge, İrfan Atan, 
Nazmi Uzun, Şaban Filiz, Adil 
Atan, Mustafa Sezai Kanmaz of 
Ordu, Ülfettin Çekmece, Kara 
Ali, and Ahmet Taşçı came out 
together on the contest field 
as four generations of active 
wrestlers donning his handmade 
kıspets. Admitted as a UNESCO 
Living Human Treasure in 2012, 
Master İrfan performed this job 
for sixty years – a feat easier said 
than done. His apprentices have 
already become masters. Unlike 
the old wrestlers who hang their 
zembils (baskets) on the wall, 
looking at their old kıspets from 
time to time, reminiscing the old 
days, he did not set this passion 
aside. Nowadays, he is enriching 
his life with the miniature kıspets 
he makes by hand upon request. 
Master İrfan was the apprentice of 
Master Saddler Mustafa of Biga. 
In those days, only Master Hidayet 
of Istanbul and Master Mustafa 
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“Pehlivanıylan, çayırıylan, 
davulu-zurnası, hakemi, 
ağasıylan Kırkpınar 
Meydanı’nda”ki bu gencecik 
kıspet ustası da kendi 
ustasından farklı olarak 
sadece yaz aylarını değil tüm 
zamanını vakfetmiş kıspet 
yapımına. O güne kadar 
manda derisinden yapılan 
kıspeti dana derisinden 
yapmaya başlamış. 
Yağlanınca 10 kilo çeken 
kıspetin ağırlığını 1 kilo 
850 grama kadar düşürmeyi 
başarmış. Böylece 
günümüzde pehlivanların 
giydiği kıspetin standardını 
da o belirlemiş.

Güreş kıspetsiz, kıspet de 
iyi işlenmiş derisiz olmaz 
Peki, 657 yıldır 
düzenlenen Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri ’nin 
olmazsa olmazı kıspet 
nasıl yapılıyor? Öncelikle 
günümüzdeki şekliyle 
ilk kıspetin ne zaman 
yapıldığının bilinmediğini 

belirtelim. Bununla birlikte, 
ünlü seyyah Evliya Çelebi 
Edirne’de güreşçiler 
tekkesinde “kırkar ellişer 
okka gelen camus derisinden 
yapılan yağlı kıspetleri” 
gördüğünü belirtir 
seyahatnamesinde. Buradan 
kıspetin de tıpkı Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri gibi yüzlerce 
yıllık bir tarihe sahip 
olduğunu anlıyoruz.   
Kıspet yapmak için 
tabakhaneden uygun 
deriyi almaktır ilk iş. Bu, 
yapıma göre biraz daha 
kolaydır. Çünkü güreşi 
bilen tabakhane sahipleri 
iyi işlenmiş, yani işlenirken 
berelenmemiş, esnemeye 
dayanıklı dana derisini 
kıspet ustası için ayırır. Zira 
kıspet güreş sırasında küçük 
bir çizik yüzünden yırtılırsa 
ya da esneyip çıkarsa 
pehlivan yenilmiş sayılır. 
Güreş kıspetsiz, kıspet de 
iyi işlenmiş derisiz olmaz. 
Böyle bir kazaya uğramak 
istemeyen usta, deriyi bir 

3

4 5

Önceleri manda derisinden üretilen kıspet, dericiliğin gelişmesiyle 
birlikte artık dana derisinden dikiliyor. 
After the advancements in leather trade, kıspets, which used to be made from cow 
hides, are now made from calve hides that is a lighter material.

İrfan Usta’nın kıspeti sertleştirmek için kullandığı aletler de 
ustasından yadigâr.  
The tools that Master Irfan uses to harden the leather are also 
heirlooms from his master. 

3

4

5

of Biga used to practice this 
profession. When both of them 
passed away in 1967, Master İrfan 
became the sole living master. At 
first, he was not that renowned. 
Mustafa of Ordu, who became 
the head wrestler in 1966-1967 
and hence the holder of the golden 
belt, asked Master İrfan to make 
kıspets for him, which changed the 
course of his life. Master İrfan’s 
photo, taken while he was taking 
the wrestler’s measurements in 
Kırkpınar Square, was published 
in Günaydın newspaper. “At 
Kırkpınar Square with its 
wrestlers, meadows, drums 
and shrill pipes, referees, and 
aghas,” this young master of 
kıspet devoted not only the 
summer months but the whole 
year to making kıspets in 
contradistinction to his own 
master: he started making the 
kıspet not from the hide of cows 
but of calves. In this manner, he 
managed to drop the weight of the 
kıspet, which weighed 10 kg after 
being oiled, to 1 kg 850 gr. Thus, 

he determined the standards of 
the kıspets wrestlers wear today.

Wrestling cannot be without 
Kıspets, and Kıspets without 
leather   
Well then, how is the kıspet, 
essential to the Kırkpınar Grease 
Wrestling held for 657 years, 
made? First of all, let us say that 
when today’s kıspets took their 
current form is not known for 
certain. The famous traveler 
Evliya Çelebi relates having seen 
the greased kıspets made from 
water buffalo leather, weighing 
forty to fifty okes, at the 
wrestlers’ dervish lodge in Edirne 
in his Book of Travels. Hence we 
understand that the kıspet, just 
like Kırkpınar Grease Wrestling, 
dates back a few centuries.   
First, one should get the most 
amenable leather from the 
tannery. This is a little bit 
easier than the making of the 
kıspet. Knowledgeable about 
wrestling, tannery owners would 
set aside the well processed, 
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de kendisi kontrol etmek 
ister. Ne de olsa itibarı söz 
konusudur.  Kendisi için 
ayrılan derinin ucundan 
iki parmak kalınlığında bir 
parça keser ve bu parçayı iki 
yanından çekerek derinin 
sağlamlığını kontrol 
eder. Uygun deri temin 
edildikten sonra kıspet 
yapımında kullanılacak 
aletlerin hazırlanmasına 
gelir sıra. Önce dikimde 
kullanılacak 9 numara 
polyester ip balmumu ile 
kaplanır. Bıçkı bilenir. 
Yapıştırıcı hazırlanır. 
Makas, muşta, gümüş 
uçlu kalem bir köşede 
beklemektedir.   
İşlemler kasnak ya da 
“peşkavaz” denilen bel 
kısmının kesilmesi ile 
başlar; dört parmak 
genişliğinde ve kalın olan 
üç parça deri dikilerek 
birleştirilir. Kıspetin 
beli sarması için kemer 

6

kısmında bulunan ve “şak” 
adı verilen yarıktan urgan 
geçirilir. Urgana üç düğüm 
atılır. Birinci düğüm Allah’a 
kulluğu; ikinci düğüm 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
ümmet olmayı; üçüncü 
düğüm ise pîre, ustaya 
olan hakkı işaret eder.  
Güreşirken tutulacak tek yer 
olduğundan ve birçok oyun 
bu bölümden yapıldığından 
kıspetin en önemli kısmı 
burasıdır. Buradan kazık 
çakan hasmın içeriden 
kıspeti tutamaması için 
kasnak kısmı muşta 
yardımıyla ve çok sık 
dikilerek sertleştirilir.  
Kasnak yapıldıktan sonra 
buradan dize inen oyluk 
kısmına geçilir. Bu kısım 
dar olmakla beraber 
vücudu sıkmaz. Ardından 
baldırlardan diz kapağının 
altına kadar inen paça 
(şiraze) kısmının yapımına 
başlanır. Tek parça deriden 

flexible leather that was not 
bruised during processing for 
the kıspet master. If the kıspet 
is torn due to a small scratch or 
loosened slips during wrestling, 
the wrestler is declared defeated. 
Wrestling cannot be without 
kıspets, and kıspets cannot be 
without well-processed leather. 
The master who doesn’t want 
to experience such misfortune, 
always checks the leather 
himself. It is his reputation that 
is at stake. He cuts a two-finger-
thick piece from the edge of the 
leather that’s reserved for him 
and by stretching this piece from 
both sides, controls whether 
the leather is sturdy. After the 
amenable leather is procured, 
then comes the time to prepare 
the tools to be employed for the 
making of the kıspet. First the 
polyester rope of a no. 9 thickness 
to be used in sewing is covered 
with bee’s wax. The crosscut hand 
saw is sharpened. Adhesives are 
prepared. The scissors, brass 

knuckles, and the silver-edged 
pen are already at hand.   
The process starts with the cutting 
of the waistband called kasnak 
(frame) or else peşkavaz; three 
pieces of four-finger-thick leather 
are sewn together. For the kıspet 
to wrap around the waist a thick 
rope called urgan is threaded 
through the casing called şak. The 
thick rope is knotted thrice. These 
knots symbolize servitude to God, 
being ummah of His Holiness 
Prophet Muhammad (s.a.w.), and 
the rights of his sage and master 
on the wrestler respectively. 
Since there is only one place to be 
grabbed while you wrestle and 
most of the tricks aim at catching 
the opponent from this place, this 
is the most important part of the 
kıspet. To prevent the opponent 
from getting a grip of it, by pulling 
it, the frame is hardened through 
tight stitching with the help of 
brass knuckles. After the frame 
is made, then comes the part that 
stretches down past the knee. 
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“Pehlivan” filminin başrol oyuncusu Tarık Akan’ın giydiği kıspet de 
İrfan Usta tarafından dikilmiş.     
The kıspet worn in the movie Pehlivan (Wrestler) starring Tarık Akan was also 
sewn by Master Irfan.  

Pehlivanlar sultan huzurunda hünerlerini gösteriyor (Nakkaş 
Osman’ın “Hünername” adlı eserinden). 
Wrestlers displaying their skill before the sultan. (From Nakkaş Osman’s 
Hünername.)

yapılan paça ile etin 
arasına “paçabent” denilen 
keçe yerleştirilir. Deri 
kısım keçenin üzerine 
çekilir ve üzeri sicimle 
sıkıca bağlanır. Bu o kadar 
önemlidir ki pehlivanlar 
güreş çayırına çıkıp peşrev 
yaparken birbirlerinin 
paçasını kontrol ederler. 
Sıkı bağlanmamışsa 
paçadan içeri giren 
parmaklar sayesinde oyun 
almak kolaylaşır. İşlemleri 
biten kıspet yağlanır 
ve yumuşak bir hâlde 
muhafaza edilir. 

Zembili duvarda 
Kıspet genç bir pehlivan 
adayı için dikilmişse davetli 
eski pehlivanlar ve halkın 
huzurunda merasimle 
kurban kesilerek, dualarla 
verilir. Ailenin maddi 
durumuna göre misafirler 
ağırlanır. Âdetlere göre, 
kıspet giyilmeden önce 

iki rekât namaz kılınır ve 
pehlivanların piri kabul 
edilen Hz. Hamza’nın 
(r.a.) ruhuna “Fatiha” 
okunur. Giyilirken kıspetin 
kasnağı besmeleyle öpülür 
ve alna götürülür. Önce 
sağ, sonra sol paça giyilir. 
Güreşten sonra yağlanan 
kıspet sazdan yapılan 
ve “zembil” adı verilen 
çantada saklanır. Güreşi 
bırakan pehlivan, zembilini 
duvara asmasından belli 
olur. Karşılarına rakip 
çıkamayacak kadar güçlü ve 
çok ünlü bazı pehlivanlar 
da kıspetlerini Kâbe’ye 
asmak için Mekke’ye 
götürürler veya bir gidenle 
gönderirlermiş. Çoban Veli 
Pehlivan bizzat kendisi 
giderek kıspetini Mekke’de 
Şam Kapısı’na asmıştır. 
Kurtdereli Mehmet ise 
kıspetini Balıkesirli Hacı 
Kara Mehmed ile Kâbe’ye 
göndermiştir. 

This part, albeit being tight, does 
not constrict movement. Then 
comes the making of şiraze, the 
lower part of the garment that 
extends from the thigh to below 
the kneecap. Felt referred to as 
paçabent is placed in between the 
skin and the şiraze that is made 
from one sheet of leather. The 
leather is folded over the felt and 
tightly tied with twine. This is so 
important that when the wrestlers 
come out on the wrestling field 
to perform the peşrev (warm-up 
exercises) they check one another’s’ 
cuffs. If it is not tight, fingers 
can be tucked in and it’s easier 
to manhandle your opponent. 
After being checked, the kıspet is 
greased and kept ductile. 

Zembil on the wall 
If the kıspet is sewn for a young 
wrestler cadet, then it is handed 
over after a sacrifice ceremony 
in the presence of the invited old 
wrestlers and the public whilst 
prayers are recited. The guests 
are offered a meal in accordance 
with the financial means of the 
family. According to tradition, 

before the kıspet is donned a 
two-rakat prayer is performed and 
Surah “Al-Fatiha” is recited for the 
spirit of His Holiness Hamza (r.a.) 
considered to be the protector of 
wrestlers. Before it is worn, a kiss is 
placed on the frame of the kıspet by 
reciting the Basmala and it is made 
to touch the forehead. It is donned 
by first wearing the right and then 
the left leg of the pants. After the 
wrestling, the greased kıspet is kept 
in a straw basket called zembil. 
The wrestler who quits wrestling is 
come out by hanging his zembil on 
the wall of his house.  
The wrestlers who quit wrestling 
would hang their kıspet at the 
best spot in their houses. This still 
applies today. Some wrestlers who 
were so powerful and famous that 
no one dared to challenge them 
took their kıspets to Mecca to hang 
them over the Ka’ba or sent them 
there with someone who visited 
it. Wrestler Shepherd Veli visited 
Mecca and hung his kıspet on the 
Gate of Damask himself. Mehmet 
of Kurtdere sent his kıspet to the 
Ka’ba with Hadji Kara Mehmed 
of Balıkesir. 
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AKGÜN AKOVAA

Bazen bir kenti, daha görmeden seversiniz. 
Gurbetteki insanlarıyla, onların hikâyeleriyle, 
türküleriyle… Ben Malatya’yı ilk böyle sevdim. 

Sometimes you love a city without even seeing 
it by getting to know its homesick people, and 
listening to their stories and folk songs… That’s 
how I first fell in love with Malatya. 

KAYISI PINARI

THE SOURCE OF APRICOTSTHE SOURCE OF APRICOTS
MALATYA





1

Ankara’da üniversitede okurken 
Malatyalı arkadaşlarımın 
bekâr evinde bir yandan 
memleketlerinden gönderilen 
peynirleri, kayısıları yerken, bir 
yandan da türküler söyleyerek 
çiğ köfte yapmalarını izlerdim: 
“Kayalıkta bir kuş var / 
Kanadında gümüş var / Yârim 
gitti gelmedi / Elbet bunda bir iş 
var…” Bazen radyoda Malatyalı 
Fahri’nin sesi duyulur; odayı 
sevinçli bir hava sarardı. Gün 
gelip Malatya’ya vardığımda, 
gençlik günlerimin o sevinci 
geri döndü, bir kez daha içime 
nakışlandı. O kadar tanıdık, o 
kadar yakın, o kadar arkadaşça 
geldi ki bana Malatya!.. Şire 
Pazarı’nda yürürken “Göz 
hakkıdır.” diyerek bana 
bir avuç dut kurusu veren 
kuruyemişçiden “Eflatun 
Cem Güney’i bilir misin? Hani 
Hekimhanlı?” diye sorduğumda 
onun bir masalını anlatmaya 
başlayan yaşlı teyzeye kadar 
herkes tanıdık geldi. Malatya’da 
kendimi bu yüzden yabancı 
hissetmedim hiç. 

When I was studying at the 
university in Ankara, at the 
bachelor pad of my friends 
from Malatya whilst eating 
the cheese and the apricots 
that were sent from their 
hometown, I would watch them 
make çiğ köfte aka steak tartar 
a la turca as they sang ballads: 
“There is a bird on the rocks 
/ Its wings have silver lining 
/ My beloved left me and did 
not come back / Somethings 
are not right…” Sometimes 
the voice of Fahri of Malatya 
would be heard over the radio 
and a joyous atmosphere would 
be felt in the room. When, one 
day, I arrived in Malatya, the 
joyous days of my youth made 
a comeback and worked on 
me once more. Malatya felt 
so familiar, so close and so 
friendly!.. From the dried fruit 
and nut seller who gave me a 
handful of dried mulberries 
saying “Please take them, 
they’re yours – for looking at 
them!” while I was walking 
down Şire Market, to the old 

Sağlığına dikkat eden 
herkesin yakın dostu olan 
kayısının da bunda payı vardı 
elbette. Kayısı, Malatya’nın 
küçük güneşi. Malatyalılar 
ona “mişmiş” diyorlar. 
Kentin ekonomik ve sosyal 
hayatında da önemli bir rol 
oynuyor. Düğün yapacaklar 
da onun hasadını bekliyor, 
yeni bir iş kuracaklar da… 
Mişmiş dalında tutarsa 
Malatyalının yüzü gülüyor. 
Bu gülüşün ardında elbette 
bilinen bir yanıt var: 
“Dikilecekmiş. Büyüyecekmiş. 
Meyve verecekmiş. Soğuk 
yemeyecekmiş. Dolu 
inmeyecekmiş. Elleri para 
görecekmiş. Miş miş de miş 
miş!” Malatyalılar kayısının 
çikolatasından kebabına 
kadar her şeyini yapmışlar ve 
dünya pazarlarına açılmışlar. 
Kayısının faydalarını 
sorarsanız uzun bir liste 
veriyorlar elinize: Karaciğeri 
yenilemekten böbrek taşı 
oluşumunu azaltmaya kadar… 
Kesin olan şu ki, kayısı bu 

lady who started reciting a 
fairytale when I asked her, “Do 
you know Ef latun Cem Güney? 
He was from Hekimhan, 
wasn’t he?” - everybody felt 
so familiar. I never felt out of 
place in Malatya. 
The apricot, the bosom friend 
of all those who take care of 
their health, has a part in 
that of course. The apricot 
is the small sun of Malatya. 
The locals call it mişmiş. 
It plays an important role 
in the city’s economic and 
social life. Both those who 
will be having a wedding and 
setting up business await 
its harvest… If the apricots 
ripen on the branches then 
locals’ faces start to smile. 
That smile has a meaning: 
“It should be planted. It 
should grow and give fruit. 
It should not be hit by frost. 
It should not be hailed upon. 
And the palms should get 
filled with money. Oh, if 
only it would all happen!” 
Ranging from chocolate to 
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1 Hürriyet Parkı 
Hürriyet Park 
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Kusursuz tatilin sırrı
detaylarda saklı.
Valizdeki eksiklikler seyahatte canınızı sıkabilir, yola 

çıkmadan önce Maltepe Piazza AVM’ye gelin tatilinizi 

kusursuz kılacak tüm detaylara kolayca ulaşın. 



kentin her derdine deva. 
Bir zamanlar İpek Yolu’nun 
duraklarından biri olan 
Malatya, geçmişten gelen bu 
ticari birikimini günümüzde de 
koruyor. Yeni Cami’nin önündeki 
havuzu çevreleyen banklardan 
birine oturduğunuzda, bitmek 
bilmeyen insan trafiği bu 
birikimin ipuçlarını size veriyor. 
Gelinlik bakmaya giden genç 
kızlar, Mısır Çarşısı’ndan elleri 
torbalarla dolu olarak çıkan 
kadınlar, bisiklet üzerinde 
maharetlerini gösterip ilgi 
çekmeye çalışan çocuklar 
önünüzden gelip geçiyor. 
Torunlarını ya da sohbet 
arkadaşlarını bekleyen yaşlılar 
ise sabırla oturuyor banklarda. 
Şire Pazarı’nda badem 
çekirdeğinden cevizli sucuğa, 
pestilden kuru üzüme kadar 
pek çok doğal ürün satılıyor. 
“Bereketin çarşısı burası.” 
diye sesleniyor bir esnaf, bana 

bir parça pestil ikram ederek. 
Sonra, ne alırsam alayım, 
bana yük olmasın diye kargo 
ile yollayabileceğini söylüyor. 
“Bizim kayısımız dünyayı 
geziyor zaten ağbi!” diye ekliyor 
gülümseyerek. Malatyalıların 
kayısılarıyla gurur duyduğuna 
bir kez daha tanık oluyorum. 
Malatya’da geçirdiğim 
günlerden birinde Karakaya 
Baraj Gölü’nde tekne turuna 
çıktım. Üzerinde bulutların 
yansıdığı, uçsuz bucaksızmış 
gibi duran suyun ötesindeki 
dağlara takıldı gözüm. Bir 
balıkçı, ağlarını çekiyordu. 
Elazığ ile Malatya’yı birbirine 
bağlayan tren yolu köprüsü de 
bu gölün üzerinden geçiyordu. 
Kentin her yanında insanın 
içine işleyen huzur duygusu 
burada iyice belirginleşti. Kıyıda 
yemek yiyenlere el salladım. Bir 
balık sıçrayarak sudan çıktı ve 
yeniden derinliklerde gözden 

2

3

1912 yılında yapılan Yeni Cami, Malatya’nın merkezinde, valilik binasının 
karşısında yer alıyor. 
Built in 1912, Yeni Mosque is located across the governor’s office at Malatya’s 
district center.

Dünyaca ünlü Malatya kayısısı birçok ülkeye ihraç ediliyor.  
The world-famous Malatya apricot is exported to many countries. 

kebab, the people of Malatya 
have made everything from 
apricots and are now selling 
these products to the whole 
world. When you ask about 
the benefits of apricots they 
have a long list that starts 
with rejuvenating the liver 
to reducing the formation of 
kidney stones… There is one 
thing for certain: apricots tick 
all the boxes in this city. Once 
one of the stops of the Silk 
Road, Malatya preserves its 
commercial heritage to this 
day. When you sit at one of 
the benches that surround the 
fountain in front of the New 
Mosque, continuous human 
traffic offers you clues about 
this heritage. Young women 
looking for the right wedding 
gown, women coming out of 
the Spice Market with plastic 
bags in their hands, kids 
trying to catch your attention 
by displaying their skills on 
bicycles pass you by. And 
sitting patiently on benches, 
the elderly wait either for 
their grandchildren or their 
friends. At Şire Market many 
different types of natural 

produce are sold from 
almond pits to churchkhela, 
dried fruit roll-ups to dried 
raisins. One tradesman calls 
out, “This is the market of 
abundance” whilst treating 
me to a piece of dried fruit 
roll-up. Then, he tells me 
whatever I might decide to 
buy, he can cargo it to my 
home address so that I don’t 
have to carry it. Smiling 

2

3

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Malatya 
ve İstanbul Sabiha Gökçen-
Malatya arasında her gün 

karşılıklı seferler düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has daily round-trip 
flights between Ankara-Malatya 

and Istanbul Sabiha Gökçen-
Malatya.

anadolujet.com 
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kayboldu. Sonrası yine şiirsel 
bir sessizlik. 
Sessizliği bile huzur veren 
Malatya, çevresi ve ilçeleri ile 
de görülmesi gereken birçok 
değeri, güzelliği içinde taşıyor. 
Battalgazi Sinema Sokak’taki 
Beşkonaklar Müze Evi, kentin 
tarihine ilişkin buluntu ve 
eşyaların sergilendiği bir 
kültür yapısı olarak hizmet 
veriyor. Bu etnografik müzede 
sergilenen cep saatlerinden 
yemek kazanlarına kadar 
halkın gündelik hayatının 
birer parçası olan eşyalar, 
gezenlere dedelerini, ninelerini 
de anımsatıyor. Firuze mavisi 
çinileriyle Ulu Cami ve içinde 
resimden seramiğe, ebrudan 
müziğe kadar pek çok alanda 
eğitimler de verilen Silahtar 
Mustafa Paşa Kervansarayı, 

4

4

5

5

Sanat sokağında Fotoğraf Makineleri Müzesi, çocuklar ve gençler için kurs 
merkezleri, antikacılar, kitabevleri, kafe ve restoranlar yer alıyor. 
On Sanat Street, along with the Photography Machine Museum, there are 
course centers for children and youth, antique dealers, bookstores, cafés, and 
restaurants.

Malatya’da bulunan ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan 
Fotoğraf Makinesi Müzesi, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. 
The Photography Machine Museum at Malatya, the biggest of its kind in Turkey, 
welcomes hundreds of visitors every day.

he adds, “Our apricot goes 
around the world, bro!” I once 
again bear witness to the 
people of Malaya boasting 
about their apricots. 
On one of the days in 
Malatya, I went on a boat 
tour at the Karakaya Dam 
Lake. The mountains that 
lay beyond the waters of 
the lake seemed to stretch 
as far as the eye could see 
and to behold the ref lection 
of the clouds. A fisherman 
was drawing his nets. The 
railroad bridge that connects 
Elazığ and Malatya also 
passes over this lake The 
feeling of peace that you feel 
deep within, wherever you 
are in the city becomes all 
the more pronounced here. 
I waved to those having a 
meal by the shore. A fish 
jumped out of the water and 
disappeared into its depths. 
Then, once again that poetic 
silence prevailed. 
Malatya, even the quietude of 
which gives one peace, holds a 
lot of values and enticements 
in its surroundings and 
districts. At Battalgazi, 
Beşkonaklar Museum House 
on Sinema Street serves 
as a cultural structure 

Battalgazi’nin önemli tarihî 
yapıları arasında. Yeşilyurt 
ilçesinin dalbastı kirazı ise 
damaklara destan. İlçenin 
mahallesi Gündüzbey’in piknik 
alanları ve yeşillikler içindeki 
ünlü kır lokantaları ayrı bir 
çekim merkezi. Dağlardan inip 
vardıkları yerlere hayat veren 
suların başı insan kaynıyor. 
Suların yanında sofralar; 
sofralarda patlıcanlı köfteler, 
kulak çorbaları, analıkızlılar, 
kabuk kavurmalar ve peynir 
helvaları var. 
“Otuz Yapraklı Gül Şehri” 
Darende ise Malatya’nın en 
çok ilgi gören ilçelerinden biri. 
Burada görkemli kayalıklarla 
vadilerin buluşması ortaya 
birçok doğal güzellik çıkarmış. 
Her fırsatta aileleriyle ve 
dostlarıyla birlikte olmayı tercih 
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7 Ekşili köfte, acılı ayran, kayısı dolması, Arapgir üzümü... Malatya lezzetleri 
saymakla bitmiyor.
Ekşili köfte (meatballs with rice in an egg-lemon sauce), hot ayran, apricot 
stuffing, Arapgir grapes - there are countless delicacies in Malatya. 

eden Malatyalılar Günpınar 
Çağlayanı’nın serinliğini 
seviyor. Buradaki mesire 
yerlerinde yaz aylarında iğne 
atsanız yere düşmüyor. Yemek 
yemek isteyenler de, yürüyüşü 
tercih edenler de çağlayanın 
çevresinde aradıklarını buluyor. 
Darende’nin mesire yerlerine 
komşu illerden çok sayıda 
ziyaretçi de günübirlik geliyor. 
Osmanlı Sultanı Yıldırım 
Bayezid döneminde yaşayan 
Şeyh Hamid-i Veli’nin kabrinin 
bulunduğu Somuncu Baba 
Külliyesi ziyaretçi akınına 
uğrayan yerlerden biri. Tohma 
Kanyonu’nda dik yamaçların 
arasından akan çayın suları 
da etkileyici görüntüler 
oluşturuyor. Kıyısındaki 
patikalarda doğa yürüyüşleri 
yaparken, yamaçlarında kaya 
tırmanışına çalışan sporcuları 
ve akıntının keyfini çıkaran 
raftingcileri görebilirsiniz. 
Darende’nin zenginlikleri 
arasında; kanyonun içinde yer 
alan ve Gavur Hamamı diye de 
adlandırılan Kudret Havuzu’nu, 

Yeniköy yakınlarında ovanın 
ortasında taş bekçiler gibi duran 
Hititlerden kalma taş aslan 
heykellerini, Balaban’ın kerpiç 
evlerini, Zengibar Kalesi’ni, 
yapılışları halk arasında bir 
aşk hikâyesine bağlanan Yalnız 
Minareler’i ve Yusuf Paşa 
Bedesteni’ni de saymak gerek.  
Akçadağ’daki Levent Vadisi 

6

7

where a selection of the 
city’s historic findings and 
artifacts can be found. On 
display at this ethnography 
museum are objects ranging 
from pocket watches to 
cauldrons, all a part of daily 
living and leading visitors 
to reminiscence about their 
grandparents. Among the 
historically important 
buildings of Battalgazi are 
Ulu Mosque with its turquoise 
glazed tiles and Silahtar 
Mustafa Pasha Caravanserai 
where courses ranging from 
painting to ceramics, water 
marbling to music are offered. 
The dalbastı cherry (sweet 
cherry) of the Yeşilyurt 
borough has a legendary 
taste. The recreational areas 
and restaurants in the heart 
of nature at Gündüzbey 
neighborhood are also centers 
of attraction. The banks of 
the waters that descend from 
the mountains are alive with 
people. Tables are set on these 
banks, and on those tables 
are meatballs wrapped in 
eggplant, kulak soup, analı 
kızlı soup, kabuk kavurma, 
and cheese halawat. 
Darende, the Thirty-Petal 
Rose City, is a popular 
borough of Malatya. Here 
the meeting of spectacular 
rock faces and valleys have 
brought about many natural 

beauties. Coming together 
with their families and friends 
at every chance, the locals 
like the cool of Günpınar 
Waterfall. The recreational 
areas around here bulge at the 
seams in summer. Around the 
waterfall, locals have meals or 
take walks. Many people come 
from neighboring boroughs to 
enjoy the recreational areas in 
Darende for the day. Somuncu 
Baba Complex, where the 
mausoleum of Sheikh Hamid-i 
Veli who lived in the times of 
the Ottoman Sultan Yıldırım 
Bayezid I is located, receives 
throngs of visitors. The water 
course that runs down the 
steep slopes of Tohma Canyon 
presents stately sights. While 
going hiking on the paths 
around its banks, you can 
see rafters enjoying the f low 
and rock climbers. Among the 
riches of Darende you should 
list the Kudret Pool, referred 
to as the “Gavur Bathhouse,” 
in the canyon; the Hittite 
stone sculptures of lions 
that seem to stand like stone 
watchmen in the middle of 
the plain close to Yeniköy; 
the adobe houses of Balaban; 
and Zengibar Castle; Yalnız 
Minareler (Solitary Minarets), 
the construction of which is 
related to a love story; and 
Yusuf Pasha Covered Bazaar.  
The Levent Valley at Akçadağ 
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6 Sıcak yaz günlerinde Darende’ye gelenler Günpınar Çağlayanı’nın soğuk 
sularına kayıtsız kalamıyorlar.
Those who visit Darende on hot days, cannot remain indifferent to Günpınar 
Waterfall.
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de son yıllarda turizme 
kazandırılmaya çalışılan 
yerlerden biri. Vadi çok 
sayıdaki mağarası ve uçurumu 
ile heyecan verici keşif 
yürüyüşlerinin rotası. Bu 
ilçedeki Sultansuyu Harası 
yalnızca at meraklılarının 
ve binicilerin değil, herkesin 
ilgisini çekiyor. Malatya’ya 
30 kilometre uzaklıktaki bu 
haraya giderken bahardan 
kalan son çiçekler eşlik ediyor 
bana yol boyunca. Sabahın 
erken saatlerini seçmemin 
nedeni atların çayırlara 
o saatlerde salınmaları. 
Sabahın serinliği atlara da, 

insanlara da iyi geliyor. İncecik 
bacaklarıyla zıplaya zıplaya 
annelerinin peşinden koşan 
taylar beni gülümsetiyor. 
Burada yetiştirilen Arap 
atları satıldıktan sonra 
hipodromlardaki yarışlarda 
adlarını duyuruyor.  
“Bazen bir kenti, daha 
görmeden seversiniz. 
Gurbetteki insanlarıyla, onların 
hikâyeleriyle, türküleriyle… 
Malatya’yı ben böyle sevdim.” 
demiştim ya yazımın başında, 
şimdi eklemem gereken bir 
cümle var: Gezip görünce daha 
çok sevdim Malatya’yı da, 
Malatyalıları da.

8

9

8

Levent Vadisi’ndeki jeolojik oluşumların üzerinde yürürken kendinizi yeryüzünün milyonlarca yıllık öyküsünün içinde hissediyorsunuz.  
While walking over the geological formation in Levent Valley, you feel like you are a part of Earth’s multimillion-year story. 

is one of the places that wanted 
to be turned into a touristic 
place. The valley is the course 
of exiting exploration hikes 
with its many caves and cliffs. 
The Sultansuyu Stud Farm 
attracts the interest of visitors 
and especially horse lovers 
and riders. While heading 
towards this stud farm that is 
30 kilometers from Malatya, 
the last of the spring flowers 
accompany me on my way. 
I visit in the early hours of 
the morning since the horses 
are released in the pastures 
at that hour. The cool of the 
morning is good for both horses 

and people. The foals that run 
after their mothers with their 
stick-like legs put a smile on 
my face. After they are sold, 
the Arab horses raised here 
win a name for themselves in 
hippodromes.  
Remember me saying, 
“Sometimes you love a city 
without even seeing it by 
getting to know its homesick 
people, and listening to their 
stories and folk songs… That’s 
how I first fell in love with 
Malatya” at the start? Now, I 
need to add a sentence: “Having 
been there, I love both Malatya 
and its people even more.” 

Sultansuyu Harası’ndaki atlara her zaman itinayla bakım ve sağlık kontrolü yapılıyor.
The horses at the Sultansuyu Stud Farm are carefully taken care of and given regular checkups.
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Deemed worthy of the description “Wise 
Architect,” Turgut Cansever is a prominent figure 
who reinterpreted the centuries-old architectural 
tradition of Turkey, struck the right balance between 
form and content, and while furnishing his works 
with elements of the past was able to make them 
modern and contemporary.

Kendisine “Bilge Mimar” unvanı layık görülen 
Turgut Cansever, Türkiye’nin yüzlerce yıllık mimari 
geleneğini yeniden yorumlayıp biçimler ile değerler 
arasındaki dengeyi sıhhatli bir şekilde kurabilen ve 
eserlerini geçmişin biçim ve değerleriyle donatırken 
bugüne ait de kılabilen müstesna bir isimdir.

WISE ARCHITECT 

BİLGE MİMAR 

TURGUT CANSEVER

FARUK YASLIÇİMEN FARUK DENİZ





1

Babası Türk Ocakları 
kurucularından Dr. Hasan 
Ferit Cansever’di. Dedesi ise 
Kasımpaşa Turabi Tekkesi 
şeyhi ve Babıali 
bürokratlarından Şeyh Ali 
Efendi. Tıp okuyan Hasan 
Ferit Bey Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında Mısır, Sina 
cephesinde sahra 
başhekimliği yaptı. Siyasi 
muhalefetinden dolayı 
Antalya’ya yerleşti. 
Sonrasında Bursa’da sürgün 
hayatı yaşadı. Hasan Ferit 
Cansever aynı zamanda 
vejetaryendi ve 
vejetaryenliği teşvik etmek 
için “Et Yemezler Yüz Sene 
Yaşarlar” adında bir dernek 
kurmuştu. Turgut 
Cansever’in annesi Saime 
Hanım ise Filibe kökenli bir 
öğretmendi. O dönemin 
siyasi ve edebi açıdan en 
önemli isimlerinden Halide 
Edip’in (Adıvar) öğrencisi 
olmuş, 19 yaşında Kudüs’e 
gönüllü olarak öğretmenlik 

yapmaya gitmişti. 
Turgut Cansever Antalya’da 
doğdu. Çocukluğu ise 
babasının sürgünde 
bulunduğu Bursa’da geçti. 
Şehir, çevre ve insan 
ilişkilerine dair  yüksek 
şuurunu, içinde büyüdüğü bu 
ortama borçluydu biraz da. 
Ne de olsa komşu hanımlar 
sokaktaki evlerin 
birbirleriyle renk uyumlarına 
dair incelikli bakış açısı 
gerektiren sohbetler 
edebilecek kadar mekân 
bilinci sahibiydiler. İlkokulu 
Bursa ve Ankara’da okuyan 
Cansever, lise öğrenimini 
Galatasaray Lisesi’nde 
tamamladı. Ressam olmak 
istiyordu. Bunun için 
İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne girdi. 
Halil Dikmen, Mazhar 
Şevket İpşiroğlu ve Sedad 
Hakkı Eldem gibi zamanın 
önde gelen sanatkâr ve 
akademisyenleriyle tanıştı. 
Mimarlık okumaya karar 

His father was Dr. Hasan 
Ferit Cansever, one of 
the founders of the Türk 
Ocakları (Turkish Hearths). 
His grandfather, Sheikh 
Ali Efendi, was the sheikh 
of the Kasımpaşa Turabi 
dervish lodge and one of the 
Babıali bureaucrats. Having 
majored in medicine, Hasan 
Ferit Bey acted as the chief 
field physician of the Sina 
frontier in Egypt during 
WWI. He moved to Antalya 
due to his political opposition 
stance. Later, he led the life 
of an exile in Bursa. Hasan 
Ferit Cansever was also a 
vegeterian and the founder 
of a fraternity. Turgut 
Cansever’s mother, Saime 
Hanım, was a teacher of 
Plovdiv origin. One of the most 
important figures of the era, 
both in politics and literature, 
Halide Edip (Adıvar) was her 
teacher. She went to Jerusalem 
to work as a volunteer teacher 
at the age of 19. 

Turgut Cansever was born 
in Antalya. His childhood 
was spent at Bursa where 
his father was in exile. He 
owed his higher conciousness 
of city, environment and 
human beings, in part, to this 
atmosphere. After all, the 
women of the neighborhood 
were sophisticated enough 
to have an awareness of 
living spaces and held refined 
conversations on the color 
harmony of the houses on the 
streets. Attending primary 
school in Bursa and Ankara, 
Cansever graduated from 
Galatasaray High School in 
Istanbul. He wanted to become 
a painter. That’s why he 
made it to Istanbul State Fine 
Arts Academy and met with 
the prominent artists and 
academicians of the day like 
Halil Dikmen, Mazhar Şevket 
İpşiroğlu, and Sedad Hakkı 
Eldem. Deciding to major in 
architecture, he became the 
assistant of Sedad Hakkı 
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1 Bodrum’daki Ertegün Evi, Turgut Cansever’in en bilinen eserleri arasında.
The Ertegün House in Bodrum is one of Turgut Cansever’s most famous works.
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verip Sedad Hakkı Eldem’in 
yardımcısı oldu. Davet edilip 
geldiği İstanbul 
Üniversitesi’nde 1943’ten 
itibaren sanat tarihi dersi 
vermekte olan Ernst 
Diez’den etkilendi. 
Türkiye’de sanat tarihi 
alanında yapılan ilk doktora 
tezinde Cansever’in imzası 
vardı: “Osmanlı ve Selçuklu 
Mimarisinde Sütun 
Başlıkları”. Sene 1949’du. 
Tezi için şehir şehir 
Anadolu’yu dolaştı. Ancak bu 
önemli historiyografik bilgi 
ne hikmetse sürekli 
görmezden gelindi. (Dr. 
Faruk Deniz, Cansever’in 
2010 yılında “Sonsuz 
Mekânın Peşinde” üst 
başlığıyla yayımlanan 
doktora tezi için kaleme 
aldığı uzun giriş yazısında 
bu konuyu ayrıntılarıyla 
anlatır.) 1960 yılında 
“Modern Mimarinin 
Sorunları” başlıklı teziyle 
doçent oldu. Hayatının 
ilerleyen dönemlerinde 

İstanbul Belediyesi’nde 
planlama teşkilatı ve 
planlama müdürlüğü, İmar 
ve İskan Bakanlığında 
danışmanlık, İstanbul ve 
Ankara belediyelerinde şehir 
planlamaya dair yine çeşitli 
danışmanlık görevleri 
üstlendi.  
 
Mimarın sorumluluğu 
Cansever, mimari yapı 
tasarlamanın başlı başına bir 
sorumluluk olduğuna 
inanıyordu. Çünkü bir roman 
okumaktan ya da müzik 
dinlemekten farklı olarak 
mimari, bireysel değil 
kamusal ve toplumsal bir 
faaliyet alanıydı. İnşa edilen 
yapılar yapıldıkları yerde on 
yıllar hatta nesiller boyunca 
durur, etrafındaki diğer 
yapıları ve bu yapıların 
içinde ya da etrafında 
yaşayan insanları etkilerdi. 
Öyleyse, mimarlar topluma 
ve toplumsal değerlere 
saygılı yapılar inşa etmeli, 
gelecek kaygısı 

Eldem. At Istanbul University, 
where he was invited, he was 
impressed by Ernst Diez who 
had been giving lectures in art 
history since 1943. Cansever 
wrote the first dissertation 
in art history in Turkey; it 
was entitled Column Heads in 
Ottoman Seljuk Architecture. 
The year was 1949. He 
roamed Anatolia step by step 
for his thesis. However, this 
important historiographic 
information has always 
been overlooked, heaven 
knows why. (Dr. Faruk Deniz 
relates this matter in detail 
in his foreword to Cansever’s 
dissertion published as a book 
in 2010 with the super title In 
Search of Eternal Space.) In 
1960, he became an associate 
professor with his disseration 
titled Problems of Modern 
Architecture. In the coming 
years, he worked as the head 
of planning organization 
and planning directorate of 
the Istanbul Municipality, 
consultant for the Ministry 

of Public Works and Housing, 
and held different consultancy 
positions for urban planning 
in the Municipalities of 
Istanbul and Ankara. 

The responsibility of the 
architect 
Cansever believed that 
designing structures was a 
responsibility in its own right. 
It diverged from reading a 
novel or listening to music, in 
the sense that architecture was 
not an individualistic pursuit 
but a public and common field 
of operation. The structures 
that were constructed would 
stand where they were built for 
decades, even for generations 
to come, and would have an 
impact on the other structures 
to be built around them or the 
people who would be residing in 
them. Hence, architects should 
have future concerns, and build 
structures that are respectful 
of both the society and societal 
norms. According to Cansever, 
the sense of responsibility 

Cansever çevre ve insan ilişkilerine dair  yüksek şuurunu, içinde büyüdüğü 
ortama borçluydu biraz da.
Cansever owed his higher consciousness of the interaction between the environment and 
humans, in part, to the circles he grew up in. 

22 Şubat 2009’da vefat eden Cansever arkasında birçok eser bırakmıştı. 
When Cansever passed away on February 22, 2009, he left behind numerous works. 

2 3
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duymalıydılar. Haddizatında 
Cansever’e göre sorumluluk 
duygusu mahluku insana 
dönüştüren şeyin ta 
kendisiydi. 
 
Cansever’i anlamak 
Cansever’i anlamak 
kendisinin mimari ile ahlak 
arasında nasıl bir bağ 
kurduğunu doğru tespit 
etmek gerekir. Zira Cansever, 
mimari tercih ve 
denemelerin kibri ve hazzı 
hedeflerse kolayca birer 
fetişe dönüşebileceği 
kanısındaydı. Ayrıca, bu tür 
ben-merkezci yaklaşımların 
mimarideki karmaşıklığı 
arttırdığını da düşünüyordu. 
Mimarlık alanını giderek 
daha fazla kuşatan post-
modern ve dekonstrüktivist 
tavra bu yüzden tepkiliydi. 
Bunun yerine mimari 
yapının tevazu ve vakar gibi 
değerleri dikkate alarak 
tasarlanmasını; materyal 
seçimi, inşa ve tasarım 
süreçlerinin bu tür 

değerlerin dikkate 
alınmasıyla gerçekleşmesini 
öneriyordu. 
Cansever, kendini “yaratıcı 
artist” olarak gören, 
virtüözlük peşindeki mimar 
tipini sorunlu buluyordu. 
Mimarın kendini 
beğenmişliğinin; piyasa 
koşulları ve kâr hırsı ile 
birleştiğinde bir tür kültürel 
kirlenmeye, mekânsal 
kopukluğa ve tutarsızlıklara 
sebep olacağına inanıyordu. 
Maddi, teknolojik ve 
biyo-sosyal varlık alanları 
eşzamanlı olarak dikkate 
alınmadan inşa edilen bir 
yapının, basit bir teknolojik 
başarı olmaktan öteye 
gidemeyeceğini iddia 
ediyordu. Ayrıca toprak ve 
şehre mimar, bürokrat veya 
teknokrat nazarından 
bakmayı ya da bürokratik 
prosedürlere harfiyen boyun 
eğmeyi eleştiriyor, toprak ve 
şehri ilahî hakikatin 
yansımaları olarak görmeyi 
ve bu münasebetle onlara 

essentially turned the “ being” 
into a “ human.” 

Understanding Cansever 
To understand Cansever, 
one has to accurately assess 
how he related architecture 
to ethics. Cansever was 
convinced that if aimed at 
vanity and gratification 
architectural preferances 
and practices could easily 
be turned into fetishes. 
He also believed that 
these kinds of egocentric 
approaches increased 
complicity in architecture. 
That was why he reacted 
against the postmodern and 
deconstructivist approaches 
that dominated architecture. 
Instead, he advised that the 
architectural structure should 
be designed by taking into 
consideration virtues like 
modesty and equanimity, and 
that the choice of materials, 
the process of design, and 
construction should take these 
values into account. 

Cansever considered 
architects that deemed 
themselves to be “creative 
artists” and aspiring masters 
as problematic.. He believed 
that when combined with the 
market conditions and the 
drive for profit, the self-
conceit of the architect could 
lead to cultural pollution, 
spatial detachments and 
incoherence. That a structure 
built without taking physical, 
technological and bio-social 
assets into consideration 
concurrently, could go no 
further than being a simple 
technological achievement. 
What’s more, criticizing the 
approaches to the land and 
city through the lense of the 
architect, bureaucrat and 
technocrat, and being very 
observant of the bureaucratic 
procedures, Cansever advised 
to view the land and the city 
as the manifestations of a 
divine perfection and on that 
same note, to respect them. 

4
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Turgut Cansever’in kızları Emine 
ve Feyza ile oğlu Hasan da meslek 
olarak mimarlığı seçtiler.
The daughters of Turgut Cansever, 
Emine and Feyza, and his son 
Hasan also became architects.

Türkiye’de sanat tarihi alanında 
yapılan ilk doktora tezi (Osmanlı 
ve Selçuklu Mimarisinde Sütun 
Başlıkları) Cansever’e aittir. 
The first dissertation in Art History 
in Turkey was written by Cansever 
and entitled “Column Heads in the 
Ottoman and Seljuk Architecture.”

saygı duymayı tavsiye 
ediyordu.  
 
“İslami” bir sanat olarak 
mimari 
Turgut Cansever, İslam 
sanatını evrensel bir kavram 
olarak ele almıştır. Onun 
nazarında bu kavram 
kayıtsız şartsız hakikate 
itaat etmek, yanlıştan 
kaçınmak, tevekkül, tevazu, 
varlığın yapısına uymak, 
göründüğü gibi olmak, azla 
kifayet etmek ve korku 
duymak dolayısıyla da 
başkalarını etkileme amacı 
gütmeden yapı imar etmek 
gibi değerleri merkezine alan 
bir yaklaşımdı. Cansever 
İslam sanatını, sükûnette 
hareket, mütevazı tavır, tabii 
ve durağan ifade gibi 
vasıflarla tanımlıyordu 
başka bir vesileyle. İslam 
mimarisinin dramatik değil 
güzelliği ve tezyini 
önceleyen bir yaklaşım 
olduğunu söylüyor, onu 
iyimser ve neşeli bir tavır 

olarak tasvir ediyordu. 
Bununla birlikte, 
Cansever’in yaklaşımının 
özcü olmadığını da 
vurgulamak gerekir. İslam 
sanatı olarak mimariden 
kastı, belli değer ve 
erdemlerin tanışmasıyla 
alakalıydı. Böylece 
sözgelimi bir Alman, Rus ya 
da Japon şehri bir Türk, 
İran ya da Mısır şehrinden 
daha “İslami” olabilirdi. 
Maliyetleri İstanbul’dan 
daha düşük olan 
Frankfurt’un bir İslami 
şehir olduğunu söylüyordu. 
Ya da, Rusların İstanbulvari 
evlerini insan ile tabiat 
arasındaki ilişkiyi dikkate 
almaları bakımından 
Anadolu’nun bazalt evleri 
kadar İslami buluyordu. 
 
Yerellik ve yerel 
Cansever mimarların iklim, 
ekoloji, inşa alanının 
topografyası ve etrafında 
yaşayan insanların rızası, 
iklim şartlarının pasif 

Architecture as an 
“Islamic” art form 
Turgut Cansever approached 
Islamic art as a universal 
concept. In his eyes, this 
concept was an approach 
that centered on submitting 
unconditionally and without 
reserve to the truth; and 
avoiding error; adhering to 
compliance, modesty, and 
the nature of existence; 
embodying what you 
appear to be; contenting 
oneself with less and being 
fearsome of going astray; 
and hence building public 
works without aiming to 
impress others. In this sense, 
Cansever defined Islamic 
art with attributes like 
motion in silence, a modest 
attitude, and natural and 
inert expression. Saying 
that Islamic architecture 
was not dramatic and that 
it prioritised beauty and 
ornamentation, he defined it 
as hopeful and heartsome. 
It should also be underlined 

that Cansever’s approach 
was not essentialist. When 
referring to architecture as an 
Islamic art form, he referred 
to the acquaintance of certain 
virtues and values. Thus, for 
instance a city in Germany, 
Russia or Japan could be more 
“Islamic” than a city in Turkey, 
Iran or Egypt. He ascertained 
that with expenses lower 
than Istanbul, Frankfurt 
was an Islamic city. And he 
considered the houses of the 
Russian that reminded him of 
the houses in Istanbul, taking 
into regard the relationship 
between humans and nature, 
as Islamic as the basalt houses 
of  Anatolia.

Locality and locals 
Cansever expected architects 
to have sensibilities with 
regards to the climate, 
ecology, the topography of 
the construction area, and 
the consent of the people 
living in the surroundings; to 
accurately characterize the 
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yöntemlerle kontrol edilmesi 
ve inşaatta kullanılacak 
farklı malzemeler arasındaki 
ilişki ve gerilimlerin doğru 
karakterize edilmesi gibi 
hassasiyetlere sahip 
olmalarını bekliyordu. Bir 
mimari yapı yerel 
coğrafyanın şartlarına uyum 
sağlamalı ve mümkün 
mertebe yerelde bulunan 
malzemeden inşa 
edilmeliydi. Bunların da 
ötesinde yapı öyle bir 
tasarlanmalıydı ki, sanki her 
zaman oradaymış gibi, inşa 
edildiği mekânın doğal bir 
parçasıymış hissini 
uyandırmalıydı. Yerelde ve 
yerel için üretilen mimari 
çözümler, biyososyal varlık 
alanıyla doğrudan irtibatlı 
olduğundan, bunun Allah’ın 
rızasına da uygun olacağını 
vurguluyordu. Nihayetinde 
Allah’ın yarattığı iklim ve 
tabii şartların hâlini 
anlamak ve yapıyı buna göre 
yapmak Allah’ın yarattığı 

coğrafya ile de doğru 
iletişime geçmenin bir 
yoluydu. Örneğin, kar yağışı 
ve soğuğuyla meşhur 
Erzurum’a cam kaplama bina 
yapmanın ne makul ne de 
İslami olduğu kanısındaydı. 
Bir anlamda bunu tabiata ve 
eşyanın verili düzenine 
meydan okumak şeklinde 
yorumluyor ve dünyayı 
kirleten süreçleri 
tetikleyeceğini düşünüyordu. 
Cansever tabii ve 
kendiliğinden olan şeylerin 
hem daha güzel hem de insan 
tabiatına daha yakın olduğu 
kanısındaydı. 
20’nci yüzyıl mimarisinin en 
ciddi sorunu, bu bakımdan, 
gösteriş ve riyayı merkeze 
alıp insanı pasif bir mahluka 
dönüştürmesiydi. Buna 
mukabil Cansever, mimaride 
yerel sorunlara yerel halkın 
katılımıyla yerel çözümler 
bulmayı tercih etti. Bir yapı 
inşa edeceği zaman 
insanlarla konuşur ve 

relationship and tensions; to 
control the climate conditions 
through passive methods; and 
to be in charge of the different 
types of material to be used in 
construction. An architectural 
structure should be attuned 
to the local geographical 
conditions and be built with 
the local materials as much 
as as possible. Beyond all 
that, the structure should be 
designed so that it could give 
the feeling of having always 
been there, and invoke in one 
the feeling that it is a natural 
part of the space that it was 
built in. Considering that 
architectural solutions built 
at the locality and for the 
locals are directly interrelated 
to the field of bio-social 
existence, he emphasized that 
this should be in rapport with 
the divine will. Eventually, 
understanding the climate and 
natural conditions created by 
God and building a structure 
accordingly was a way of 

attaining direct commune 
with the geography that God 
had created. For instance, 
Cansever believed that it was 
neither plausible nor Islamic 
to construct a vitrified 
building in Erzurum, famous 
for its snow and cold. In a 
sense, he interpreted this as 
challenging both nature and 
the given order of objects, and 
thought that it would trigger 
the processes polluting the 
world. Cansever considered 
that what came naturally was 
not only more beautiful but 
also more in sync with human 
nature. 
In this regard, the major 
problem of 20th-century 
architecture was that it took 
vanity and hypocrisy into its 
center, turning human beings 
into passive creatures. And 
hence, Cansever preferred to 
find local solutions to local 
problems in architecture with 
the participation of local 
residents. When he was to 

6

6 Bodrum’daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Cansever tarafından kendi imzası sayılabilecek bir stil ile tasarlandı.
The Underwater Archeology Institute in Bodrum was designed in Cansever’s signature style.
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onların tasarım hakkındaki 
görüşlerini de dikkate alırdı. 
Hatta mimar olmayanların 
görüşlerini değerlendirip 
tasarımda değişikliğe gittiği 
bile olmuştu. 
 
Cansever’in kavramları 
Cansever ideal bir mimari 
yapının taşıması gerektiği 
ahlaki vasıf ve değerleri tasvir 
etmek için belli kavramları 
kullanmayı tercih ederdi: 
asudelik, bîtaraflık, 
çekingenlik, dindarlık, 
durağan ifade, huşu, dürüstlük, 
sadelik, umut, zarafet, 
tevekkül, yumuşaklık, saygı, 
vakar veya zevk gibi. Bu 
kavramları nasıl kullandığını 
görmek için onun 
Nuruosmaniye ile Selimiye 
camileri arasındaki 
mukayesesi bir örnek olarak 
gösterilebilir. Osmanlı’nın 
kendine has bir barok üslubu 
ürettiğini ve 
Nuruosmaniye’nin de bunun 
güzel örneklerinden biri 
olduğunu söyleyenler ile aynı 

kanaati paylaşmıyordu 
Cansever. Ona göre 
Nuruosmaniye yük taşıyan 
mimari elemanların azametini 
gösterirken, Selimiye, devasa 
yapısına rağmen sükûneti, 
zarafeti ve durağan ifadeyi 
temsil ediyordu. 
Turgut Cansever’in birincil 
kaygısı mimari ile ahlakın 
irtibatını tekrar sağlamaktı. 
Onun kitaplarını okuyanlar ya 
da kendisini bizzat tanıma 
şansına erişmiş olanlar, 
Cansever’in geleceğe dair 
beslediği tükenmez ümidi ve 
ümitvarlığını yakinen bilir. 
Fikirlerin fiiler üzerindeki 
dönüştürücü gücüne sonuna 
kadar inanan Cansever, 
mimaride “doğru” fikirleri 
bulmanın ve yaymanın peşinde 
oldu her zaman. Onun mimarlık 
tecrübesi ve entelektüel 
mirasının genç kuşak mimarlar 
üzerinde büyük bir etki 
bırakacağı ve sonraki on 
yıllarda gelişecek mimarlık 
ekollerini etkileyeceğine ise  
hiç şüphe yok.

build a structure, he would 
talk to people and take their 
opinions into consideration. 
There were instances when he 
altered designs by taking the 
ideas of non-architects into 
regard.

Cansever’s principles 
Cansever preferred to use 
certain terms to define 
the moral attributes and 
virtues which would ideally 
characterize an architectural 
structure: tranquil, unbiased, 
unassertive, pious, inert in 
expression, reverent, earnest, 
plain, optimistic, elegant, 
resilient, agreeable, respectful, 
equanimous, and gratifiying. 
To be able to see how he 
employed these concepts, his 
comparison of Nuruosmaniye 
and Selimiye Mosques can be 
taken as an example. Cansever 
did not share the opinion of 
those who claimed that the 
Ottomans produced their own 
unique baroque style and that 

Nuruosmaniye was its epitome. 
To him, while Nuruosmaniye 
demonstrated the grandiose of 
the load-bearing architectural 
elements, Selimiye represented 
tranquility, elegance and 
inert expression despite its 
gigantesque build. 
Turgut Cansever’s primary 
concern was to reconstitute 
the bond between architecure 
and ethics. Those who read his 
books or were fortunate enough 
to know him in person, knew 
firsthand, his endless optimism 
for the future. Believing in 
the transformative powers 
of ideas on actions to the full 
extent, Cansever always sought 
the “right” ideas in terms of 
architecture and prioritized 
spreading them. It is no 
wonder that his architectural 
experience and intellectual 
heritage has left a great 
impact on the new generation 
of architects and the future 
architectural schools that will 
develop in the decades to come.

8

7

7

8

Cansever, devasa yapısına rağmen sükûneti, zarafeti ve durağan ifadeyi 
temsil eden Selimiye’yi ideal mimarinin örneği olarak değerlendirir.    
Cansever considered Selimiye, which represents tranquility, elegance and inert 
expression despite its gigantesque build, as the epitome of ideal architecture.

Cansever hakkında yorum yapanlar onun Ağa Han Mimarlık Ödülleri’ni dünyada 
üç kez kazanan tek mimar olduğunu vurgulamadan geçmezler. Cansever bu 
ödüllere Ankara’daki Türk Tarih Kurumu Binası (1980), Bodrum’daki Ertegün Evi 
(1980) ve Demir Turizm Kompleksi (1992) ile layık görülmüştür. 
Those who comment on Cansever do not fail to underline the fact that he was the 
only architect to be granted the Aga Khan Award for Architecture three times. 
He was deemed worthy of these awards with his work on the Turkish Historical 
Society in Ankara (1980), Ertegün House (1980) and Demir Tourism Complex 
(1992) in Bodrum.
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Çalışırken çocuk büyütmek sancılı bir süreç olabilir. Atılacak doğru adımlarla 
bu sürecin üstesinden gelebilirsiniz.

It can be a difficult task to bring up children as you work. Though, you can 
manage it by taking the right steps.

ANNE İŞTE, ÇOCUK EVDE
MOM AT WORK, BABY AT HOME RAMAZAN ŞİMŞEK
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Doğum izni bittikten sonra 
işe yeniden başladığınız 
günü hatırlayın. Sabah 
evden ayrılırken bebeğinizle 
vedalaşmanız nasıldı? Belki 
de cesaret edemediniz, o 
uyurken çıkıverdiniz. O gün 
kendinizi işe verebildiniz mi 
bilmiyorum ama gözlerinizin 
ara ara dolduğu, telefona sık 
sık baktığınız muhakkak. 
Peki ya eve dönüşünüz ve 
bebeğinizle kavuşmanız… 
Bayram gibiydi, değil mi? 
Bir yanda çocuğunuzun her 
anında yanında olma isteği, 
bir yanda onu evde bırakmış 
olmanın uyandırdığı suçluluk 
duygusu, bir yanda da işinizi 
en güzel şekilde yapma 
sorumluluğu... Aynı gün 
içinde bu kadar çok duygu 
arasında gidip gelmek pek 
de kolay olmasa gerek. 
Kabul edelim ki ilk zamanlar 
gerçekten zordur ama 
annelik kimliği öyle güçlüdür 
ki tüm bunlarla baş edebilir. 

Çalışan annenin yaşadığı 
temel kaygılar 
Çalışan annenin ilk kaygısı 
çocuğu kime bırakacağıdır. 
Eğer sağlığı yerindeyse 
ve zamanı uygunsa akla 
ilk gelen anneanne ya da 
babaannedir. Çocuklarını 
annelerine emanet eden 
ebeveynler kendilerini şanslı 
sayar. Çocuklarına bakacak 
en iyi kişinin o olduğunu 
düşündüklerinden gün 
boyunca içleri rahattır. 
Çocuğuyla yeterince vakit 
geçiremediğini düşünen 
annelerin bir başka 
ortak kaderi de suçluluk 
duygusudur. Çocukların 
yanında olamamanın 
çocuğun gelişimini 

olumsuz etkileyebileceği 
düşüncesi akıllarından 
kolay kolay çıkmaz. İş 
sonrası eve dönüşlerde 
çocuğun ağlayarak ya da 
huysuzlanarak annesini 
karşılaması suçluluk 
duygusunu daha da büyütür. 
Çocuğunun kendisinden 
uzaklaşabileceği kaygısıyla 
baş edebilmek anne için çok 
zordur. Çocuk biraz büyüyüp 
kreşe başladığında annelerin 
bu kaygılarında gözle görülür 
bir azalma olur neyse ki!.. 
Zamanın büyük bir kısmını 
işte geçiren anne eve 
döndüğünde önce çocukla 
ilgilenmek istese de evde 
de bekleyen sorumluluklar 
vardır. Sorumlulukların 
artması onda bazen “her 
işe yetememe, yetişememe” 
kaygısına yol açabilir.  
Çalışan annelerin önemli 
bir kaygısı da çevreden 
gelen eleştirilerdir. Özellikle 
de çalışmayan anneler ve 
çok yakın aile üyelerinin 
“Annenin evde kalıp 
çocuğa bakması gerekir.”  
bağlamında sözleri çalışan 
anneleri çok üzer. Tüm 
yoğunluk içinde bir de 
bu düşünceyle baş etmek 
durumunda kalırlar. 
Bir diğer konu ise 
“bağlanma”dır.  Bağlanma 
kuramının kurucusu John 
Bowlby çocukların annelerine 
üç şekilde bağlandıklarını 
söyler: Güvenli bağlanma, 
kaygılı bağlanma ve kaçıngan 
bağlanma. Bağlanma 
kuramcılarının bir kısmı 
ilk 24 ayın kritik dönem 
olduğunu ve annenin evde 
olmasının güvenli bağlanmayı 
güçlendireceğini öne 
sürmektedir. Diğer bir kısmı 

Remember the first day you 
went back to work after your 
maternity leave was over? 
How did you bid goodbye to 
your baby as you were about 
to leave the house? Not having 
the heart to do so, you might 
have left as s/he was sleeping. 
I cannot know if you were able 
to concentrate on work on your 
first day but it’s for certain 
that your eyes watered and 
you checked your mobile every 
so often. What about getting 
back home and reuniting 
with your baby, was that not 
something to be rejoiced? On 
the one hand, there is the 
desire to cherish each and 
every moment of one’s child 
and the feeling of guilt you 
have to bear for having left 
your child at home, and on 
the other, the responsibility of 
having to perform your job in 
the best way possible. It is no 
small feat to oscillate between 
these feelings throughout the 
day. Let’s give you your dues 
- it is not easy at first but the 
identity of being a mother is 
so strong it can survive such 
trials. 

The main worries of a 
working mom 
The main worry of a working 
mom is who will be looking 
after the baby. The first 
person that comes to mind is 
the mom’s mother or father if 
their health is good and they 
have enough time. The parents 
that have the chance to entrust 
their children to their mothers 
can consider themselves 
lucky. Since they deem their 
mothers to be the best possible 
caregivers, they feel at ease 
throughout the day. 

One other common fate of 
the mothers who think they 
are not able to spend enough 
time with their children is the 
feeling of guilt. The thought 
that not being able to be beside 
their child will have negative 
impacts in the long run haunts 
them. The child greeting the 
mother who gets back from 
work sobbing his/her heart out 
or in an ill temper, augments 
such feelings of guilt. It is 
hard to cope with the worry 
of becoming alienated from 
your child. As the child grows 
a little and starts attending 
nursery the mother’s worries 
are apparently alleviated. 
Spending most of her time at 
work, when the mother returns 
home, even though she wants 
to spend time with the child, 
other responsibilities await 
her as well. The increase of 
responsibility can lead to 
worrying about “not being able 
to cope with everything and 
falling short.” 
Another important worry for 
working moms is the criticism 
of their close circle. Especially, 
words uttered within the 
context of “a mom should stay 
at home and take care of the 
child” by moms who do not 
work and close family members 
upset mothers the most. Apart 
from all their day-to-day 
busyness, they are also faced 
with such thoughts. 
One other issue is 
“attachment.” John Bowlby, 
the founder of attachment 
theory, claims children bond 
with their mom in three ways: 
secure, insecure, and avoidant 
attachment. Some attachment 
theorists claim that the first 
24 months are crucial and 

Kuramcılarının bir kısmı ilk 24 ayın kritik dönem 
olduğunu ve annenin evde olmasının güvenli 

bağlanmayı güçlendireceğini öne sürmektedir. 
Some attachment theorists claim that the first 24 

months are crucial and that the mother’s presence in 
the house will increase secure bonding. 
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ise annenin çalışmasından 
ziyade kurduğu ilişkinin 
niteliğinin önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Bazı 
uzmanların bağlanma 
konusundaki katı tutumları 
anneleri kaygıya sevk 
etse de çalışan annelerin 
çocuklarının gelişimleri 
ile çalışmayan annelerin 
çocuklarının gelişimleri 
incelendiğinde arada bir fark 
bulunmaması onlar için güzel 
bir haberdir. Bir diğer güzel 
haber de çocuğun bakıcı 
ile kurduğu güvenli bağın 
annenin geçici yokluğunu 
tolere etmesidir. Sonuç olarak 
çocuğunuza ister anneniz 
ister bakıcınız baksın; 
aralarında güvenli bağ 
oluşmuşsa kaygılanmanıza 
gerek kalmaz. 
Peki, çalışan bir anne 
olmanın olumlu yönleri yok 
mu? Tabii ki var. Kanada 
McGill Üniversitesi’nde 
yapılan bir araştırma çalışan 
annelerin benlik saygılarının 
daha yüksek olduğunu 
ortaya koyuyor. Bir işte 
çalışmanın ve maddi kazanç 

elde etmenin yanında işi 
sevmenin de benlik saygısını 
pekiştirip tatmin düzeyini 
yükselttiği görülmektedir. 
Çocuklarıyla sınırlı zamanı 
olan çalışan annelerin bu 
zamanı oldukça verimli 
geçirmeye çalışmaları,  bunun 
için etkinlikler hazırlamaları 
olumlu birer etken olarak 
göze çarpmaktadır. 
Çalışan annelerin bir diğer 
olumlu yönü ise zamanı 
planlama konusunda 
kendilerini çok iyi geliştirmiş 
olmalarıdır. Sorumlulukların 
fazla, zamanın sınırlı olması 
onları planlanma konusunda 
birer uzman kılmıştır.
 
Ne yapmalı?
•Eşinin desteğini yeterince 
aldığını düşünen bir anne çok 
daha huzurludur. Eş desteği 
görmeyen anne ise daha 
tahammülsüz ve öfkelidir.  
Atılacak ilk adımlardan biri 
de babayı bu sürece daha çok 
dâhil etmektir. 
•Çocuğa bakma, ev temizliği 
ya da yemekler konusunda 
zorlandığınız anlarda destek 

that the mother’s presence in 
the house will increase secure 
bonding. Some claim that, even 
though the mom is working, 
the quality of the relationship 
established with the infant is 
what matters. Even though 
the obdurate stance of some 
specialists impels moms to 
worry, the good news is that 
there aren’t any differences 
when you examine the 
evaluations of working moms’ 
children and those of stay-at-
home moms. More good news 
is that the secure attachment 
of the child with the caregiver 
makes maternal deprivation 
tolerable. As a result, even 
if your mom or a caregiver 
babysits the infant, if a secure 
attachment is established then 
you need not worry. 
 Is there nothing positive 
about being a working mom? 
Of course, there is. A research 
conducted by McGill University 
in Canada has found that 
working moms’ self-respect 
is higher. It was observed 
that apart from working and 
being paid for that job, loving 

it increases self-respect and 
the feeling of satisfaction. 
Having limited time to spend 
with their children, working 
mothers do their best to spend 
it in the most efficient way 
possible, preparing activities 
with this in mind - this strikes 
the eye as a positive factor. 
Another positive aspect 
of being a working mom is 
that working moms develop 
skills in time management. 
Having a higher amount of 
responsibilities and limited 
time impels them to specialize 
in time planning.

What can one do?
•A mother who thinks 
that she is supported by 
her husband is much more 
peaceful. A mother who is not 
supported by her spouse is 
less tolerant and angrier. One 
of the first steps to be taken 
should be to engage the father 
further in child rearing. 
•When you find looking after 
the child, cleaning the house 
or cooking meals challenging, 
do not hesitate to get support. 
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almaktan çekinmeyin. Her 
şeye yetişmeye çalışmak 
tükenmeye, dolayısıyla 
iş hayatınızda ve evde 
verimsizliğe yol açabilir. 
•Çocukla geçirdiğiniz 
zamanlarda onun her dediğini 
yapıyorsanız, işten gelirken 
onu hediyelere boğuyorsanız 
bir uzmana danışma vaktiniz 
gelmiş demektir. Birçok anne 
suçluluk hissini bu şekilde 
telafi etmeye çalışır, ki bu da 
çocuk gelişimi açısından son 
derece olumsuz bir durumdur. 
Sağlıklı sınırlar çocuk 
gelişiminde kilit rol oynar.
•Bazı annelere tuhaf gelebilir 
ama bu kadar koşturmanın 
içinde kendinize zaman 
ayırmanız çok önemlidir. 
Tükenmişlik sendromunun 
en önemli nedenlerinden 
biri de kişinin kendine 
zaman ayırmamasıdır. 
Çok sevdiğiniz, katılınca 
kendinizi çok iyi hissettiğiniz 
etkinliklere ya da hobilerinize 
zaman ayırmanız size enerji 
verir. İş ve ev hayatınızda 
veriminiz artar. 

To be able to cope with 
everything all at once can lead 
to exhaustion and inefficiency 
in your work life and at home. 
•If you are doing everything 
the child wants, lavishing gifts 
on him/her, it is time for you 
to consult a specialist. A lot 
of moms try to atone for the 
feeling of guilt in this way; 
however, this certainly has a 
negative impact in terms of the 
child’s development. Healthy 
boundaries play a key role in 
the child’s development.
•Some mothers might find 
it strange but it is highly 
important for moms to find 
time for themselves in this 
hectic environment. One of 
the most important reasons 
behind burnout syndrome is 
that individuals are not able 
to spare time for themselves. 
Setting time aside for activities 
and hobbies that make you feel 
good will boost your energy, 
increase your efficiency at 
work and at home. 
•Determine your priorities 
and try programming 

•Önceliklerinizi mutlaka 
belirleyin ve buna göre bir 
program yapmaya çalışın. 
Eve geldiğinizde sürekli sizi 
kovalayıp ilginizi çekmeye 
çalışması hem çocuğu hem 
de sizi gerebilir. Birlikte 
geçireceğiniz zamanı 
çocuğunuzla konuşarak 
planlayın. Çocuklar düzeni 
sever, yeter ki planınıza 
sadık kalın. 
•İşe girdiniz ve iş kimliğiniz 
oldu, evlendiniz eş kimliğiniz 
oldu, şimdi ise anne kimliğiniz 
var. Sorumluluklarınızın 
artması sizi yoracaktır 
ama bu kimlikler de sizin 
güçlü yönlerinizdir. Tüm 
kimlikleriniz sizin için 
değerlidir; önemli olan 
aralarındaki dengeyi kurmaya 
çalışmak ve korumaktır.  
•Tüm bunları yaparken 
sizin en büyük destekçiniz 
şüphesiz ki içinizdeki annelik 
güdüsüdür. Bu sizin genetik 
olarak sahip olduğunuz iç 
sesinizdir. Zorlandığınızda 
ona başvurmaktan 
çekinmeyin. 

accordingly. When you arrive 
home from work, the fact 
that your child runs behind 
you the whole time trying to 
get your attention can get 
you all wired up. By talking 
to your child, plan the time 
you will be spending together 
with him/her. Children like 
organization, as long as you 
stick to your plans. 
•You joined the workforce 
and became an employee, got 
married, became a spouse 
and now you have become 
a mother. The increase in 
your responsibilities will 
tire you but these identities 
are also your strengths. All 
your identities are valuable, 
what matters is to strike and 
maintain the right balance 
between them. 
•When you manage this, 
your most avid supporter will 
no doubt be your maternal 
instinct. This is your genetically 
transferred inner voice. Do not 
hesitate to appeal to it when 
you find it difficult to cope with 
life’s challenges. 
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AnadoluJet’in 13-25 yaş 
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promotions.

 “Aman canım, oyun işte.” deyip geçmeyin. Oyun sektörü hem ülkemizin 
ekonomisi hem de potansiyel kariyer imkânları açısından gençlerimizin 

geleceği üzerinde büyük etkilere sahip olabilecek kapasitede. 

Do not underrate it by saying, “Hey, it’s just a game.” The gaming sector 
has the capacity to highly impact the future of our youth not only in 
terms of our country’s economy but also with the potential career 

opportunities it presents. 

ÇOCUK OYUNU DEĞİL 
NOT SIMPLY CHILD’S PLAY 

SİNAN AKKOL
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Yatırımcıların işi pek çok sektörde 
giderek zorlaşırken, eğlence 
sektörünün bir alt kolu olan oyun 
sektörü dünyada her yıl yüzde 
10’un üzerinde, Türkiye’de ise 
son iki yılın her birinde yüzde 
30’un üzerinde büyüdü! Dünyada 
110 milyar doları aşan bir 
hacme ulaşan oyun pazarından 
Türkiye’nin aldığı pay ise henüz 
sadece 710 milyon dolar civarında. 
Ancak, bu tutar iki sene önce 450 
milyon dolar civarındaydı. Yani 
oyun sektöründe Türkiye’nin 
büyüme hızı dünya ortalamasının 
neredeyse üç katı. 2017’deki 
710 milyon dolarlık hacmin 225 
milyon dolarının sadece tek bir 
firmanın gelirlerinden oluştuğunu 
da düşünürsek Türkiye’nin bu 
alandaki potansiyelini anlamamız 
biraz daha kolaylaşır sanırım.
Müzik ve sinema sektörlerindeki 
büyümenin yavaşladığı ve 
hatta bazı alanlarda küçülmeye 
başladığı günümüzden geleceğe 
bakıldığında oyun sektörünün 
büyüme hızı hiç de düşeceğe 
benzemiyor. Hem teknolojik 
anlamda ilerlemesi hem de 
ürettiği oyunların kalitesinin 
yükselmesi ve hedef kitlesinin 
büyümesi ile sektör eşi benzeri 
görülmemiş bir hızla genişliyor.  
Mobil platformlar, sosyal medya, 
bedava oyun/ücretli oyun içi içerik 

While the job of the investors 
is getting harder and harder 
in lots of sectors, the gaming 
sector, one of the sub-branches 
of the entertainment sector, has 
grown by 10% each year across 
the world, and in Turkey over 
30% per annum in the last two 
years! And Turkey’s share of the 
gaming market that reaches a 
volume of 110 billion dollars 
worldwide, is only around 
710 million dollars. However, 
this amount was around 450 
million dollars two years ago. 
That is to say, Turkey’s growth 
rate in the gaming sector is 
almost three times that of the 
rest of the world. Considering 
that only 225 million dollars 
of the 710-million-dollar 2017 
turnover was the revenue of only 
one company, it is a lot easier to 
comprehend Turkey’s potential 
in this sector.
When you look at the future 
from the present day where 
the growth in the music and 
movie sectors has slowed down 
and even started to shrink, the 
growth of the gaming sector 
is not likely to decelerate. 
Developing both in terms of 
technology and in the quality 
of the games it produces along 
with expanding its target 
group, the sector grows at 

gibi yeni modellerin meydana 
çıkması da olası ekonomik 
sıkışmaları engelliyor.
2015 yılında gündemimize 
oturan ve 2017’ye hızla 
giren arttırılmış gerçeklik 
(Augmented Reality -AR) ve 
sanal gerçeklik (Virtual Reality) 
teknolojileri sayesinde gerçek 
dünya ile sanal dünyaların iç içe 
geçtiği yepyeni bir çağa adım 
atmış olduk. Sanal gerçeklik, 
duyduğu yüksek sistem ihtiyacı 
nedeniyle henüz kısıtlı bir 
kullanıcı kitlesine ulaşsa da, 
akıllı telefonlar sayesinde pek 
çoğumuzun cebinde artık bir 
arttırılmış gerçeklik potansiyeli 
var. Pokemon Go gibi oyunlar 
bu yeni teknolojinin ne kadar 
çekici ve insanları, özellikle de 
gençleri evlerinden çıkartıp 
sosyalleştirerek eğlendirme 
potansiyeli taşıdığını gösterdi 
ki bu daha başlangıç. Şu anda 
3,4 milyar dolarlık bir hacmi 
olan sanal ve arttırılmış 
gerçeklik piyasasının sadece 
üç yıl sonra, 2021’de 40 milyar 
dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı 
öngörülüyor! Kaldı ki, sanal 
gerçeklik, oyun sektörü 
içinde büyüme potansiyeli 
olan, Türkiye için de büyük 
açılımlar sağlama ihtimalini 
yanı sıra getiren alanlardan 

an unprecedented pace. The 
consistent emergence of new 
models like mobile platforms, 
social media, and inapp free /
paid games forestalls economic 
congestion.
As a result of the Augmented 
Reality (AR) that having 
emerged in 2015 and made a 
fast entry to 2017, and we have 
stepped into a brand new era 
where real world and virtual 
reality have become one. With 
its high system requirements, 
even though virtual reality has 
reached a limited amount of 
end users, now most of us have 
a potential augmented reality 
device in our pockets by dint of 
our smartphones. Games like 
Pokémon Go revealed the great 
appeal of this technology and 
demonstrated that it has the 
potential to entertain people, 
especially the youth by taking 
them out of their houses and 
socializing them - and this is just 
the start. For the moment, it 
is predicted that the 3.4 billion 
dollar virtual and augmented 
reality market will grow to 40 
billion dollars by 2021 – in only 
three years! Besides offering 
insights into Turkey, virtual 
reality is one of the areas of the 
gaming sector with the greatest 
growth potential.

Teknoloji yatırımlarının ve devlet 
teşviklerinin de devreye girmesiyle pek 
çok genç girişimci ve yatırımcı bir araya 

gelerek yeni projelere başlıyor.   
With technological investments and 

government incentives coming into the 
picture, lots of young entrepreneurs and 
investors are coming together and giving 

start to new projects.
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sadece bir tanesi.
Türkiye’de oyun geliştirme ve 
ihracatına ilgi giderek artıyor 
elbette. Teknoloji yatırımlarının 
ve devlet teşviklerinin de 
devreye girmesiyle pek çok genç 
girişimci ve yatırımcı bir araya 
gelerek yeni projelere başlıyor. 
Bununla birlikte, ülkemizin 
oyun sektöründe dünyada hak 
ettiği noktaya erişebilmesi 
için önünde çok önemli iki 
engel var: Tecrübeli iş gücü 
eksikliği ve oyunlara dair 
kamuoyundaki negatif bakış 
açısı. İş gücü eksikliği kariyerini 
bu alanda inşa etmeye meraklı 
gençler için büyük bir fırsata 
dönüşebilir. Oyunlara yönelik 
olarak kamuoyundaki yerleşik 
negatif bakışın ise, bu sektörün 
Türkiye için ne kadar büyük 
bir fırsat olduğunun en üst 
düzeyden anlatılmasıyla 
kırılabileceğine inanıyorum. 
Sektörün isminde “oyun” 
kelimesinin geçmesi  çocuklar 
için olduğu algısına yol açıyor 
belki de…  Hâlbuki tıpkı TV ve 
sinema eserleri gibi, her yaş 

grubuna göre ayrı hazırlanmış 
oyunlar var ve her oyun 
çocuklara göre değil. Bunun 
bilincinde hareket edildiğinde 
daha sağlıklı bir kamu 
görüşünün bina edilmesi ve bu 
genç sektörün daha filizlenme 
aşamasında keşfedilmesi, 
önünün açılması mümkün olur.
Doğru şartlar sağlanırsa, 
Türkiye’de oyun sektörünün 
potansiyel büyüklüğünün 
beş ila yedi sene içinde 
Güney Kore’nin bugünkü 
büyüklüğüyle hemen hemen 
aynı olacağı düşünülüyor. 
Güney Kore 4,2 milyar dolarlık 
oyun sektörüyle bu alandaki 
en güçlü ihracatçılardan biri ve 
sektörün bu ülkede büyümeye 
başlamasının sadece 18 yıllık 
bir geçmişi var. Başlangıç 
noktaları da bizimkine çok 
benziyor.
Sözün kısası Türk oyun 
sektörünün son iki yıldaki 
gelişimi dikkat çekici. Doğru 
şartlar sağlanırsa, Türkiye 
bu alanda dünyanın en güçlü 
ihracatçılarından biri olabilir.

Of course, interest in game 
development and export is 
gradually increasing in Turkey. 
With technological investments 
and government incentives 
coming into the picture, lots 
of young entrepreneurs and 
investors are coming together 
and starting new projects. 
However, there are two 
important handicaps for our 
country to attain the level it 
deserves in the gaming sector: the 
lack of an experienced workforce 
and the negative public opinion 
about games. The absence of a 
workforce can transform into 
a huge opportunity for the 
interested youth who would 
like to build a career in this 
area. As for the negative public 
opinion on games, I believe that 
this stance can be altered with 
the highest ranking officials 
delivering messages on how 
this sector can turn into a huge 
opportunity for Turkey. Having 
the word, “game” in the name 
of the sector might call to mind 
“child’s play”…  Just like on TV 

and in movies, thought, there 
are different games prepared for 
each age group and all games are 
not suitable for children. When 
you act with such awareness, it 
is possible to build a healthier 
public opinion, to discover this 
young sector while it’s in its 
early phase of development and 
smooth its future way.
If the right conditions can be 
furnished, I believe that the 
potential magnitude of Turkey’s 
gaming sector will reach that 
of today’s South Korea in five 
to seven years. South Korea is 
one of the biggest exporters in 
the gaming sector, which is only 
18-years-old in the country 
and currently worth 4.2 billion 
dollars. And their starting point 
was quite similar to ours.
In short, the growth of the 
Turkish gaming sector in the 
last two years is striking. If the 
appropriate conditions can be 
ensured, Turkey can become 
one of the world’s most potent 
exporters in this field.
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Ağzının tadını bilenlerin uğrak yeridir Kuzey 
Kıbrıs. Sebze yemekleri, ızgaralar, çorbalar, 
kebaplar, hamur işleri ve pideleriyle bir lezzetler 
diyarıdır. Kuzey Kıbrıs’ta rahatça bulunabilecek 
doğal ürünlerden geleneksel tariflerle, tadına 
doyamayacağınız yemekler hazırladık. Adaya 
özgü bir çeşit kuyu kebabı olan kleftiko, asma 
yaprağında hellim, kabak çiçeği dolması ve bir tür 
peynirli mantı olan pirohu. 

CULINARY DELIGHTS OF CYPRUS

Northern Cyprus is a favorite destination of those 
who enjoy culinary delights. It’s a land of dishes that 
season the palates with vegetable, grills, soups, 
kebabs, pastries and pides. This month, we prepared 
dishes with natural produce that abound in Northern 
Cyprus using traditional recipes the tastes of which 
will linger in your mouths: kleftiko, a meat dish cooked 
in an underground pit oven that is particular to the 
island; halloumi cheese in vine leaves; stuffed zucchini 
blossoms; and pirohu, a kind of cheese dumpling. 

KIBRIS

LEZZETLERİ

FERHAT ELİK ERDAL ATAŞ
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HALLOUMI IN VINE LEAVES 

200 g halloumi cheese/1 tbsp. olive paste/1 pinch of rosemary/1 pinch of thyme/2 tbsp. olive oil/ 
5 vine leaves/2 pinches of basil/Half a lemon/Salt/Black Pepper  
 
Keep the vine leaves in a cup for 10 minutes to desalinate them. Add the rosemary and thyme 
you have chopped, the lemon juice, the salt and pepper into the olive paste and mix. After 
spreading this mixture on both sides of the thin slices of halloumi cheese with the help of a knife, 
place them inside the vine leaf you have spread over a flat surface and fold it like an envelope on 
four sides. Line up the halloumi-filled leaves side by side on a grill and roast them. Place them 
on a plate, and drizzle with the basil and olive oil mixture you have blended in a food processor. 
Lastly, sprinkle the lemon zest of half a lemon over the vine leaves. 

ASMA YAPRAĞINDA HELLİM 
 
200 gr hellim peyniri/1 yemek kaşığı zeytin ezmesi/1 tutam biberiye/1 tutam kekik/ 
2 yemek kaşığı zeytinyağı/5 adet asma yaprağı/2 tutam fesleğen/Yarım limon/Tuz/
Karabiber 

Tuzunu alması için asma yaprağını su dolu bir kabın içerisine koyarak 10 dakika bekletin. 
Zeytin ezmesini, çok ince kestiğiniz kekiği, biberiyeyi limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek 
karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı bıçak yardımıyla ince dilimler hâlinde kesilmiş 
hellimlerin iki tarafına sürdükten sonra düz bir alana serdiğiniz asma yaprağına yerleştirin 
ve yaprağı dört tarafından zarf gibi katlayın. Hazırladığınız yapraklara sarılmış hellimleri 
ızgaraya dizip her iki tarafı da kızartın. Ardından tabağa yerleştirin. Üzerine robot 
yardımıyla çekilerek püre hâline getirilmiş fesleğen ve zeytinyağı karışımını dökün. Son 
olarak da önceden rendelediğiniz limon kabuklarını asma yapraklarının üzerine serpiştirin. 
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ZUCCHINI BLOSSOMS STUFFING 
 
3 zucchini blossoms/200 g whey cheese/100 g halloumi cheese/1 pinch of purple basil/1 tbsp. walnuts/ 
2 tbsp. olive oil/Sea salt 
 
Blanch the zucchini blossoms and immediately place in ice water. Mix the grated halloumi 
and whey cheese, walnut and fresh purple basil in a bowl. Open the leaves of the zucchini 
blossoms by hand and with the help of a teaspoon take out the middle part. Stuff the 
blossoms with the mixture and gently close their ends. Bake them for 2-3 minutes in an oven 
preheated to 180 degrees. Sprinkle with olive oil and sea salt and serve cool.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI 
 
3 adet kabak çiçeği/200 gr lor peyniri/100 gr hellim peyniri/1 tutam reyhan /1 yemek kaşığı 
ceviz/2 yemek kaşığı zeytinyağı/Deniz tuzu
 
Kabak çiçeklerini kaynar suya atıp 20 saniye sonra çıkarın. Aynı işlemi bu sefer buzlu suyla 
tekrarlayın. Bu işlemi yaptıktan sonra çukur bir kapta hellim rendesi, lor (nor peyniri), ceviz ve taze 
reyhanı karıştırın. Sonrasında kabak çiçeğinin yapraklarını elinizle açın. Çiçeklerin ortasındaki 
kısmı bir çay kaşığıyla çıkarın. Hazırladığınız karışımı çiçeklerin içine kaşıkla doldurup kabak 
çiçeğini uçlarından nazikçe kapatın ve daha önce 180 derecede ısıtılmış fırında iki-üç dakika kadar 
pişirin. Tabağa aldığınız dolmaların üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu ekleyin, ılıyınca servis edin.
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PIROHU  

1½ cup wheat flour/1 package halloumi cheese/50 g whey cheese/2 tbsp. olive oil/½ cup water/  
1 egg/1 pinch of dry mint/1 pinch of chili pepper/3 tbsp. strained yoghurt/Salt 
 
Knead the flour in a bowl with lukewarm water and 1 tbsp. of olive oil until smooth and elastic. 
Cover the dough with a muslin or thin cloth and let rest for 10 -15 minutes in room temperature. 
In another bowl mix the grated halloumi and whey cheese, the dry mint, the egg and the salt. Roll 
out the rested dough with the help of a rolling pin and cut it into squares. Using a spoon, place the 
mixture onto the dough and fold it diagonally, sealing it to form triangles. Place the dumplings into 
a pot of boiling water and when ready strain with the help of a sieve. Add a sprinkle of salt and 
olive oil to the strained yoghurt. Cover the dumplings with this yoghurt sauce and after a sprinkle 
of dry mint and olive oil, your dish is ready to be served.

PİROHU  
 
1 buçuk su bardağı beyaz un/1 adet hellim peyniri/50 gr lor peyniri/2 yemek kaşığı zeytinyağı/   
1 çay bardağı su/1 yumurta/1 tutam kuru nane/1 tutam pul biber/3 yemek kaşığı süzme yoğurt/
Tuz 
 
Çukur bir kaba koyduğunuz unu, ılık su ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kulak memesi 
kıvamına gelene kadar yoğurun. Üzerini tülbent ya da ince bir bezle kapattığınız hamuru 
oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletin. Ardından rendelenmiş hellim; lor peyniri, kuru 
nane, yumurta ve bir tutam tuz ekleyerek çukur bir kapta karıştırın. Dinlenmiş hamuru 
merdaneyle açıp bıçakla kare kare kesin. Önceden hazırladığınız karışımı kare hâlinde 
kestiğiniz hamura bir tatlı kaşığıyla yerleştirip üçgen şeklinde kapatın. Ayrı bir tencerede 
kaynayan suya hazırladığınız hamurları atın. Pişen hamurları bir süzgeçle tabağa alın. 
Süzme yoğurda bir tutam tuz, biraz da zeytinyağı ekleyerek biraz çırpın. Çırpılmış 
yoğurdu hamurların üzerine döktükten sonra üzerine kuru nane ve çok az zeytinyağı 
gezdirip servise hazır hâle getirin.
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KLEFTIKO  

450 g lamb meat (shank or rump)/1 medium sized potato/1 medium sized onion/1 medium sized 
carrot/3 bay leaves/1 celery root / 5 garlic cloves /1 tsp. of salt / ½ tsp. black pepper/1 cup water/ 
1 pinch of thyme/1 pinch of rosemary/1 pinch of sage/Olive oil

Sauté the sliced onion, potato, carrot, celery and garlic with olive oil in a medium sized pan. Braise the 
meat in the same pan. Place the vegetables and meat into an oven tray, and add the thyme, rosemary, 
bay leaves, sage, salt, black pepper, and a cup of water. Sealing the tray to make it airtight, cook for 4-5 
hours at 160 degrees.

KLEFTİKO  
 
450 gr kuzu eti (incik ya da but kısmı olabilir )/1 adet orta boy patates/1 adet orta boy kuru 
soğan/1 adet orta boy havuç /3 adet defne yaprağı/1 adet kök kereviz /5 diş sarımsak/1 çay 
kaşığı tuz /Yarım çay kaşığı karabiber/1 su bardağı su/1 tutam taze kekik/1 tutam biberiye/ 
1 tutam adaçayı/Zeytinyağı
 
Orta boy bir tavada çok az zeytinyağı ile doğranmış kuru soğanı, patatesi, havucu, kerevizi 
ve sarımsağı iyice pişirin.  Eti de aynı tavada mühürleyin. Sotelediğiniz sebze ve eti fırın 
tepsisine alıp etrafına kekik, biberiye, defne yaprağı, tuz, karabiber, adaçayı ve bir bardak 
su ilave edin. Tepsinin üzerini hava almayacak şekilde kapatıp 160 derecede 4-5 saat 
pişirin.

108  ANADOLUJET • TEMMUZ • JULY 2018



ANADOLUJET • TEMMUZ • JULY 2018  109  



Kargoda Dev Ortaklık
A Major Partnership in Cargo
Türk Hava Yolları, 
Çinli dev ZTO 
ve Hong Konglu 
PAL Air ile global 
ölçekte ses 
getirecek büyük bir 
ortaklığa imza attı. 

Turkish Airlines 
signed a significant 
partnership with 
Chinese giant ZTO 
and PAL Air from 
Hong Kong which 
will garner global 
attention.

Türk Hava Yolları, 29 Ekim’de açıldıktan sonra ana faaliyet merkezi olacak İstanbul 
Yeni Havalimanı için gün sayarken bu mega tesiste 4 milyon tonluk kargo elleçleme 
kapasitesine ulaşarak dünyada ilk beş hava kargo markasından biri olmaya hazırlanan 
Turkish Cargo da dev bir ortaklığa imza attı.
Hızla büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo’nun, Çinli ekspres kargo devi ZTO 
ve Hong Konglu PAL Air’in güçlerini birleştireceği yeni ortaklık, İstanbul’da basın 
toplantısı eşliğinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı törende 
gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:
“Çin’in en iyi ve en büyük ekspres kargo şirketi ZTO ve uzun zamandır kargoda sınır 
ötesi ortağımız Hong Konglu PAL Air Ltd. şirketi ile kuracağımız bu güçlü ortaklıktan 
destek alarak, global kargo sektörüne attığımız bu stratejik adımdan dolayı son 
derece memnunuz. Bu ortaklık ile kurulan şirketimizin dünyanın en büyük 
entegratörleri arasında yer almasını ve beş yıl içerisinde 2 milyar ABD doları gelir 
sağlamasını bekliyor, e-ticaretteki talebe paralel olarak bu büyümenin de kademeli 
olarak artacağını öngörüyoruz.”
Yeni kurulacak Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketinin faaliyet başlıkları 
arasında ise kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri; toplama, taşıma, adresten alma & 
dağıtım, navlun taşıma, çapraz sevkiyat ve son noktaya kadar taşıma yer alacak. Şirket 
aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi 
hizmetleri de sunacak.

As Turkish Airlines counts down for its new 
operation center at Istanbul New Airport, 
which will open on October 29, Turkish Cargo 
signed a significant partnership agreement in 
preparation for becoming one of the world’s top 
five cargo brands by reaching 4 million tons of 
cargo handling in this mega facility.
The new partnership, uniting the powers of 
Turkish Cargo, the fast-growing air cargo brand, 
Chinese express cargo giant ZTO and PAL Air 
from Hong Kong, was initiated with a signing 
ceremony and a press conference in Istanbul.
Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker Aycı 
commented on the partnership in his speech at 
the ceremony.
“We are delighted to make this strategic move 
into the global express business thanks to a 
strong partnership with ZTO, the best and 
largest express company from China and our 
long-term cross-border forwarding partner 
PAL Air Ltd. from Hong Kong. This partnership 
is expected to take place within the world’s 
largest integrators, and, in five years, to 
generate a revenue of over 2 billion USD which 
will continue gradually in parallel with the 
e-commerce demand.”
The services of the new global express joint 
venture company based in Hong Kong will 
include all door-to-door logistics activities, 
trucking, collection and distribution, freight 
transportation, cross docking, and final 
mile delivery. It will also include warehouse 
management, and order and supply chain 
management when necessary.
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Boeing ve Türk Hava Yolları Arasında Yeni Ortaklık
A New Partnership between Boeing and Turkish Airlines

Boeing ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. arasında Global Filo Bakım Tedarikçi Anlaşması imzalandı.

A Global Fleet Care Supplier Agreement was signed between Boeing and Turkish Technic Inc.

Türk Hava Yolları ve Türk sivil havacılık sektörüne ek olarak tüm 
dünyadan havayolu şirketlerine de hizmet vererek uçak bakım 
onarımında (MRO) uluslararası güvenilirliğini ve saygınlığını her 
geçen gün biraz daha pekiştiren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 
Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve 
onarım hizmetlerinde Boeing’in stratejik ortağı oldu. Anlaşma aynı 
zamanda, Boeing ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ortaklığında 
teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkân tanıyor. 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, 
“Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak bugün İstanbul ve Ankara’daki 
temel bakım tesislerimizin yanı sıra 50’den fazla uluslararası hat 
bakım noktasında müşterilerimize kapsamlı bir MRO hizmeti 
sunuyoruz. Hizmet skalamızı, 29 Ekim 2018 itibarıyla İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda faaliyetlere başlayacak yeni tesisimizde daha 
da geliştireceğiz. Boeing ile yaptığımız bu önemli iş birliği, tüm 
Boeing operatörlerinin, uçak bakım onarım, eğitim ve Boeing 
Global Filo Bakım programı kapsamında yer alan diğer alanlarda 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dünya standardındaki  hizmet 
kalitesini deneyimleyebilmesine imkân tanıyacak. Ayrıca, sıra dışı 
genişliğe sahip alanıyla yeni üssümüzdeki ve diğer bakım onarım 
merkezlerimizdeki kabiliyet ve operasyonumuza büyük bir katma 
değer sağlayacaktır.” dedi. 
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl,  Boeing ve 
Türkiye’deki ortaklarınca Türk havacılık sanayiinin geliştirilmesi 
adına “Millî Havacılık Planı” açıklanmıştı. Millî Havacılık Planı, 
Boeing yatırım ve programları ile Türk hükümeti, Türk havayolu 
şirketleri, havacılık servis sağlayıcıları ve sanayi tedarikçileri ile 
karşılıklı faydaya dayalı stratejik bir çerçeve çiziyor.

Turkish Technic Inc. has advanced its international reliability 
and reputation in maintenance, repair and overhaul (MRO) 
services to airline companies in foreign countries in addition to 
Turkish Airlines and the Turkish civil aviation industry, and has 
become a strategic Boeing supplier for line maintenance, heavy 
maintenance of airplanes, component service, and repair. The 
agreement also enables Boeing and Turkish Technic to collaborate 
in the training and certification of technicians.
Turkish Technic Inc. General Manager Ahmet Karaman said, 
“We provide a broad portfolio of MRO services in more than 50 
international line maintenance locations as well as our existing 
base maintenance facilities in Istanbul and Ankara. We will also 
expand the services we provide to our customers at our brand-
new facilities at Istanbul New Airport as of October 29, 2018. 
This significant collaboration with Boeing will also enable all 
Boeing operators to experience the world-class quality of Turkish 
Technic’s MRO services and Boeing Global Fleet Care program 
including aircraft maintenance, repair, and training. Moreover, 
it will also bring an added value to our ability and operation in 
our new home base with a vast space and other maintenance and 
repair centers.”
In line with Turkey’s 2023 goals, a National Aviation Plan was 
announced last year by Boeing and its partners in Turkey to 
improve the Turkish aviation industry. With Boeing investments 
and programs, the National Aviation Plan draws a strategic 
framework based on mutual benefit between the Turkish 
government, Turkish aviation companies, aviation service 
providers and industry suppliers.
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Türk Hava Yolları’nın 85 Yılını Anlatan Yeni Reklam  
Filmi Yayında
A New Commercial Celebrating Turkish Airlines’ 85th Anniversary

Kurulduğu günden bugüne Türk havacılık tarihinin lokomotifi olup bu serüven boyunca unutulmazlara imza 
atan Türk Hava Yolları’nın 85. yaşı için hazırlanan yeni reklam filmi yayına alındı. 

Founded as the locomotive of the Turkish aviation industry and gradually growing by successfully carrying out the 
responsibilities of this mission from its first day, Turkish Airlines released a new commercial celebrating its 85th 
anniversary.

Ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve sürekli kendini yenileme merkezli 
genel faaliyet yaklaşımı ile bugün dünyanın 122 ülkesindeki 304 
noktada Türk bayrağını gururla dalgalandıran millî havayolu, geride 
bıraktığı 85 yılın anısına anlamlı bir reklam filmine imza attı.
İzleyiciyi, Türk Hava Yolları’nın bugüne kadarki en önemli anlarına 
tanıklık ettiren film, bayrak taşıyıcının 1947’deki “İlk Yurt Dışı 
Uçuşu” ile başlıyor. Bugün, milyonları dünyanın dört bir yanına 
uçuran Türk Hava Yolları’nın, o günlerde yalnızca 12 koltuk 
kapasitesiyle yola çıktığı görülüyor.
Reklam filmi, “Kıbrıs Barış Harekâtı” sırasında Türk Hava 
Yolları’nın aldığı önemli görevle devam ediyor. Millî markanın, söz 
konusu vatan olunca tüm imkânlarını hiç düşünmeden seferber 
edip, filosundaki 4 adet DC-9 uçağının koltuklarını sökerek Türk 
ordusuna destek sağladığı görülüyor.
Türk-Japon dostluğu adına atılan en önemli adımlardan biri olan, 
215 Japon vatandaşının özel icra edilen bir seferle kurtarılması 

Proudly carrying the Turkish flag to 304 destinations in 122 countries 
with its exquisite service and general sense of operation based on 
continuous renewal, the airline has released a meaningful commercial 
to celebrate its 85th anniversary. 
Presenting the audience with the milestones of Turkish Airlines’ 
history, the commercial begins with the flag carrier’s “First 
International Flight” in 1947. Turkish Airlines, which carries millions 
of people all across the world today, had a seat capacity of twelve in 
those days.
The commercial continues with the important mission Turkish Airlines 
undertook during the “Cyprus Peace Operation.” We see how the 
national brand immobilized all capacities for the sake of the country 
and supported the Turkish army by displacing the seats of four DC-9 
aircraft in its fleet.
Another incident featured in the commercial is the 215 Japanese 
citizens who were saved with a special flight which was recorded as an 
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da filmdeki bir diğer kesiti oluşturuyor. Ankara’daki Japonya 
Büyükelçiliği’nin de desteğiyle, o gün yaşanan olaylar gerçek haber 
görüntüleriyle ekrana yansıyor.
Filmin devamında havacılık tarihinde çok sık yaşanmayan ve 
yine gerçeğe dayanan bir olay canlandırılıyor. “Türk Hava Yolları 
Uçağında Doğum”. Üstelik bir sürprizle... 1990 yılında Frankfurt-
İzmir uçuşunda dünyaya gelen ve ismini kaptan pilottan alan 
‘Erkan Geldi’, kendi doğumunun canlandırıldığı sahnede bir kabin 
görevlisini oynuyor.
Türk futbol tarihinin en gurur verici başarılarından biri olan 
“2002 FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü” de unutulmuyor. Millî 
Takımımızın, Türk Hava Yolları’yla Güney Kore’den yurda dönerken 
F-16’lar tarafından karşılandığı an tekrar hatırlanıyor.
Filmin son bölümünde ise Türk Hava Yolları, Türkiye’nin her zaman 
dostluk eli uzattığı bir ülkeye, Somali’ye uçuyor. Somali’yi dünyaya 
bağlayan uluslararası tek havayolu olarak bir ülkeye nasıl umut ve 
sevgi taşındığının altı çiziliyor.
Depo Film’in prodüksiyonluğundaki filmin çekimleri fotoğraf 
ekibi de dâhil yaklaşık 100 kişilik teknik ekip ve 400 kişilik oyuncu 
kadrosu ile çeşitli mekânlarda 4 günde tamamlandı. Dönemlere 
özgü yüzlerce kostüm üretildi. Olaylar nasıl gerçekleştiyse birebir 
yansıtmak ve ekrana taşımak için kalabalık bir sanat ekibi haftalarca 
çalıştı. Filmin müziği Los Angeles’ta özel olarak hazırlandı. Serdar 
Dönmez’in yönetmenliğini yaptığı filmin, kreatif ajansı ise Publicis 
İstanbul oldu. Türk Hava Yolları’nın 85. yılı için özel hazırlanan film, 
farklı disiplinlerdeki şirketlerin hızlı ve uyumlu çalışması ile yayına 
hazır hâle getirildi.

important step in the friendship between Turkey and Japan. With the 
support of the Japanese Embassy in Ankara, the commercial features 
real footage of the incident.
The commercial continues with a rare incident in aviation industry 
that is based on true facts: “A Birth on a Turkish Airlines Aircraft.” The 
scene also has a surprise. Erkan Geldi, the baby who was born on the 
Frankfurt-Izmir flight in 1990 and was named after the first pilot, 
plays a cabin crew member in the scene that depicts his birth.
“2002 FIFA World Cup Third Rank,” one of the proudest achievements 
in the history of Turkish football, is also featured in the film. It 
remembers the moment when our national football team was greeted 
with F-16s when they returned to their homeland from South Korea 
with Turkish Airlines.
In the last part of the commercial, Turkish Airlines flies to Somalia, 
a country to which Turkey always lends a friendly hand. The scene 
emphasizes how Turkish Airlines, the only international airline that 
flies to this land, carries hope and love to this country.
Produced by Depo Film, the commercial was filmed in four days in a 
variety of locations with a technical team of nearly 100, including the 
photography crew, and a cast of 400. Hundreds of special costumes 
were designed for periods featured in the commercial. A crowded 
creative team worked for weeks to realistically and truthfully portray 
the incidents. The commercial’s musical score was composed exclusively 
in Los Angeles. Directed by Serdar Dönmez, the commercial’s creative 
agency was Publicis Istanbul. Prepared exclusively for Turkish Airlines’ 
85th anniversary, the commercial was released through a fast and 
harmonious collaboration between companies in various fields.
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Türkiye’nin En Değerli Markası Türk Hava Yolları
Turkish Airlines is Turkey’s Most Valuable Brand
Marka değerleme ve strateji danışmanlığı konularında dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşlarından biri 
olan Brand Finance’in 2018 yılı değerlendirme sonuçları açıklandı.

Brand Finance, one of the world’s leading independent organizations in brand valuation and strategy consulting, 
announced the results of its 2018 evaluation.

Açıklanan sonuçlara göre Türk Hava Yolları, Türkiye’nin tüm 
sektörlerde “En Değerli Markası” ilan edildi. Geçtiğimiz yıllarda da 
bu unvana layık görülen bayrak taşıyıcı havayolu, 2018 yılı sonuçları 
ile birlikte Türkiye’nin en değerli markası olduğunu bir kez daha 
tescillemiş oldu.
Sonuçlarla ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Bu yıl bir kez daha, 
Türkiye’nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak ilan edilmek 
bizim için çok büyük bir gurur. Ülkemizin küresel düzlemdeki en 
büyük marka elçisi unvanının da sahibi olarak layık görüldüğümüz 
bu payeleri, içeride ve dışarıda hakkıyla taşıyabilmek adına var 
gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.  
Finans ve pazarlama değişkenleri merkezinde yürüttüğü 
araştırmalarla global ölçekli binlerce markayı mercek altına alan 
Brand Finance, marka gücü ve değeri kriterlerine göre yaptığı 
sıralamayı, 1996’dan beri her yıl düzenli olarak kamuoyunun ve 
sektörlerin dikkatine sunuyor.

According to the announced results, Turkish Airlines was declared 
the “Most Valuable Brand” of Turkey in all industries. The 
national f lag carrier, which was previously awarded this title in 
recent years, has once again demonstrated its leading position in 
the country with the 2018 results.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı commented on the results by saying, 
“This year, once again, Turkish Airlines was declared the most 
valuable brand of Turkey in all industries. This is a great 
honor for us. We will keep working hard to properly carry this 
reputation as the greatest brand ambassador of our country on 
the global scale.” 
Every year since 1996, Brand Finance, which evaluates thousands 
of brands on a global scale through research based on finance 
and marketing variables, annually announces its ranking 
results, determined by the brand power and value criteria, to the 
attention of the world public opinion and professional sectors.
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Türk Hava Yolları’nın Bodrum–Londra (Gatwick)  
Uçuşları Başladı
Turkish Airlines is Turkey’s Most Valuable Brand

Uçuş ağını sürekli genişleten Türk Hava Yolları, aktarmalı Londra-Bodrum seferini direkt uçuşlarla 
daha da kısalttı. 

Continually expanding its flight network, Turkish Airlines shortened the duration of layover flights with direct 
flights between London and Bodrum.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok noktada kapasite 
artışına giden Türk Hava Yolları, Türkiye’nin gözde tatil 
destinasyonu Bodrum ile Avrupa’nın en büyük şehirlerinden Londra 
arasında direkt uçuşlara başladı. 
Bayrak taşıyıcı havayolunun iki şehir arasındaki ilk seferi 13 Haziran 
2018 tarihinde, TK1208 kodlu uçuş ile icra edildi. Yaz sezonu 
boyunca sürecek uçuşlar haftada iki frekans olarak planlanıyor. 
Türk Hava Yolları, yeni Bodrum-Londra uçuşları ile Avrupa’nın 
turizm gözdesi Türkiye’nin yaz turizmine de katkı sağlamış olacak. 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum bu 
yeni hat açılışı ile her yıl gelen yabancı turist sayısını arttıracak ve 
Türkiye’nin yükselen turizm gelirine katkı sağlayacak.

With the arrival of the summer season, Turkish Airlines has increased 
its capacity in many locations, and started to operate direct flights 
between Bodrum, a popular holiday destination in Turkey, and London, 
one of the biggest cities in Europe.
The flag carrier’s flight between these two cities was operated on June 
13, 2018 with the flight TK1208. The flights will continue until the 
end of the summer season and are planned to be operated twice a week.
With its new Bodrum-London flights, Turkish Airlines will contribute 
to summer tourism in Turkey, a favored destination in Europe.
With this new flight line, Bodrum, one of the most important tourism 
centers in Turkey, will welcome more foreign tourists and contribute to 
Turkey’s increasing tourism revenue.
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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. üm iç 
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız. 
l 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. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Spor 
ekipmanı taşıma 
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. Miles 
& Smiles üyesi yolcularımız THY CIP 
salonu kullanım koşulları hakkında 
detaylı bilgiyi www.anadolujet.com’u 
ziyaret ederek alabilirler.  
l On payment of fee, AnadoluJet 
passengers may access Turkish 
Airlines CIP Lounge to have a 
pleasant and comfortable start to 
their journey. Our Miles & Smiles 
member passengers can get detailed 
information on the terms of use of the 
Turkish Airlines CIP lounge by visiting 
www.anadolujet.com.

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

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



Istanbul Akvaryum invites 
the members of Miles&Smiles to 
meet with the magnificent, 
colorful underwater world!

İstanbul Akvaryum, Miles&Smiles 
üyelerini su altının renkli  dünyasıyla 
tanıştırmaya davet ediyor!

Rent Go’da yaz Miles&Smiles 
üyeleri için daha keyifli!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

Miles&Smiles üyeleri, %20 indirim ile 69 TL’lik 
yetişkin biletini 55 TL karşılığına gelen 3.667 Mil’e, 
44 TL’lik çocuk biletini ise 2.334 Mil’e alabilirler.

MILES&SMILES KARTINIZLA RENT GO’DAN YAPACAĞINIZ 
KİRALAMALARDA 6.000 MİL HEDİYE!

Rent Go'da 31.12.2018 tarihine kadar en az 600 ve en 
fazla 6.000 Mil kazanma fırsatını kaçırmayın! Ayrıca, 
kampanya ekstra %30 indirim sunuyor!

Summer is more pleasant for 
Miles&Smiles members at Rent Go!

RENT YOUR CAR WITH YOUR MILES&SMILES CARD 
FROM RENT GO, EARN 6,000 MILES!

Don't miss the opportunity to earn at least 600 
and up to 6,000 Miles on daily rentals at Rent Go 
until 31.12.2018! Also, the campaign offers an 
extra 30% off!

20% off for Miles&Smiles members, with a 69 TL 
ticket now at 55 TL, equivalent to 3,667 Miles, and 
44 TL for children worth 2,334 Miles.



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



turkishcargo.com | 0 850 333 0 777

HASSAS KARGOLARINIZ
TURKISH CARGO İLE EMİN ELLERDE.
Hassas Kargolarınızı Büyük Bir Özveri ve Titizlikle Dünyanın En Çok Ülkesine Taşıyoruz.




