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NERGİS KOKULU 
KARABURUN 
Türkiye’nin büyük bir bölümü 
kar altındayken Ege’nin 
yeşil sahillerinde sarı-beyaz 
nergisler çiçek açar. Büyük 
şehirlerin yollarında seyyar 
çiçekçilerin bu mis gibi kokan 
nergis buketlerini satmaya 
başlamaları baharın artık 
yakın olduğunun işaretidir... 
 
NARCISSUS IN 
ITS OWN LAND 
KARABURUN
As a great part of Turkey is 
snowed under on the green 
coasts of the Aegean white and 
yellow daffodil flowers bloom. 
We understand that the spring 
is near when peddlers selling 
flowers start to sell fragrant 
daffodil bouquets on the streets 
of big cities…

RİZE’YE GİTMEK İÇİN  
7 NEDEN 
Rize, sahip olduğu büyük 
zenginliklerle gezginleri 
şaşırtmaya devam ediyor. 
 
7 REASONS TO GO 
TO RIZE 
Rize continues to surprise 
wanderers with its riches.

SEYYAH PULLARIN 
İZİNDE      
Bilge, değerli, sessiz 
dostlarımızdı pullar. 
Yaşadığımız dijital çağa karşın 
hâlâ acil, önemli, resmî, kişisel, 
yazılı işlerimize koşturan elçidir 
onlar.  
 
ON THE TRACK OF 
TRAVELLING STAMPS      
Stamps were our wise, valuable, 
and silent friends. Even though 
we are living in a digital age, 
they still act as ambassadors 
veritably running our errands – 
be they expedient, important, 
official or personal. 

ERZURUM 
Erzurum kara ve soğuğa 
alışıktır, misafire de… Dağlar 
gibi dimdik durur ve beyaz bir 
kartal gibi uçar. Konduğu yerde 
ise mutlaka kıtlama şeker ve 
buhar salan bir semaver vardır. 
 
ERZURUM 
Erzurum is used to snow and 
cold, and visitors too… It stands 
tall like the mountains and 
glides like a white eagle. And 
where it lands, sugar cubes and 
a steaming samovar await you.
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. 
Enerji tasarrufu sağlayan EU 
Ecolabel kâğıtları, sürdürülebilir 
ormanlardan elde edilir; çevre ve 
hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.



GÜRE 
Doğal güzelliklerine, havasının 
temizliğine termal kaynaklarının 
sağaltıcı etkisini de ekliyor Güre. 
Edremit’in bu şirin mahallesi 
kış aylarında şifa arayanları da 
huzur arayanları da kendine 
çekmeyi başarıyor. 
 
GÜRE
Güre adds to the therapeutic 
impact of its hot springs 
with its natural beauties and 
the freshness of its air. This 
endearing neighborhood of 
Edremit manages to attract 
those seeking both healing and 
peace in the winter months.

MUTFAKTAKİ MUCİZE 
Mutfaklarımıza misafir olan 
mucizevi bitki kırmızı pancar 
hem lezzetiyle benzersiz hem 
de zengin bir mineral kaynağı.   
 
MIRACLE IN THE 
KITCHEN 
The red beet, nature’s 
miraculous plant, is not only 
unique in flavor but it is also a 
rich mineral source. 
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

Anadolu’yu yakın kılan uçağımıza hoş geldiniz!

Her geçen gün zenginleştirmekte olduğumuz uçuş ağımıza bir 
yenisini daha ekleyerek İstanbul Sabiha Gökçen-Batman seferlerimizi 
başlattık. Sizleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yerleşik 
hayatın ilk durağı olarak bilinen Mezopotamya’yı çevreleyen iki 
nehirden biri olan Dicle Nehri’nin de beslediği, bereketli topraklarıyla 
ünlü, coşkun akarsularıyla tarih öncesi ve sonrası medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olan ilimiz Batman’a AnadoluJet ayrıcalığı ile 
uçmaya davet ediyorum. 

Uçuşlarımızı Arttırıyoruz
Siz kıymetli misafirlerimiz için uzakları çok daha yakın kılabilmek 
adına İstanbul Sabiha Gökçen’den Şırnak ve Antalya; Ankara’dan 
Erzincan illerine düzenlediğimiz seferlerimizin sayısını arttırdık. 
Karşılıklı olarak gerçekleşecek bu ilave seferler sayesinde sizlere uçuş 
saatlerinizi çok daha rahat belirleyebilme imkânı sunacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Mobil Uygulama ve Web Sitemizi Sizin İçin Geliştirdik
Her alanda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Teknolojik 
trendleri esas alarak zenginleştirdiğimiz web sitemiz www.anadolujet.com’u 
ziyaret ederek, sizlere sunduğumuz ek hizmetlerimize ve güncel 
kampanyalarımızla ilgili ayrıntılı bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
Mobil uygulamamızı akıllı cihazlarınıza yükleyerek uçuşlarımızla 
ilgili detaylara kolayca erişebilir; seyahatinizi ve bilet alma sürecinizi 
çok daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Erzurum’un Kayak Merkezlerinden 
Edremit’in Şifalı Termallerine...
Şubat ayında tertemiz havası, doğal güzellikleri ve şifalı termalleriyle 
Edremit Körfezi’nin şirin mahallesi Güre; meşhur çayı, adrenalin 
sporları ve festivalleriyle Rize; tarihî dokusu, lezzetli yemekleri ve 
kayak merkezleriyle Erzurum sizleri bekliyor. Yazarlarımızın ve 
fotoğrafçılarımızın sizler için hazırladığı ve dergimizin ilerleyen 
sayfalarında yer alan gezi yazılarında Anadolu’nun bu eşsiz güzelliklerini 
ziyaret etmek için daha birçok neden bulacağınıza eminim.

Kıymetli Misafirlerimiz,
Bir uçuşunuzda daha AnadoluJet’i tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ediyor; tüm öğrencilerimize ikinci dönemlerinde başarılar diliyorum.

Keyif li uçuşlar!

Dear Guests, 

Welcome on board our plane which makes Anatolia feel nearer!
 
Adding a new destination to our flight network, which we enrich 
day by day, we have started our Istanbul Sabiha Gökçen - Batman 
flights. With the privileges AnadoluJet presents, I invite you 
to fly from Istanbul Sabiha Gökçen Airport to Batman, our city 
famous for its fertile lands enriched by Dicle River – one of the 
two rivers embracing Mesopotamia, the land of the earliest known 
settlements and a host of prehistoric and historic civilizations 
thanks to its watercourses.

We Are Increasing the Number of Our Flights
In order to be able to make far off places feel near, for our esteemed 
guests, we have increased the frequency of our flights from Istanbul 
Sabiha Gökçen to Şırnak and Antalya; and from Ankara to Erzincan. 
With these additional round-trip flights, we are experiencing the 
happiness of being able to provide you with greater freedom in 
choosing the timing of your travels.

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO

We Have Enhanced Our Mobile Application and Website for You
We continue to develop ourselves in all regards. You can easily access 
our additional services and detailed information about special offers by 
visiting our website at www.anadolujet.com, which has been enhanced 
in accordance with technological trends. By downloading our mobile 
application to your smart devices, you can easily access details on flight 
information, and realize your travel and ticket purchase procedures in a 
much more comfortable manner.

From the Ski Resorts of Erzurum to the Curative Thermal 
Facilities of Edremit
In the February issue, you will find stories about the endearing borough of 
Edremit Bay, Güre with its pristine air, natural beauties and therapeutic 
thermals; Rize with its famous tea, adrenaline sports and festivals; and 
Erzurum with its historical fabric, delicious meals and ski resorts. As you 
turn the pages of the magazine that has been prepared by our authors and 
photographers specifically for you, I am sure that you will find many reasons 
to visit these unique beauties of Anatolia.

Dear Esteemed Guests,
We would like to thank you once again for preferring AnadoluJet and wish the 
best to all our students  in the second academic term.

Have a pleasant flight!
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With the support of the Republic of Turkey Ministry of Youth 
and Sports, Antalya Governorship, Antalya Metropolitan 
Municipality, the Cycling Federation of Turkey and the 
Turkish Sportswriters Association, and as an organization 
of Argeus Events and Yedi İletişim, the Tour of Antalya will 
be welcoming world renowned cyclists on February 22-25, 
2018. Cited in the calendar of the Union of International 
Cyclists (UCI) in the 2.2 class and under the ME category 
as a 4-day road race, the Tour of Antalya will witness the 
contest of 25 teams and 175 athletes from 19 countries. 
While covering a distance of 430 kilometers over the Kemer, 
Korkuteli, Feslikan and Side-Lara laps, the cyclists will be 
passing through the symbolic regions of the most important 
touristic center of our country during the Tour of Antalya 
whose motto will be “Tour of Heaven” in four laps. 

Having received awards in painting, sculpture and graphic 
art in many national contests and continuing his art life 
in Turkey, the young Iranian artist Hemad Javadzade’s 
work can be seen at the exhibition Yersiz Zaman. 
Displaying his surrealistic compositions that reflect his 
unique passionate style and meld his inspiration from 
Eastern culture, Yersiz Zaman is housed at Galeri Diani 
starting February 10, 2018. Yersiz Zaman is the first solo 
exhibition of the young artist in Turkey. The exhibition is 
open until March 3, 2018.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 
destekleriyle Argeus Events ve Yedi İletişim tarafından 
ilk kez düzenlenecek Tour of Antalya, dünyaca ünlü 
bisikletçileri 22 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında 
ağırlayacak. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2018 
takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı 
olarak yer alan Tour of Antalya’da 19 ülkeden 25 takım 
ve 175 sporcu mücadele edecek. Dört etapta “Tour of 
Heaven - Cennet Turu” mottosuyla düzenlenecek Tour of 
Antalya’da bisikletçiler; Kemer, Korkuteli, Feslikan ve 
Side-Lara etaplarında 430 kilometre mesafe kat ederken 
ülkemizin en önemli turizm merkezi Antalya’nın simge 
bölgelerinden geçecekler. 

Sanat yaşamına Türkiye’de devam eden, birçok ulusal 
yarışmada resim, heykel ve grafik dallarında ödüle 
layık görülen İranlı genç sanatçı Hemad Javadzade’nin 
gerçeküstücü kompozisyonları, Doğu kültüründen 
aldığı esinle birleştirdiği ve kendine has tutkulu 
karakterini yansıttığı yapıtlarından oluşan “Yersiz 
Zaman” adlı sergisi 10 Şubat tarihinden itibaren 
Galeri Diani’de! “Yersiz Zaman” genç sanatçının 
Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. 
Sergi 3 Mart 2018 tarihine kadar görülebilir.

TOUR OF ANTALYA 

KAR FESTİVALİ

YERSİZ ZAMAN

TOUR OF ANTALYA 

SNOW FESTIVAL

TIME OUT OF PLACE

ANADOLU / ANATOLIA

Ordu ili Akkuş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen
Kar Festivali, renkli görüntüler vadeden, heyecan verici kızak
yarışmalarına ev sahipliği yapacak. 1500 metre rakımlı Argan
Yaylası'nda 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenen festivale, 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından 
geniş bir katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.

The 2nd Snow Festival to be held by Akkuş Municipality 
of Ordu province will be hosting exciting sledge contests 
promising colorful vistas. Following last year’s trend, broad 
participation both from abroad and from within the country 
is expected. The festival will be held at the Argan highland at 
an altitude of 1,500 meters on February 18-19, 2018.
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One of the most important portrait photographers of the French 
Second Empire era, the portraits of Gaspard-Félix Tournachon, 
a.k.a. Nadar, will be exhibited at Ankara Cermodern by the 
Parisian organization Jeu de Paume with the collaboration 
of the Multimedia Library of Architecture and Heritage, the 
Republic of Turkey Ministry of Culture and Communication 
and with the support of the Turkish French Cultural Center. 
Nadar managed to photograph artists from different fields 
such as Delacroix, George Sand, Baudelaire, Victor Hugo, and 
Sarah Bernhardt, along with scholars and politicians with an 
extraordinary finesse. His portraits can be seen at the exhibition 
until February 21, 2018. 

Blending classical, rock and electronic music with his 
unique interpretation, one of the biggest representatives 
of experimental music, the Italian artist Ludovico 
Einaudi will be performing on February 6 at Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi. Having received accolades 
for his Eden Roc and I Giorni albums and appended his 
signature to the soundtracks of popular movies like This 
is England, The Intouchables and Mommy, the Italian 
artist is considered to be one of the great pianists and 
composers of our day. 

İkinci Fransız İmparatorluğu döneminin en önemli 
portre fotoğrafçıları arasında yer alan Gaspard-Félix 
Tournachon, namıdiğer Nadar’ın portreleri Paris’teki 
Jeu de Paume, Mimari ve Miras Medyateği, T.C. Kültür 
ve İletişim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye Fransız Kültür 
Merkezi desteğiyle Ankara Cermodern’de sanatseverlerle 
buluşuyor. Delacroix, George Sand, Baudelaire, Victor 
Hugo, Sarah Bernhardt gibi farklı sanat dallarından 
sanatçıların, bilginlerin ve siyasetçilerin çehrelerini 
sıra dışı bir incelikle fotoğraflamayı başaran sanatçının 
eserleri 21 Şubat'a kadar açık kalacak sergide görülebilir. 

Klasik, rock ve elektronik müziği harmanlayan 
eşsiz yorumuyla deneysel müziğin yaşayan en büyük 
temsilcilerinden İtalyan sanatçı Ludovico Einaudi  
6 Şubat akşamı Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor. “Eden Roc” ve 
“I Giorni” albümleriyle müzik dünyasının beğenisini 
toplayan, “This is England”, “The Intouchables” ve 
“Mommy” gibi birçok sevilen filmin müziklerine 
imza atan İtalyan sanatçı günümüzün büyük 
piyanistlerinden ve bestecilerinden biri kabul ediliyor. 

NADAR’IN SIRA DIŞI PORTRELERİ MODERN ÇAĞIN MOZART’I 

KARADENİZ KİTAP FUARI

THE EXTRAORDINARY PORTRAITS OF NADAR THE MOZART OF THE MODERN AGE 

BLACK SEA BOOK FAIR

Okurları yazarlar ve yayıncılarla buluşturan ve 
TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile 
yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen 4'üncü 
Karadeniz Kitap Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 20-25 Şubat tarihleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlıyor. 

Bringing together readers, authors, and publishers, 
and organized within the scope of the collaboration of 
TÜYAP and the Turkish Publishers Association, the 
4th Black Sea Book Fair will be welcoming its visitors 
at TÜYAP Samsun Fair and Congress Center on 
February 20-25, 2018. 
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün izni ve finansal katkıları yanında, 
Sabancı Vakfı iş birliğiyle sürdürülen Metropolis Antik Kenti 
2017 yılı kazı çalışmalarında kentteki sosyal yaşama ve 
defin âdetlerine ışık tutan buluntular tespit edilirken, yüzey 
araştırmalarıyla da Metropolis’in ticari hayatına dair önemli 
yapılar kayıt altına alındı.
Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu 
Metropolis’te, Antik dönemin önemli mezar yapılarından 
biri sayılan ve MS 1. yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda 
mezarlara ilk kez rastlandı. Mezar odalarında aile, akraba 
ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği bir ritüel 
olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam, 
seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu. Oda 
mezarlarda en çok rastlanan obje ise inanışa göre karanlıkta 
ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulan kandiller oldu. 
İki yıldır devam eden “Metropolis Çevresindeki Yüzey 
Araştırmaları” kapsamında şehrin ticari hayatıyla ilgili 
önemli buluntulara da ulaşıldı. Buna göre; bölgenin asayişi 
ve ticaret kervanlarının güvenliği kent çevresindeki düşük 
rakımlı tepelerde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan 
Helenistik kaleler ile sağlanıyordu. Anadolu, Ege 
adaları, Atina, Karadeniz kıyıları ve İskenderiye başta 
olmak üzere birçok Akdeniz kentine yapılan ihracatın 
merkezi konumundaki Metropolis için güvenlik hayati 
önem taşıyordu. 
“Ören yeri” statüsü kazanan Metropolis, tarih 
meraklılarının ziyaretine iki yıldır açık. Günümüze 
kadar devam eden çalışmalarla 11 binin üzerinde 
tarihî eser gün yüzüne çıkarıldı. Gelecek sezonda 
da kazı çalışmaları devam edecek Metropolis’te yeni 
buluntulara da ulaşılması bekleniyor. 

The 2017 excavations of the Metropolis Ancient City were carried 
out with the consent and financial contribution of the Republic of 
Turkey Ministry of Culture and Tourism, the General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums, and the contribution of the 
Sabancı Foundation. The archeological findings shed light on the 
site’s social life and burial customs, while important structures 
pertaining to the commercial affairs of the Metropolis were 
registered with a surface survey. In the Metropolis, where single 
burial grounds have been routinely excavated to this day, vaulted 
burial chambers dating back to AD 1 and considered to be among 
the most important sepulchral structures of Antiquity, were 
unearthed for the first time. Burial gifts like oil lamps, bronze 
mirrors and spoons, glass and ceramic teardrop vials, indicating 
that the family of the deceased performed rituals, were found 
in the burial chambers. The objects that were most commonly 
discovered in the burial chambers were the oil lamps left there to 
aid the dead in the darkness, as was believed at the time. 
 Within the scope of the surface survey carried out at and around 
Metropolis for the last two years, significant archeological findings 
with regards to the commercial affairs of the city were discovered. 
These findings showed that order in the region, ensuring the 
security of the commercial caravans, was maintained by Hellenistic 
castles built on top of hills at low altitudes; such castles were 
unearthed during the excavations. Security was of vital importance 
to Metropolis as it was the center of exports to Anatolia, the 
Aegean islands, Athens, the coast of the Black Sea and many cities of 
the Mediterranean, with Alexandria first and foremost among them. 
 Having gained an archeological site status, Metropolis has been 
open to history enthusiasts for the last two years. With the 
excavations carried out to this day, over 11,000 historical artifacts 
have been unearthed. New findings are expected to see the light 
during the excavations in the upcoming season.

METROPOLİS TARİHE IŞIK TUTUYOR
METROPOLIS SHEDS LIGHT ON HISTORY







ANNETTE HANISCH ÖMER DOĞAN

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar altındayken 
Ege’nin yeşil sahillerinde sarı-beyaz nergisler 
çiçek açar. Büyük şehirlerin yollarında seyyar 

çiçekçilerin bu mis gibi kokan nergis buketlerini 
satmaya başlamaları baharın artık yakın 

olduğunun işaretidir...

As a great part of Turkey is snowed under on the 
green coasts of the Aegean white and yellow 

daffodil flowers bloom. We understand that the 
spring is near when peddlers selling flowers start 

to sell fragrant daffodil bouquets on the streets of 
big cities…

NERGİS KOKULU 
KARABURUN

NARCISSUS IN ITS OWN 
LAND, KARABURUN



1

Nergis çiçeği, Akdeniz 
ikliminin hâkim olduğu pek çok 
yerde, ocak ile şubat aylarında 
görülür. Ancak bir yer vardır ki 
toprağı, rüzgârı ve iklimi ile 
nergis yetiştiriciliğine bir 
başka uygundur: Karaburun 
Yarımadası. 
Nergis tarlalarını görmek 
için İzmir’e bağlı ama 
İzmir’in koşuşturmacasından 
olabildiği kadar uzak olan 
bu yarımadayı ziyaret 
etmek üzere yola koyulduk. 
İzmir-Çeşme otoyolundan 
Urla’da ayrıldıktan sonra yol 
yavaş yavaş tenhalaşıyor, 
solumuzdaki dağlar 
yükselmeye, sağımızdaki 
denizin rengi koyulaşmaya 
başlıyor. İlk hedefimiz, 
sahilin biraz yukarısında 
konumlanan Karaburun’un eski 
yerleşimi Saip Köyü. Köyün 
tam merkezindeki Saip Kır 
Kahvesi’nin işletmecisi Nihal 
Hanım bize kapıyı açıyor. 
Terasta kocaman bir bakır 
kazanın içinde en az 50 buket 
taze nergis bizi selamlıyor. 
Baştan çıkarıcı kokularından 
kısa bir nefes aldıktan sonra 
derhâl içeriye yöneliyoruz 
çünkü güneşe rağmen buz gibi 
bir rüzgâr esiyor. 
Nihal Hanım ve eşi Eşref Bey 
büyük şehrin kargaşasından 

Daffodil or narcissus flowers can 
be seen in January and February 
in the places dominated by 
the Mediterranean climate. 
However, there is one place the 
earth, wind and climate are 
utterly expedient for daffodils to 
grow: Karaburun Peninsula. 
We have set on our way to visit 
this peninsula which is connected 
to Izmir but far away from the 
ruckus of the city to see the 
daffodil fields. Departing from 
the Izmir-Çeşme highway at the 
Urla juncture, the road starts 
to become unfrequented, the 
mountains start to rise to our 
left, and, on our right, the color 
of the sea darkens a few shades. 
Our first stop is Saip Village, 
the old settlement of Karaburun 
located a bit up the coast. The 
person who operates the Saip 
County Coffeehouse located in 
the middle of the village opens 
the doors to us. On a huge copper 
cauldron placed on the terrace, 
at least 50 bouquets of daffodils 
welcome us. After inhaling their 
mesmerizing scent for an instance 
we head straight inside since a 
cold wind blows despite the sun. 
Nihal Hanım and her husband 
Eşref Bey have run away from 
the hurly burly of the big city and 
made their dreams of setting up 
a life in the bosom of nature come 

kaçmış, doğa ile iç içe bir yaşam 
kurma hayalini gerçekleştirmiş 
bir çift. Nihal Hanım etrafında 
bulduğu bütün meyvelerden, 
çiçeklerden, şifalı otlardan, 
hatta acı biberden bile reçeller 
üretmeye odaklanırken Eşref 
Bey, yerleştiği memleketin 
tarihini, coğrafyasını ve 
sosyal yapısını araştırmakla 
meşgul oluyor. 
Şöminenin başında, sıcak 
bir karabaşotu çayı eşliğinde 
bize anlatıyorlar. 
 
Narsis’ten nergise  
Irmakların hâkimi Kephissos 
ve su perisi Liriope’nin oğlu 
Narsis son derece yakışıklı bir 
gençtir. Bütün gün avlanır, 
kendisine âşık olanlara hiç 
aldırmaz. Fakat bir kâhin 
annesine, Narsis’in ancak kendi 
kendini tanımadığı sürece 
yaşayacağını bildirir.  
Günlerden bir gün güzel peri 
kızı Ekho, avlanan Narsis’i 
görür ve ilk görüşte âşık olur. 
Narsis, Ekho’nun sevgisine 
karşılık vermez, yanından 
uzaklaşır. Ekho bu durum 
karşısında günden güne 
eriyerek kara sevda ile içine 
kapanır ve ölür. Vücudundan 
geriye kalan kemikleri 
kayalara, inleyen sesi ise 
bu kayalarda “eko”ya, yani 

true. While Nihal Hanım focuses 
on producing jams from all types 
of fruits, flowers, and healing 
herbs around her - and even from 
chili peppers -, Eşref Bey busies 
himself by researching the history, 
geography and social structure of 
the land they have moved to. 
We have a conversation by the 
fireplace while we sip our French 
lavender tea. 
 
From Narcissus to 
daffodils  
The son of Cephissus, the Ruler 
of Rivers, and the water nymph 
Liriope, Narcissus is a very 
handsome young man. He hunts 
all day long and does not pay any 
attention to those who are in love 
with him. However, a seer tells his 
mother that Narcissus shall live until 
the day he gets to know himself.  
One day, a very beautiful fairy, 
Echo, sees Narcissus hunting 
and falls in love with him at 
first sight. Not reciprocating her 
affection, Narcissus wanders off. 
Pining away on account of this 
bad romance, Echo withdraws 
into herself and, in the end, dies. 
What remains of her body, her 
bones turn to rocks and her moans 
into sounds that “echo” among the 
rocks. Very upset about Echo’s fate 
and very angry with Narcissus, 
the Gods decide to intervene: one 

1 Dağlık araziden dolayı tarlalar 
oldukça küçük.
Due to the mountainous terrain the 
fields are quite small in size.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-İzmir 
ve İstanbul-İzmir arasında 
her gün karşılıklı seferler 

düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Ankara-İzmir and 

Istanbul-İzmir.

anadolujet.com 
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Çiçek açan nergisler sapın en dibinden başparmak ve işaret 
parmağı ile kırılıp kesiliyor. 
The blooming daffodils are picked by cutting their stem at the base 
with the thumb and index finger.

Karaburun’un kuzeydoğu sahillerine vuran rüzgâr oksijen, iyot 
ve tuz yüklüdür. 
Blowing against the northeastern coast of Karaburun, the wind 
is rich in oxygen, iodine and salt.

yankılara dönüşür. Tanrılar, 
zavallı perinin kaderine üzülür, 
duygusuz Narsis’e ise çok 
kızarlar ve duruma müdahale 
etmeye karar verirler. Bir gün 
Narsis çok susamış hâlde, 
ayna gibi durgun bir gölün 
kenarına gelir. Buradan su 
içmek için eğildiğinde, suya 
yansıyan yüzünün güzelliğini 
görür. O güne kadar hiç fark 
etmediği güzellik karşısında 
âdeta büyülenir. O ana dek 
kimseyi sevmediği kadar 
sevmiştir kendi görüntüsünü. 
Öyle büyülenir ki yerinden 
kalkamaz, su içemez, yemek 
yiyemez olur. Yansımasından 
kendini bir türlü alamayan 
Narsis, tıpkı Ekho gibi günden 
güne erimeye başlar ve gölün 
kenarında yaşama gözlerini 
yumar. Bulunduğu yere kök 
salarak sarı göbekli, beyaz 
yapraklı, çevresine güzel 
kokular yayan bir çiçeğe 
dönüşür. Adı ise çiçeğin adında 
yaşamaya devam eder: Latince 
botanik ismi “Narcissus” 
Türkçeye “nergis” olarak 
geçmiştir. 
Peki, nergis çiçeği ile Karaburun 
arasındaki bağlantı nedir? Eşref 
Bey anlatmaya devam ediyor: 
“Coğrafi konumu gereği 
Karaburun Yarımadası çok 
özel bir yer. Kazdağlarından 
esen, anakara ile Midilli 
Adası arasında oluşan hava 
kanalından Karaburun’un 

kuzeydoğu sahillerine vuran 
rüzgâr oksijen, iyot ve tuz 
yüklüdür. Bu rüzgâr nergislere 
çiçek açtırır. Birçok nergis 
meraklısı buradan aldığı 
soğanları götürüp kendi 
bahçesine dikmiştir, fakat 
asıl yerinden ayrılan bitki 
yeşil yapraktan başka bir şey 
vermez. Bu rüzgâr sayesinde 
bir başka özel ürün daha gelişir 
Karaburun’da: Hurma zeytin. 
Dalında tatlılaşan, herhangi 
bir işleme ihtiyacı olmayan 
hurma zeytin, hafif tuzlu, doğal 
bir tada sahiptir. Sıradan bir 
zeytin ağacının büyük kısmı 
bildiğimiz zeytini verirken, 
kuzeydoğu yönüne bakan, yani 

2

3 4

day, the parched Narcissus, 
comes by a lake as still as death. 
As he bends over to quench his 
thirst, he beholds his own beauty 
in the water and gets literally 
mesmerized by the reflection 
he has never seen before. He 
likes his own image like he has 
loved no one to that day. He is so 
captivated that he cannot get up, 
drink water, or eat anything. Not 
being able to take his eyes off his 
reflection, Narcissus starts to 
pine away day by day like Echo 
and passes away by the shore 
of the lake. Taking root in the 
place he stood, he turns into a 
flower with a yellow core, white 
petals, and a fragrant scent. His 
name lives on with the flower: 
its botanical name in Latin is 
Narcissus, while in Turkish it has 
come to be called nergis. 
What is the connection, however, 
between the daffodil f lower 
and Karaburun? Eşref Bey 
continues thus, 
“Due to its geographical location 

3

2

Karaburun Peninsula is a special 
place. Blowing from Kazdağları 
and reaching the northeastern 
coast of Karaburun through the 
air canal between the mainland 
and Lesbos Island, the wind is 
rich in oxygen, iodine and salt. 
This wind makes the daffodils 
bloom. Many daffodil lovers take 
the flowers they get from this 
place and plant them in their 
garden; however, plucked from 
its true ground, this green plant 
does not shoot anything but 
green stalks. Due to this wind 
another special produce also 
grows in Karaburun: the hurma 
zeytin (date olive). Sweetening 
while it is still on the branches, 
not requiring any processing, 
the hurma zeytin has a natural 
taste that is a bit salty. While 
most of the ordinary olive trees 
bear the olive we know, those 
facing northeast, that is to say the 
ones exposed to wind coming from 
Kazdağları, bear “date olives.” But 
there is no rule - one needs to go 
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Kazdağlarından gelen rüzgâra 
maruz kalan bölümünde ise 
hurma zeytinler oluşabilir. 
Ama bunun da bir kuralı 
yoktur, zeytin tanelerini tek 
tek incelemek gerekir. Hurma 
zeytin kahverengidir ve kabuğu 
biraz buruşuktur. Karaburun 
Yarımadası’ndan başka hiçbir 
yerde yoktur.” 
 
Nergisler donmuş mu? 
Sabah güneş, gece düşen 
kırağının üzerine doğuyor. 
“Eyvah, nergisler donmuş mu?” 
diye endişeleniyorum, fakat 
beraber tarlasına gitmek üzere 
sözleştiğimiz Kazım amca beni 
rahatlatıyor: “Nergisler dona 
alışık, onlara bir şey olmaz. 
Sadece insan bu soğukta nergis 
toplamaya zorlanır!” 
Kazım amca bizi kırmıyor, 
tarlasına doğru yola 
koyuluyoruz. Güneş 
yükseldikçe don çabucak 
eriyor ve yanından geçtiğimiz 
nergis tarlalarının güzelliğini 
yakından görme fırsatı 
buluyorum. Sıra sıra ekilmiş 
çiçekler güneşte nasıl da 
ışıldıyor! Dağlık araziden 
dolayı tarlalar oldukça küçük, 

çoğu zaman da yamaç üzerine 
kurulmuş. Kazım amcanın 
tarlasına gece domuz girmiş… 
Güzelliğe ve el emeğine saygısı 
olmayan domuzlara kızmanın 
anlamı yok, sağlam yerlerden 
toplamaya başlıyoruz. Bütün 
nergisler aynı anda çiçek 
açmadığı için açmış olanları 
seçip sapın en dibinden 
başparmak ve işaret parmağı ile 
kırarak kesmek gerek. Oldukça 
yorucu birkaç saatten sonra 
topladığımız nergisleri arabaya 
yükleyip buket bağlama yerine 
götürüyoruz. Nergisler ellişer 
adetlik buket olarak bağlanıyor 
ve bu şekilde toptancıya satılıyor.  
Kazım amcayı işine bırakıyoruz 
ve Saip’ten ayrılarak yarımada 
turuna çıkıyoruz. Sahil yolunu 
takip ederek birkaç kilometre 
ilerideki ilçe merkezine 
ulaşıyoruz. Burası küçük bir 
köyden farksız: Bir banka, 
PTT şubesi, bir benzinci, 
hükümet konağı, öğretmenevi, 
iki market. Hepsi bu kadar! 
İskele adıyla anılan balıkçı 
barınağında yan yana birkaç 
balık lokantası duruyor. Hoş bir 
yer, ama restoranların yarısı kış 
nedeniyle kapalı.  

5

5

Tarladan toplanan nergisler ellişer adetlik buketler hâlinde bağlanıyor.
The daffodils harvested from the fields are tied in bouquets of fifties.

through the olive trees one by one. 
The olives are brown and their 
skin is puckered. These olives are 
not found anywhere other than 
Karaburun Peninsula.” 
 
Will the daffodils be 
frozen? 
Early in the morning, the sun 
rises over the rime that has 
fallen at night. I get disconcerted 
thinking “Alas, will the daffodils 
be frozen?” However, Uncle 
Kazım, who has agreed to take 
us to his field, offers me some 
relief, “The daffodils are used 
to frost, nothing will happen 
to them. There’s one thing of 
concern though - it’s sort of difficult 
to pick daffodils in this cold!” 
Uncle Kazım does not disoblige 
us and we head over to his field. 
The frost melts as the sun rises 
and I get to behold the beauty 
of the daffodil fields we pass by 
more closely. The flowers are 
planted row by row - how they 
glisten underneath the sun! Due 
to the mountainous terrain the 
fields are quite small, most of 
them are over the slope. Uncle 
Kazım’s field has been plundered 
by a wild boar the night before… 

There is no point in getting upset 
with the wild boar that could not 
appreciate beauty and the labor 
put forth, so we continue to pick the 
undamaged flowers. Since all the 
daffodils do not bloom at the same 
time, we choose the ones that have 
come into bloom, picking them by 
breaking their stalks at the base 
with our thumb and index finger. 
After a few tiresome hours we load 
the daffodils we have picked into 
the truck and take them to the place 
where they are tied into bouquets. 
The daffodils are arranged into 
bunches of fifties and are sold to 
the wholesaler.  
We drop Uncle Kazım at his 
workplace and leaving Saip we go 
on an excursion of the peninsula. 
By following the coastline we get to 
the district center a few kilometers 
up ahead. This place is no different 
than a small village: there is a 
bank, a post office, a gas station, 
a governor’s office, a teachers’ 
lodge and two markets - that’s all! 
There are a few fish restaurants 
aligned side by side at the 
fishermen’s lodge referred to as the 
wharf. It is a nice place but half of 
the restaurants are closed due to 
winter.  
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Turumuza batı istikametinde 
devam ediyoruz. Her yer 
yarımadanın geçmişinin 
izlerini taşıyor. Yarımadanın 
kuzey ucundaki Hasseki Köyü 
mübadele sonrası tamamen 
terk edilmiş, fakat birkaç 
sene önce taş evlerin bazıları 
restore edildi ve bu sevimli köy 
yeniden canlandı. Nefis deniz 
manzarasına sahip bir tepe 
üzerine kurulmuş Sarpıncık 
köyünün taş evleri de sanki eski 
Rum sahiplerine ait hikâyeler 
fısıldıyor buradan geçen 
yolcuya. Köylerin arasında hep 
nergis tarlalarına rastlıyoruz, 
rüya gibi bir görüntü! Sazak 
köyünden ise sadece harabeler 
kalmış, ama köyün etrafını 
yepyeni rüzgâr türbinleri 
sarmış. Yine yamaçlara 
kurulu ve eski güzel taş 
evlere sahip Parlak ve Salman 
köylerinden sonra yolumuz 
deniz seviyesine, Denizgiren 
köyüne ve köyü çevreleyen 
mandalina bahçelerine iniyor. 
Burası yarımadanın batı yakası, 

daha ılıman iklimi narenciye 
yetiştiriciliği için birebir. Deniz 
kenarındaki kahvehanede 
birer çay içtikten sonra 
yeniden yola koyuluyoruz. 
Batı sahilini yarımadanın 
yüksek dağlarını aşarak doğu 
sahiline bağlayan dağ yolundan 
kıvrıla kıvrıla Yaylaköy’e 
ulaşıyoruz. Burası dünyadan 
uzak, kendi hâlinde, rüzgâr 
türbinleri olmasa zamanın 
durduğunu sanacağınız harika 
bir yer. Sağımızda, 1212 
metre ile yarımadanın en 
yüksek dağı, bembeyaz 
bir kar örtüsüyle kaplı 
Akdağ görünüyor. Nihayet, 
masmavi Ege Denizi önümüzde 
açılıyor ve birkaç yüz metre 
altımızda Karaburun’un evleri 
görünüyor. Nefes kesici seyir 
noktalarının her birinde 
duramıyoruz, dik dağ yolundan 
yavaşça sahile iniyoruz. Artık 
nergis diyarından ayrılma 
zamanı geldi… Hoşça kalın 
güzel çiçekler, insanlar, 
köyler! Seneye yine geliriz!

6 Karaburun’un sert rüzgârı türbinler vasıtasıyla elektriğe dönüşüyor.
The harsh winds of Karaburun are transformed into electricity by wind turbines.

6

We continue our tour going 
westward. The traces of the 
peninsula’s past can be found 
everywhere. Hasseki Village to the 
north of the peninsula has been 
deserted completely following the 
population exchange, however a 
few years ago some of the stone 
houses were restored and this 
dainty village has once again 
found life. The stone houses of 
Sarpıncık Village, set up on a hill 
with a magnificent sea view, seem 
to whisper stories about their old 
Greek owners to those passing by. 
We come by daffodil fields between 
the villages all this while - it’s a 
dreamily beautiful landscape! 
What remains of Sazak Village 
is in ruins, while brand new 
wind turbines surround it. After 
dropping by Parlak and Salman 
Villages, which were also built on 
the slopes with beautiful stone 
houses, we go down to the sea 
level, to visit Denizgiren Village 
and the tangerine orchards 
surrounding it. This is the west 
side of the peninsula and its 

milder climate is most efficacious 
for growing citrus fruit. After 
having a glass of tea at the 
coffeehouse by the seaside, we 
set on our way again. We get to 
Yaylaköy through the meandering 
mountain road that connects 
the west side of the peninsula 
to the east by crossing the high 
mountain range. This is a place 
far away from the world; it’s so 
placid that if itweren’t for the 
wind turbines, you would think 
that time has come to a standstill. 
On your right, Akdağ, the highest 
mountain of the peninsula with 
a height of 1,212 meters, is 
covered in lily-white snow. At 
last, the deep blue Aegean Sea 
appears before us and we see the 
Karaburun houses a few meters 
below. We can’t stop at all the 
breathtaking viewing platforms, 
so we slowly descend the steep 
mountain road to the seaside. 
It is time to leave the land of 
Narcissus … Goodbye beautiful 
flowers, people and villages! We 
will visit you once again next year!
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Çocukluğa yaklaştıran bir yanı 
vardır karın. Saflığın simgesi 

beyaz, kışın yeryüzünde onunla 
gösterir kendini. Ve kaç yaşında 

olursa olsun, nerede yaşarsa 
yaşasın insan belki de en çok kar 

ile ışıtır içini... 

Snow has a way of reminding 
one of being a child. The 

symbol of innocence, white 
reveals itself in this garb on the 
face of earth during the winter. 

And whatever age you may 
be, wherever you may live, you 

irradiate happiness...

SEYİT GÖKTEPE

TAYFUN ÇİFTÇİ

KARBEYAZ
ANADOLU
SNOW-WHITE

ANATOLIA

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Biri doğanın, biri ömrün en 
masum çağı belki de. Kar ve 

çocuk… Birbirine bu denli 
yaraşan başka bir ikili daha var 

mıdır yeryüzünde?.. 

They are the most innocent of ages, one 
of nature and the other of life: snow and 

child… Is there another pair that suit 
each other as much as these two?





Kar, katman katman. Zaman 
da… Asude bir beyaz örtü 

üzerinde, kökleri çok derinde 
İshak Paşa Sarayı. Asırlar 

öncesinin, şimdinin ve geleceğin 
ortak nabzı tam da burada 

atıyor sanki. 

Layers and layers of snow. And 
of time… Under a peaceful white 

cover stands the well-rooted Ishak 
Pasha Palace. The covalent pulse of 

centuries past, the present and future 
seem to pulsate here.





Şelaleler ortasındaysanız, 
suların güzelliğine bakarak 
belki siz de düşünürsünüz: 
Burada kar, iki defa yağar. 

Birinde tanedir, bembeyaz. 
Birinde çağlayarak akar, 

erimiştir. Rüya gibi bir 
manzara... Oysa hepsi gerçektir!  

If you are by the banks of a 
waterfall, beholding the beauty of 

the waters you may think:  it snows 
twice here.  At first it’s a f lake of 

white snow. In a second, it’s melted, 
and flows cascading down. A 

dreamy landscape… Though it’s as 
real as it can get!





Gök nerede, yer nerede? Beyaz mı 
mavinin, mavi mi beyazın içinde? 

Bütün renkleriyle tabiat insanı 
da besliyor, hayvanı da… Belki 

de bu masmavi sular bir çocuğun 
düşünde, mavi karlar eriyince… 

Where is the sky, where is the earth? 
Does white encompass the blue, or blue 

gird the white? In all its colors, nature 
feeds both humans and animals… It 
might be that these waters are deep 
blue in the dream of a child after the 

blue snow melts...





Geride bıraktığını da taşır 
gönlünde insan, gideceği yere 

kadar. Yağdığı göğü de taşır 
gönlünde kar, eridiği ana 

kadar… Yola çıkmak, gitmek, 
ulaşmak belki de “tertemiz bir 

sayfa” açmaktır hayatta daima!

One also keeps those they leave behind 
in their heart, wherever it goes. And 

so does snow embosom the sky it falls 
through, until it melts… Setting off on 

a journey, travelling, and arriving at 
might  be “starting with a clean slate” 

over and over again.





“Kar o temiz eldiveni 
gökyüzünün.” diyor ya şair… 
Göğün mavisi, gözün mavisi, 

küçümen elleri çocuğun, 
yeryüzünde gülümsemesi… Bir 
çifti değil, o tertemiz eldivenin 

binlercesi… Bu güzelliğin içinde 
evin duvarı, penceresi… Tabiatın 

sonsuz ezgisi!

Just like the poet says, “Snow is the 
clean gloves of the sky”… The blue 

of the sky, and the eye, the smallish 
hands of a child, its smile on the 

earth… Not one but thousands of 
pairs of gloves… Within this beauty, 

the wall and window of a house… 
The eternal song of nature!





Yere düşen kar taneleri, göğe 
uzamış ağaçlar, insanın “ara 

yerde” serüveni… Yaradılışın 
kusursuz dengesi! 

Snowflakes falling, trees that reach 
out to the sky, the interim adventure 

of human beings… The perfect 
balance of creation!





MURAT TOPALBELGIN DEMIRER

Rize, sahip olduğu büyük 
zenginliklerle gezginleri şaşırtmaya 
devam ediyor. 

Rize continues to surprise wanderers 
with its riches. 

RİZE’YE 
GİTMEK İÇİN

REASONS TO 
VISIT RIZE

 7 NEDEN
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Çayla ilgili her şey 
Çayı çok seviyorsunuz değil 
mi? Muhtemelen sabah 
gözünüzü açtığınızda elinize 
aldığınız ince belli geleneksel 
çay bardağına, ancak gece 
uykuya dalmadan veda 
edebiliyorsunuz. Yalnız 
değilsiniz. Hatta Türk halkı 
olarak bu sevgide tek vücuduz. 
Kişi başına en çok çay tüketilen 
ülkeler sıralamasında ipi 
göğüslemiş, ilk sıraya yerleşmiş 
durumdayız. Üstelik nesilden 
nesile geçen bir tutkudan söz 
etmiyoruz! Türkiye’nin ilk çay 
fabrikası 1947 yılında açılmış. 
Çay, hayatımızın her anına 
bu kadar hızlı girmiş! Rize’ye 
gitmek için pek çok neden var 
ama onların hiçbiri olmasaydı 
da, çayla tanışmak başlı başına 
bir neden olurdu. 

Rize, çayın başkenti. 
Üreticilerin “çaylık” dediği 
ülkemizdeki çay bahçelerinin 
yüzde 66,7’sine sahip. Yani 
nereye baksanız, birbirine 
paralel uzanan ince yeşil sıraları 
görürsünüz. Sadece görmek 
değil, çayla birlikte gelen 
canlılığı yaşamak istiyorsanız, 
Rize planınızı mayıs-eylül 

Everything about tea 
You really do like tea, don’t you? 
You just can’t say goodbye to the 
traditional tea glass referred to 
as ince belli (thin-waisted) that 
you grab almost as soon as you 
open your eyes in the morning and 
hold on to until you fall asleep at 
night… You are not alone. In fact, 
we are one, all the folk of Turkey, 
together in this affinity. We rank 
top among the countries that 
consume the most tea per person. 
And we are not talking about a 
passion that has been passed down 
from generation to generation! The 
first tea manufactory of Turkey 
was set up in 1947. Tea has fast 
permeated into all instances of our 
life! There are many reasons to visit 
Rize but if there were none, getting 
acquainted with tea would have 
been reason enough.  
Rize is the capital of tea. It holds 
66.7% of the tea fields referred 
to as “çaylık.” That is to say, 
wherever you may look you can 
see the thin green row crops that 
extend parallel to one another. 
If you do not just want to see but 
also experience the refreshment 
tea gives, you should plan to visit 
Rize between May and September. 
Then, you may work in the fields 

ayları arasında yapmalısınız. 
Böylece çay makasıyla çay 
toplayıp, bir çay fabrikasında 
üretim sürecine tanık olup, 
buram buram kokusunu 
içinize çekebilir, hasat dönemi 
festivallerine katılabilirsiniz. 
Türk çayının, Hindistan’ın 
Darjeeling bölgesinde çok az 
miktarda üretilen çayla birlikte, 
üzerine kar yağdığı için haşere 
barındırmayan, dolayısıyla 
ilaçlanmayan, yani pestisit 
içermeyen tek çay olduğunu 
öğrenebilirsiniz.  
 
Geleneksel Rize evleri 
Rize’nin geleneksel mimarisi, 
sosyal ve kültürel değerleri de 
doğası kadar özel. Amansız 
bir coğrafyanın dayattığı 
zorunluluklar, estetikten 
vazgeçilmeden uygulanmış ve 
bugün de hayranlık uyandıran 
yöresel bir üslup doğurmuş. 
Temel ve zemin katı taş, üst 
katları ahşap olarak tasarlanan 
Rize evleri, ahşabın etkisiyle 
nefes alır ve yaz sıcaklarında 
serin, kış soğuklarında sıcak 
kalırmış. “Dolma taş yöntemi” 
denilen teknikle yapılan 
evlerin taş zemin katı üzerinde 
yükselen ahşap karkas kafeslere 

plucking tea with shears, experience 
production at a tea plant, draw in 
its insatiable scent, or take part in 
the harvest festivals. You will also 
learn that Turkish tea, along with a 
limited amount of tea grown in the 
Darjeeling region of India, is the sole 
tea that does not harbor any pests 
since it gets covered in snow and 
thus is not sprayed with pesticides. 

Traditional rize houses 
The traditional architecture of Rize 
is as special as its sociocultural 
values and nature. The necessities 
that are imposed by a pitiless 
geography, have been implemented 
without abandoning aesthetics and 
have given birth to a regional style 
that is impressive. Designed with 
stone at the ground and foundation 
level and with wood at the upper 
floors, the cottages of Rize breathe 
due to being made out of wood, and 
remain cool in the heat of summer 
and warm in the cold of winter. 
With the technique referred to as 
the “stone staffing method” a river 
stone is placed on the timber 
frame erected over the ground 
floor made out of stone and they 
are filled with timber. 
The riot of colors that comes to the 
fore with the use of the chestnut 
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1 Çaylıktan ince belli bardağa çayın 
izini sürmek isteyenler mutlaka 
Rize’yi ziyaret etmeli.
Those who would like to trace the 
story of tea from being a sapling in 
a tea field to filling the thin-waisted 
Turkish tea glass should certainly 
visit Rize.

birer büyük nehir taşı konulur 
ve çevresi doldurulurmuş.
Zamanla kararan kestane 
ağacının arasına sıralanmış 
dere taşlarının ortaya çıkardığı 
renk cümbüşü, evleri birer 
masal nesnesine dönüştürmüş. 
Hâlâ hayranlıkla seyre 
dalacağınız, ahşabın taşla 
el ele vererek hırçın doğaya, 
yüzyıllara meydan okuduğu 
bu evler, insanoğlunun yeni 
yaşam alışkanlıklarına yenik 
düşmüş. Yaşı 80’i aşkın bir 
taş ustası, bölgeye çimento 
geldikten sonra, yani 70 yıldır 
dolma taş ev yapılmadığını 
söylüyor. Bugün Rize’de 
özellikle kamu binalarında 
yaşatılmaya çalışılan dolma 
taş mimarisinin en fazla 
örneğini bulabileceğiniz bölge 
Fındıklı ilçesi Çağlayan ve 
Arılı köyleriyle İkizdere ilçesi 
Güneyce köyü.

Festivaller, şenlikler 
Rize’de dur durak yoktur. 
Rizeliler çalışmayı da sever, 
festivaller ve şenliklerle emeğini, 
ürününü kutlamayı da… 
Tulum sesinin horona karıştığı, 
yerel lezzetlerin tadıldığı bu 
kutlamalar temmuz ve ağustos 

aylarında yoğunlaşmakla 
beraber, tüm yıla yayılır. 
İçlerinden birkaçı, size çocukluk 
eğlencelerinizi hatırlatacak 
kadar sıra dışı. Yarıyıl tatilinde 
düzenlenen Ayder Kardan 
Adam Şenlikleri’nde çamaşır 
leğeni, şişme deniz botu, 
naylon torba gibi, kayak dışında 
bulacağınız ne varsa kapıp 
pist sonundaki kar tepesine 
çarpmayı göze alarak kaymak, 
kolay unutulacak bir deneyim 
değil. Yine İkizdere’ye bağlı 
Meşeköy köyünde kış aylarında 
düzenlenen “lazboard” kayak 
şenliği, değme snowboard’culara 
ter döktüren bir eğlence. Köyün 
eski kuşaklarının kullandığı 
lazboard’u snowboard’dan 
ayıran, dengenin ucundaki bir 
metrelik iple sağlanması. Yaz 
festivallerinin en eğlencelisi 
ise “Formulaz”. Ardeşen’de, 
Tahta Araba Yarışı Şenliği 
adıyla düzenlenen etkinlikte, 
el yapımı tahta arabaların 
“soluk kesen” yarışı büyük ilgi 
görüyor. Yarışın eğlencesine, 
parkur kenarına asılan 
“Uçuruma düşmek yasaktır”, 
“En keskin viraj 53 metre 
geride” gibi tabelalar da 
katılıyor.

2 Yaylaların eşsiz sükûneti, 
şenliklerden yükselen kahkahalarla 
kesilir yer yer.
At times, the unique tranquility of 
the highlands gets perturbed with 
the laughter rising from festivities.

tree that darkens in time has 
transformed these houses into 
ones resembling houses in fairy 
tales. The structures you look at 
admiringly - the wood and stone 
of which, hand in hand, stand tall 
against the testy nature defying 
the scythe of time – have fallen 
prey to humans’ new living habits. 
A stonemason over 80 years old 
says that after cement came to 
town 70 years ago, there have been 
no more stone staffed houses built. 
Today, the efforts in Rize to keep 
stone staffed architecture alive, 
specifically in public buildings, 
can predominantly be observed 
at Çağlayan and Arılı villages of 
Fındıklı borough, and Güneyce 
village of İkizdere borough…

Festivals and merrymaking 
There is no stopping in Rize. The 
people of Rize love working, and 
celebrating their labor and produce 
with festivals and merriment … 
Even though these celebrations, 
where the voice of tulum (a musical 
instrument similar to the gaida) 
gets intermingled with horon 
(traditional folk dance) and where 
local delicacies are tasted, are 
held predominantly in July and 
August, they spread throughout 

the year. Some are quite out of the 
ordinary and they might remind 
you of your childhood merriments. 
The Ayder Snowman Festival, 
held during the mid-term break, 
is an experience that is hard to 
forget since you slide down the 
slopes not with a sledge but with a 
washbasin, inflatable boat, plastic 
bag, and whatever else you can 
find - taking the risk of smashing 
into the snow hill at the end of the 
track. Held again in the winter 
months, the “Lazboard” skiing 
festival organized at Meşeköy 
village of İkizdere is merrymaking 
that causes even snowboard pros 
to sweat! What sets a lazboard, 
used by the older generations 
of the village, apart from a 
snowboard is that you maintain 
your balance with the one-meter-
long rope tied to its edge… The 
most fun game of the summer 
festivals is “Formulaz.” During the 
“Wooden Car Race” festival held 
at Ardeşen, the “breathtaking” 
race of the handmade wooden cars 
draws a lot of interest. The signs 
hung along the track reading “It’s 
forbidden to fall off the cliff” or 
“The worst of the hairpin bends 
was 53 meters back” add to the 
fun of the race.

2
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Feretiko 
Feretiko, Rize kadınlarının 
nesilden nesile daha bir hünerle 
dokuduğu bir kumaş. Bugünkü 
adıyla Rize bezi. Osmanlı 
saraylarını da süsleyen bir 
gelenek olarak feretiko, dokuma 
tezgâhıyla, malzemesiyle, 
desenleriyle çok özel bir kumaş. 
O yıllarda Türkiye’nin birçok 
bölgesinde yetişen sınai bir bitki 
olan kendirin elyafından halat, 
ip, sicim üretilirmiş. Ancak 
Rize’nin kavurmayan güneşi, 
liflerin sertleşmesini engelleyen 
bol yağışı, akarsularındaki 
yüksek seviyede ozonun bir 
araya gelmesi sonucunda burada 
yetişen bitkinin liflerinden çok 
ince iplik bükülebiliyor, bu da 
feretikoya incecik dokusunu 
kazandırıyormuş. Çay öncesi 
yılların Rize evlerinde birer 
feretiko tezgâhı varmış. O 
tezgâhlardan yayılan “tak tak” 
sesleri de günlük hayatın bir 

parçasıymış. Bugün, tekrar 
canlandırılmaya çalışılan bu 
geleneksel ürün çeşitlendirilmiş. 
Eskiler feretikodan giysi ve 
çarşaf dikermiş. Onların bugün 
tezgâh başına geçen torunları, 
masa örtüsü, oda takımı, 
perde, yatak örtüsü de yapıyor. 
Feretiko dokuyan kadınlar, bu 
kumaşın eskilerce giysi olarak 
kullanılmasının nedenlerini 
şöyle sıralıyor: Yüzde 70’i kendir, 
yüzde 30’u pamuk olan feretiko, 
astım ve bronşit hastalarının 
solunumlarını rahatlatıyor, 
vücuttaki tüm teri çekiyor, 
yazın serin kışın sıcak 
tutuyor, çarşaflarda bakteri 
üretmiyor… Feretikoyu 
denemek, dokunuşunu 
izlemek isterseniz, yerel 
yönetimlerin açtığı 
atölyeler ile Çayeli Kurular 
Rize Bezleri, Zaimoğlu 
Rize Bezleri gibi büyük 
mağazalar sizi bekliyor.

4
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Rizeliler, bugünkü adıyla Rize bezini, yani feretikoyu sağlığa etkileri açısından 
âdeta bir ilaç gibi tarif ediyor.
Due to its effects on health, the inhabitants of Rize describe feretiko or Rize bezi, as it 
is called today, as a remedy.
Atmacacılık, Rize’de başta Ardeşen ilçesi olmak üzere Çayeli, Pazar ve Fındıklı 
ilçelerini de kapsayan sahil kesiminde yaygın olarak görülüyor. 
With Ardeşen coming first and foremost, Falconry is wide spread in the coastal 
region of Rize including, Çayeli, Pazar and Fındıklı boroughs. 

Yerel yönetimler geleneksel dokumanın devam etmesi için atölyeler açıyor.
Local authorities are opening workshops to ensure the continuation of traditional 
fabric weaving.

Feretiko 
Feretiko is a fabric woven by the 
women of Rize with a skill that 
is enhanced as it is passed on 
from generation to generation. 
Today we know it as Rize bezi. A 
tradition also adorning Ottoman 
palaces, feretiko is a very special 
fabric characterized by its weaving 

loom, material and pattern. In 
the olden days, hawsers, ropes, 
and strings were produced from 
hempseed fibers, an industrial 
plant grown in many regions of 
Turkey. But due to factors like 
Rize’s non-scorching sun, its ample 
rain that hinders its fibers from 
getting hardened, and the high 
level of ozone in its streams, the 
thinnest of ropes can be roved from 
the fibers of the plants that are 
grown here, and this gives feretiko 
its gossamer-thin fabric. Before 
tea had arrived in Rize, each house 
had a feretiko weaving loom. And 
the “knocking” voices that exuded 
from these looms were a part of 
everyday life. Today, there are 
efforts to bring this traditional 
fabric back to life, while its use is 
quite varied. The older generations 
used to sew apparels and bed linens 
from feretiko. Their grandchildren 
that sit behind the weaving looms 
today, sew tablecloths, suites, 
curtains, and bedspreads. The 
women weaving feretiko list the 
reasons this fabric was used as a 
garment: with 70% of it made out 
of hempseed and 30% from cotton, 
feretiko eases the breathing of 
asthma and bronchitis sufferers; 
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Adrenalin sporları 
Rize’nin doğası ziyaretçilerine 
huzurlu bir güzellik sunuyor; 
insanı da heyecanlı aktivitelerle 
bu huzura keyifli kahkahalar 
katıyor. Eğer adrenalin 
tutkunuysanız, Rize’ye hoş 
geldiniz! 
Seçenekler çok. Koltuklarının 
altında araba şambrelleriyle 
Fırtına Deresi’nin azgın 
sularında elleri yardımıyla 
sürüklenen çocuklar, bugün 
profesyonel raftingci oldular. 
Avuçlarının içi gibi bildikleri 
bu sularda, katılımı giderek 
artan rafting aktiviteleri 
düzenliyorlar. Fırtına Deresi ve 
İkizdere Nehri, Türkiye’nin en 
iyi rafting parkurları arasında 
yer alıyor. Dere üzerinde 
onlarca rafting merkezi 
hizmet veriyor.  
Uçmak istiyorsanız, “Kaz uçar 
da, Laz uçmaz mı?” sloganıyla 
estirilen zipling heyecanını 
deneyin. Güvenlik kemeriyle 
bağlanıp çelik halatları 
taktıktan sonra vadinin bir 
yakasından diğerine, Fırtına 

Deresi üzerinden uçacaksınız. 
Kayağa meraklıysanız, 
Türkiye’de sadece Rize’de, 
dünyada da az sayıda bölgede 
yapılabilen heliski seçeneğiniz 
var. Helikopterlerle alınarak 
Kaçkar Dağı eteklerindeki 
hiç dokunulmamış bölgelere 
bırakılıyorsunuz. 
Rize’de heyecan bu kadarla da 
kalmıyor. Bir seçeneğiniz daha 
var. Bir sapana sıkıştırılan taşın 
yerinde olduğunuzu düşünün. 
Adına bu nedenle “insan 
sapanı” denilen bu heyecan 
kasırgası, yine Fırtına Vadisi 
üzerinde estiriliyor. 
Daha sakin bir spor tercih 
ederseniz, Kaçkar Dağlarında 
pek çok tırmanış ve trekking 
rotası var. Millî Park içinde 
tabelalar sizi yönlendirebilir. 

Özgün tatlar 
Rize’ye gitmenin en güzel 
tarafı, şehrin sürprizlerle dolu 
olması. Pastane vitrininde 
mor bir tatlı, fırıncı rafında 
susamsız bir simit, sütlaç 
üzerinde kadayıf ve tepeleme 
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Rize dağlarındaki pek çok tırmanış ve trekking rotası, aynı zamanda keyifli bir 
kamp anlamına geliyor.
Many of the climbing and trekking routes on the Rize Mountains are also good 
locations for delightful camping experiences.

Türkiye’nin en iyi rafting parkurlarından ikisi Rize’de: Fırtına Deresi ve 
İkizdere Nehri.
Two of the best rafting courses in Turkey, along the Fırtına and İkizdere Rivers, are in Rize.

draws in sweat, thus keeping one 
cool in the summer and warm in 
the winter; and does not produce 
bacteria in bed linen. If you would 
like to try feretiko and watch how it 
is weaved you can visit the ateliers 
of the local authorities and larger 
stores like Çayeli Kurular Rize 
Bezleri and Zaimoğlu Rize Bezleri.

Adrenaline sports  
The nature of Rize presents its 
visitors a peaceful beauty, and its 
people add high spirited laughter to 
this peace with exciting occasions. 
If you are an adrenaline junkie, you 
are most welcome in Rize! 
There are so many options. With 
tire inner tubes under their arms, 
the kids that were once drifted 
away by the treacherous waters of 
Fırtına River steering themselves 
with their hands, today are 
professional rafters. On these 
water courses which they know like 
the palm of their hands, rafting 
activities are being held – and 
participation increases by the 
day. Fırtına Stream and İkizdere 
River are among the best rafting 
courses of Turkey. Myriads of 
rafting centers come into service 
over the rivers.  
If you would like to fly, try the 
excitement of zipling that is carried 
out with the slogan “If the geese fly, 

can’t the Laz?” After putting on the 
security belt and getting hooked to 
the mounted steel ropes, you will be 
flying from one side of the valley to 
the other, over the Fırtına Stream. 
If you like skiing, there is heli-skiing 
that can only be found in Rize in 
Turkey and in a limited amount 
of places around the world. You 
are taken by helicopters and left 
on the undefiled slopes of Kaçkar 
Mountain Range. 
Adrenaline does not remain at 
that in Rize. You have one more 
choice. Consider yourself in the 
place of a stone that has been 
placed in a slingshot – this is why 
this excitement is referred to as 
the “human slingshot.” You will be 
blasted over the Fırtına Valley. 
If you would like to keep busy with 
a more tranquil sport, there are 
many climbing and trekking 
routes on Kaçkar Mountain 
Range. You can follow the signs in 
the National Park. 

Unique delicacies 
The best thing about going to Rize 
is that it holds many surprises. A 
violet colored dessert in the shop 
window of a patisserie, a simit free 
of sesame seeds on the shelves of a 
bakery, kadayıf (shredded dough 
dessert) on top of rice pudding with 
a topping of a small heap of crushed 
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fındık… Üstelik bu ilginç tatları, 
kartal yuvası konumundaki 
mekânlarda, güzelliği 
Karadeniz’i bir anlamda 
gölgede bırakan dağlara karşı 
deneyimleyebiliyorsunuz.  
Muhlama, hamsili pilav, 
haşlama gibi bilinen 
yemeklerinin dışında, 
Rizelilerin hayatlarının bir 
parçası olarak benimseyip 
yaşattığı, ziyaretçilerin ise 
varlığından pek haberdar 
olmadığı bu lezzetlerden mor 
olanın adı pepeçura. Yeryüzünde 
kaç tane mor yiyecek var, 
bunlar renklerini nereden 
alıyor bilinmez; pepeçuranın 
ana maddesi Karadeniz’in 
mis kokulu kara üzümü. 
Türkiye’de sadece Karadeniz’de 
yetişiyor. Dünyada “isabella”, 
Karadeniz’de ise kokulu üzüm 
veya çilek üzümü diye anılıyor. 
Bu şifalı tatlının hoş bir 
burukluktaki tadı şeker oranıyla 
dengeleniyor.  
Diğer benzersiz lezzet, Rize 
simidi. Dayanıklılığı nedeniyle 
Çarlık Rusyası’nda askerlere 
katık olarak üretildiği, Rizeli 
ustaların kendi yöntemleriyle 
zenginleştirdiği tahmin edilen 

bu simidin yapımı diğerlerinden 
çok farklı. Su, un ve mayayla 
hazırlanan simit bir dakika 
haşlandıktan sonra pekmeze 
batırılıp çıkarılıyor. Kuruyunca 
da kara taştan fırına atılıyor. 
Fırından çıkmış çıtır simidi, 
demli bir Rize çayı eşliğinde 
yemeden şehirden ayrılmayın. 

Yaylalar 
Termal kaplıcası olan Ayder 
Yaylası, malum, Rize’deki en 

hazelnuts… You can experience 
these interesting delicacies at 
eateries built in places resembling 
eagles’ nests, looking at the 
mountains whose beauty matches 
that of the Black Sea.   
Other than its well-known dishes 
like muhlama (made mainly of 
cornmeal and cheese), anchovy 
pilau, haşlama (blanching), among 
the delicacies the people of Rize are 
accustomed to and the visitors are 
unaware of, the name of the purple 
one is pepeçura. It is not possible to 
know how many purple foods there 
are on the face of the earth, and 
from where these get their colors, 
but the main ingredient of pepeçura 
is the Black Sea’s appealingly 
scented black grape… This grape 
variety only grows in the Black Sea 
region of Turkey. It is known in 
the world as “Isabella,” and as the 
“scented grape” in the Black Sea or 
“strawberry grape” in the Black Sea 
Region. The pleasant bitter taste of 

this healing dessert is balanced out 
with its rate of sugar.  
One other unique delicacy is Rize 
simidi… Considered to have been 
produced as a ration due to its 
durability in the Tsar Era for the 
Russian soldiers, this simit - whose 
production process is quite different 
than that of other simits - has 
been presumably enhanced by the 
masters of Rize. Prepared with 
water, flour and leaven “simit,” 
it is dunked for an instant into 
grape molasses after it is blanched. 
When it dries, it is placed in a 
black stone kiln. Do not leave Rize 
without having a crusty simit in 
the accompaniment of a brewed 
Rize tea. 

Highlands 
Having a hot spring, Ayder 
Highland, as you may well know, 
is the biggest tourism center in 
Rize. However, each one of the 
Rize highlands is very special and 
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Rize’deki her mekân, muhlaması ile övünür. 
All the eateries at Rize boast about their muhlama. 

Karadeniz pidesi, bölgenin en bilinen lezzetlerinden. 
Karadeniz pidesi is one of the best known delicacies of the region. 
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büyük turizm merkezi. Ancak 
Rize yaylalarının her biri çok 
özel, görülmeye değer. Peki 
neye göre seçim yapacağız? 
Uzun yıllardır bölgeye tur 
düzenleyen Şener Kalemli’nin 
özeti, yayla seçiminizi 
kolaylaştıracak: Anzer Yaylası 
balıyla ünlü. Ovit, ülkemizin en 
yüksek geçidine sahip, herkesin 
rahatça ulaşabileceği bir yayla. 
Cimil, İkizdere Vadisi’nin en 
büyük yaylası. Petran Yaylası, 
Lazboard şenliği dolayısıyla 
tercihen bir kış durağı.  
Çamlıhemşin’deki Hacivanak, 
Vercenik yaylaları, Kaçkarların 
ikinci büyük zirvesinin 
eteğinde. Kito Yaylası, en güzel 
bulut denizine sahip. Ambalı, 
buzul göllerinde alabalıkların 
yaşadığı yayla. Çat Yaylası, 
şimşir ormanlarıyla çevrili. 
Trovit Yaylası’nı kesmetaş 
evler süslüyor. Pokut ve Sal 
yaylaları, en güzel yayla 
evleriyle diğerlerinden farklı. 
Samistal, Hemşin Deresi’ndeki 
en yüksek yayla.  
Şelaleler Vadisi’nde Amlakit, 
Palovit ve Apivanak yaylaları 
sıralanıyor. Hazindak, yerleşim 
ve ortak yaşam planı yapılarak 
kurulmuş ilginç bir yayla. 600 

yıllık kervan yolu ve geçidi 
üzerindeki Kavron, Kaçkar 
zirvesinin kuzey rotasından 
tırmanış yapılan ana yola 
sahip. Kaçkar Dağlarındaki 
en yüksek yürüyüş yolu 
Lanetleme Geçidi, Çaymakçur 
Yaylası’nda. Avusor Yaylası’nda 
Kemerli Kaçkar zirvesi 
bulunuyor. Koçdüzü ise 
ülkemizdeki en yüksek yayla. 
Adalıgöl Yaylası, gölünde yüzen 
adalarıyla büyülü bir yer gibi…  
Gün batımı noktasındaki 
Hüser Yaylası’ndan, Ayder 
Deresi’ni besleyen bütün 
vadilerin seyri mümkün. 
Didimgola ve Şorağh, 
Lazların kullandığı en 
kalabalık yaylalar. Çapukli 
Yaylası, Üçgöller adlı buzul 
göllerine sahip. Siprona 
Yaylası’ndan Kaçkar 
Dağlarının birçok zirvesi, 
Züğü Yaylası’ndan Rize 
sahil şeridi seyredilebiliyor. 
Şehrin en ilginç 
yaylalarından biri Çamlık 
Yaylası olsa gerek; yayladaki 
Marsis Tepesi’nde paganist 
bir tapınak ve geçmişte adak 
adanan kurbanların pişirilip 
yenebildiği yüzlerce taş 
tencere var.

worthy of visiting. So how can one 
choose? The summary by Şener 
Kalemli, who has been organizing 
tours to the region for long years, 
can make the process easier for 
you: Anzer Highland is famous for 
its honey. With a passage at the 
highest altitude in our country, 
Ovit is a highland that can be 
accessed easily by everyone. Cimil 
is the largest highland of İkizdere 
Valley. Petran Highland is a favored 
winter spot where the Lazbord 
festival is held.  
Hacivanak and Vercenik Highlands 
at Çamlıhemşin are on the slopes 
of the second biggest summit of 
the Kaçkar Mountain Range. Kito 
Highland has the most beautiful 
sea of clouds. Ambalı Highland’s 
glacial lakes are full of trout. 
Çat Highland is surrounded by 
boxwood forests. Trovit Highland 
is adorned by ashlar houses. 
Pokut and Sal Highlands are very 
different from the others by virtue 
of their beautiful highland houses. 
Samistal is the highland at the 
highest altitude over Hemşin River.  
Amlakit, Palovit and Apivanak 
Highlands line up at Şelaleler 
Valley. Hazindak is an interesting 
highland that was set up according 
to a settlement and common living 
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Rize yaylalarının her biri çok 
özel, görülmeye değer.
Each one of the Rize highlands 
is very special and worthy of 
visiting.

Elevit Yaylası 
Elevit Highland

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Trabzon 
ve İstanbul-Trabzon arasında 

her gün karşılıklı seferler 
düzenliyor. Trabzon’dan Rize’ye 

karayoluyla ulaşabilirsiniz.  
 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Trabzon and Istanbul-
Trabzon. You can reach Rize 

via highway. 

anadolujet.com 

plan. Located on the 600-year-old 
caravan road and passage, Kavron 
has the main climbing path to the 
summit of Kaçkar from the north. 
The walking track at the highest 
altitude on Kaçkar Mountain 
Range, Lanetleme Passage is 
located at Çaymakçur Highland. 
Kemerli Kaçkar summit is at the 
Avusor Highland. Koçdüzü is the 
highland at the highest altitude 
in our country. Adalıgöl Highland 
is like an enchanted land with its 
islands swimming over the lake. 
From Hüser Highland located 
at the sunset point, it is possible 
to watch all the valleys that feed 
Ayder River. Didimgola and Şorağh 
are the highlands crowded by 
the Laz. Çapukli Highland holds 
the glacier lakes referred to as 
“Üçgöller.” You can watch most 
of the summits of the Kaçkar 
Mountain Range from Siprona 
Highland, and the Rize 
coastline from Züğü Highland. 
One of the most interesting 
highlands in Rize is Çamlık 
Highland - there is a pagans’ 
temple on Marsis Hill and 
hundreds of stone cauldrons 
have been found where the 
sacrificial meat was cooked in 
the distant past.
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ALP KAYA

BURCU SEÇMEER

Bilge, değerli, sessiz dostlarımızdı pullar. Yaşadığımız 
dijital çağa karşın hâlâ acil, önemli, resmî, kişisel, 

yazılı işlerimize koşturan elçidir onlar.  

Stamps were our wise, valuable, and silent friends. 
Even though we are living in a digital age, they still act 

as ambassadors veritably running our errands – be they 
expedient, important, official or personal.  
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Yetmişli yılların sonunda 
dünyaya gelmiş biri olarak 
benim en sevdiğim hobiydi 
pul biriktirmek. Benden 
önceki kuşaklar için de öyleydi 
elbette. Pul defterlerimiz 
olurdu bizim, arkadaşlarla 
paylaşımlarımız, “Kim daha 
fazla topladı?” yarışlarımız… 
Bir kültür, keşif ve 
sahiplenişti pullar.  
Yıllar sonra Ankara’nın Ulus 
semtinde “PTT Pul Müzesi” 
olduğunu öğrenince soluğu 
hemen orada alıyorum. Bir 
zamanlar Emlak ve Eytam 
Bankası olarak hizmet veren 
ve 2013 yılında modern 
bir müzeye dönüştürülen 
neoklasik binadan içeri 
giriyorum. Müzeyi gezmeye 
dijital levhaların geçmişe 
tercüman olduğu “Haberleşme 
ve Posta Tarihi” bölümünden 
başlıyorum. Aynı yerde 
sergilenen büyük ve eski 
posta arabası ile göz göze 
geliyorum. Sindirella’yı baloya 
götüren araba gibi o da beni 
MÖ 3200’lere, Sümerler 
zamanına götürmeyi teklif 
ediyor. Benim masalımda 
balkabağı koyu kahve ahşap, 
nostaljik bir posta arabasına; 

As someone born in the 70s 
collecting stamps was my favorite 
hobby. Same was true for the 
generations that came before me. 
We would have stamp albums, 
exchange them with our friends, 
and compete by asking, “Which 
one of us has collected more?”… 
Stamps were sophistication, 
discovery, and appropriation.  
Years later, having found out 
that there was, indeed, a PTT 
(Post Office) Stamp Museum 
in the Ulus district of Ankara, I 
went there without losing much 
time. I entered the neoclassical 
building which used to be the 
Emlak ve Eytam Bank and 
which, in 2013, was turned 
into a modern museum. I start 
visiting the museum from the 
“Communication and Postal 
History” section where the digital 
panels tell the story of the past. 
I catch the eye of the big old mail 
wagon exhibited in the same 
hall. Like the carriage that takes 
Cinderella to the ball, it seems to 
offer to take me to 3200 BC, the 
Sumerian era. In my fairy tale 
version, the pumpkin turns into 
a brown, wooden, nostalgic mail 
wagon, the mice into two small 
wheels at the front and two big 

fareler önde iki küçük, arkada 
iki büyük tekerleğe; kuşlar da 
posta sandığının üzerindeki 
ay yıldıza dönüşüyor. Ve artık 
yola çıkmaya hazırız!

Kral Yolu’ndan Postane-i 
Amire’ye 
Sümerlerin yazıyı icadından 
sonra ilk posta teşkilatını 
Persler MÖ 546’da 
oluşturmuşlar. Kendilerine 
bağlı tüm ülkelere ulaşmak 
için açtıkları “Kral Yolu” 
üzerinde posta istasyonları 
kurmuşlar. Emirlerini en kısa 
yoldan iletmekmiş amaç. Antik 
Yunan’da ayakkabılarına ve 
başlarına kuş kanatları takan 
koşucular habercilik yapmış. 
Selçuklular ulaklar, peykler 
kadar güvercinlerle de haber 
uçurmuşlar. İlk elektronik 
mektup kabul edebileceğimiz 
optik telgraf sistemi Fransa’da 
kurulmuş. Amerikalı Samuel 
Morse, 1837 yılında telgraf 
makinesini icat etmiş; nokta 
ve çizgilerden Mors alfabesini 
oluşturmuş. Osmanlı’daki ilk 
resmî telgraf denemesi Sultan 
Abdülmecid’in “Fransız gemisi 
geldi mi?” ve “Avrupa’dan 
ne haber?” cümleleriyle 

wheels at the back, and the birds 
into the crescent and star on the 
mail crate. We are ready to set out 
on our journey!

From the Royal Road to 
Postane-i Amire 
(The Ottoman Imperial 
Post Office) 
After the invention of writing by 
the Sumerians, the first postal 
organization was established by 
the Persians in 546 BC. They built 
postal stations along their Royal 
Road to easily access all the lands 
that were under their dominion. 
The aim was to issue their orders 
in the shortest possible period of 
time. In Ancient Greece, runners 
having birds’ wings on their shoes 
and heads worked as messengers. In 
the Seljuk times, messages were sent 
not only with the messengers named 
“ulak” and “peyk” but also with 
pigeons. The first optical telegraphic 
system that can be considered to 
have produced the first electronic 
letter was used in France. A few 
years later, in 1837, the American 
inventor, Samuel Morse invented 
the telegraphy machine comprising 
the Morse code formed of dots and 
lines. The first official telegraph 
correspondence trial of the Ottoman 
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1 Bir zamanlar yolu dört gözle beklenen emektar postacıların hatıra fotoğrafı
Souvenir photo of postmen whose arrival once upon a time was looked forward to by all.

gerçekleşmiş. İlk modern 
posta teşkilatı ise 1840 
yılında kurulmuş; ilk postane 
İstanbul’un Sirkeci semtinde 
Postane-i Amire adıyla açılmış, 
günümüze Büyük Postane 
olarak gelmiş.   
 
“Telgraflar Savaşı” 
Bir sonraki durağımız “İstiklal 
Harbi’nde PTT” köşesi oluyor. 
I. Dünya Savaşı sırasında 
kullanılan yaşlı, yorgun posta 
kutularını incelerken gururla 
karışık bir hüzün duyuyorum. 
Harp esnasında Posta ve 
Telgraf Nezareti çalışanları 
ordu emrine verilmiş. 
Telgraf hatları cepheler, ordu 

komutanları ve Mustafa 
Kemal arasında köprü, pusula, 
cankurtaran görevi görmüş. 
Aileler savaştaki evlatlarından 
haber alabilsinler diye telgraf 
ve telefon hatları sürekli 
onarılmış. Azim, inanç, 
strateji ve şifreli telgraflar 
sayesinde, tarihçilerin tabiriyle 
“Telgraflar Savaşı” yani İstiklal 
Harbi kazanılmış.  
Orta kısımda yan yana 
konulmuş cam, kare vitrinleri 
tepelerinden beyaz porselen 
güvercinler tutuyor. Postacı 
ekipmanlarının sergilendiği 
vitrinlerde telgraf cihazlarını, 
telefon makinelerini, 
damga ve mühürleri, hassas 
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Geçmişten günümüze ulaşan duvar telefonu örnekleriyle müzede 
nostaljik anlar yaşayabilirsiniz.
At the museum, you can experience nostalgic moments viewing the samples of wall 
mounted phones that have made it to our day.

Atatürk’ün Millî Mücadele döneminde İstanbul’a askerlik vazifesinden istifa 
ettiğini bildirdiği mektup müzenin önemli parçalarından biri.
Atatürk’s letter of resignation from the military during the time of the National 
Struggle is one of the museum’s important exhibits.

Osmanlı dönemi posta kutusu 
A postbox from the Ottoman era

era was carried out with these 
sentences of Sultan Abdulmejid 
I: “Did the French vessel arrive?” 
and “What about Europe?” The 
first modern postal organization 
was founded in 1840 and the 
first post office was opened at the 
Sirkeci district of Istanbul under 
the name “Postane-i Amire” – it 
has made it to our day as the 
Grand Post Office.   

“The War of Telegraphs” 
Our next stop is the “Postal 
Services during the War of 
Independence” corner. As I 
examine the old, tired-looking 
mail boxes that were used in 
WWI, I feel proud but a little 
bit sad too. During the war, the 
employees of the Ministry of Mail 
and Telegraphy were assigned to 
the army. Telegraph lines served 
as a bridge, a compass, and 
lifeline between the frontiers, the 
army commanders and Mustafa 
Kemal. In order to enable families 
to get news of their sons at war, 
the telegraph and telephone lines 
were constantly repaired. Thanks 
to determination, belief, strategy 
and encrypted telegraphs, the 
War of Independence – or, as the 
historians refer to it, the “War of 
Telegraphs” - was won.  
In the middle of the hall, placed 
side by side, stand the square 
shaped glass displays held by 
white porcelain pigeons placed 
on top. I examine the telegraph 
devices, telephone machineries, 
stamps and seals, precision 
scales, security armament and 
veteran messenger bags in the 
displays where the equipment of 
the postmen are also exhibited. 
My mail wagon approaches 
the mannequins used for 
displaying the postmen’s 
outfits that changed over time. 
Communications in the Ottoman 
era were first carried out by the 
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tartıları, güvenlik silahlarını, 
emektar postacı çantalarını 
inceliyorum. 
Posta arabam zaman içinde 
değişen postacı kıyafetlerini 
tanıtan cansız mankenlerin 
yanına yanaşıyor. Osmanlı 
Devleti’nde haberleşme, 
önceleri Kırım Tatarlarından 
seçilen atlı ulaklar tarafından 
sağlanırmış. Posta 
Tatarlarının, Hac kafilesinin 
Mekke’ye ulaştığını haber 
veren müjdecibaşının, Tatar 
Ağası’nın kostümleriyle 
beraber, 20’nci ve 21’inci 
yüzyılların modern postacı 
kıyafetlerine de göz 
gezdiriyorum.  
“Tarihten Mektuplar” 
bölümünde Asurca, Hititçe 
yazılmış mektuplarla beraber 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.), 
Atatürk’ün, Mısır’ın Anne 
Kraliçesi Tuya’nın yazdığı 
mektup örnekleri var. Kraliçe 

Tuya, satırlarında Büyük 
Kral’dan Mısır’a sonsuza dek 
kardeşliği ve barışı getirmesini 
istiyor. 
Hız kaybetmeden “Filateli 
Salonu”na geçiyoruz. Yunanca 
kökenli bir kelime olan 
filateli, uluslararası dilde 
posta pulları ve bununla 
ilgili zarf, kart, damga, 
posta kartı gibi materyalleri 
biriktirmeye verilen ad. Bu 
işi yapanlara da filatelist 
deniyor. Türkiye Filateli 
Dernekleri Federasyonu’nun 
faaliyetlerini okuduktan sonra 
tarihteki ilk pulu görmekten 
heyecan duyuyorum. 1840 
yılında İngiltere’de basılıp 
ulusal gönderide kullanılan 
pulda, Kraliçe Victoria’nın 
siyah üzerine beyazla çizilmiş  
profili var. Bir penny değerinde 
olduğu için pul “Penny 
Black”  adını almış. Bugün 
İngiltere -ilk olması sebebiyle- 
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Kendileri için kurulan kulüpte çocuklar mektup yazımı, pul tanıtımı, yap-boz gibi 
aktivitelere katılabiliyor.
In the club, the kids can enjoy activities like letter writing, stamp literacy and 
playing with jigsaw puzzles.

Özel seriler koleksiyonerlerin gözdesi
As collectors’ items, special series are high in demand.

Geçmiş yıllarda kullanılan posta kutuları kim bilir ne hayati mektuplarla 
dolup taşmıştır!.. 
Who knows what vital letters filled the mailboxes used in the past up to the brim! 

horse riding messengers chosen 
among the Crimean Tatars. Along 
with the costumes of the Mail 
Tatars, and, the head of harbingers, 
the Agha of Tatars, who would 
herald the arrival of the pilgrimage 
convoy to Mecca, I also look at 
the   modern 20th and 21st century 
outfits of the postmen.  
In the “Letters from History” 
section, along with letters that 
were written in Assyrian and 
Hittite, you can find the letters 
of Prophet Mohammed (s.a.w.), 
Atatürk, and Egyptian Queen 

Mother Tuya. Queen Tuya pleads 
with the Great Ruler to bring 
everlasting brotherhood and peace 
to Egypt. 
Without losing time we pass to 
the “Philately Hall.” A word of 
Greek origin, philatelia, is the 
name given to collecting materials 
like postal stamps and envelopes, 
cards, seals, and postcards in 
international terminology. 
Those who collect these items are 
referred to as philatelists. After 
reading about the activities of the 
Turkish Philatelists’ Associations 
Federation I get excited since I will 
be seeing the first stamp in history. 
Printed in 1840 in England, 
to be utilized in the national 
consignments, the stamp has the 
black and white profile portrait 
of Queen Victoria. Since it was 
worth a penny, it was referred to 
as “Penny Black.” Today, being 
the first country to have issued a 
stamp, the U.K. is the only country 
that is exempt of printing its 
country name on its stamps.   
In the section titled “A Century 
of Stamps,” the important 
events of the last century are 
at your fingertips as you touch 
the postal stamps that appear on 
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pullarının üzerine ülke ismini 
yazmaktan muaf tek ülke.   
“Pullarla 100 Yıl” olarak 
adlandırılan bölümde dünyada 
son yüzyılda yaşanan önemli 
olaylar dijital ekranlı masalar 
sayesinde, parmak uçlarımda 
bitiyor. Tarihlere göre 
kümelenmiş olaylara ekranda 
bir dokunuyorum; bir ebenin 
bir çocuğa çiçek aşısı yaptığı 
pul beliriyor. Bir sonrakinde 
Türkiye’nin doğusu ile batısını 
birleştiren D100 karayolunu 
harita üzerinde gösteren pul 
çıkıyor. Hemen yanımızdaki 
ayaklı panolarda Türk pullarının 
hayata nasıl geçtiği anlatılıyor. 
Özetleyecek olursam: Yıl içinde 
ülkemizi, dünyayı ilgilendiren 
hadiseler, yıldönümleri, 
güzel sanatlar, spor, meşhur 
insanlar gibi konular komisyon 
tarafından belirleniyor. 
Aralarından seçilenler sanatçılar 
tarafından tasarlanıp yönetim 
kuruluna sunuluyor. Onay 
alan tasarımlar PTT Genel 
Müdürlüğü tarafından baskıya 
gönderiliyor.     

“Osmanlı Dönemi Pulları” 
arasında ilgimi en çok 1863 
yılında ilk defa basılan 
posta pulları çekiyor. Sultan 
Abdülaziz’in tuğrası bulunan 
mavi, pembe renklerdeki pullar 
sayesinde Osmanlı Devleti 
Asya’da yapışkan pul basan 
ikinci bağımsız devlet olmuş. 
“Cumhuriyet Dönemi Pulları” 
bölümündeyse cumhuriyetin 
ilanından sonra basılan 
ay yıldızlı, Mustafa Kemal 
figürlü; TBMM, Sivas Kongresi 
gibi tarihî olayları içeren  
pullar var. 
“Tematik Koleksiyonlar”; 
kültür varlıklarımız, Atatürk, 
spor, doğa, tarih ve turizm 
ve taşıt olmak üzere yediye 
ayrılmış. Kaşıklı halk oyunları, 
Çorum’a ait aynalı, paralı, 
tüylü gelin başı, salep otu ve 
dalbastı kirazı, haremde ut ve 
tef çalan kadınlar, Göreme ve 
Afyon Kalesi manzarası, Tevfik 
Fikret, Reşat Nuri Güntekin, 
Nasreddin Hoca, Dede Korkut 
Masalları, Kore Savaşları, 
buharlı gemi ve denizaltı, 
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Postacılık tarihinde ve İstiklal Harbi’nde PTT, giriş katında dönemlerine ait 
eşyalar eşliğinde anlatılıyor.
The stance of PTT in the history of the postal services and during the War of 
Independence is narrated through contemporary artifacts in the hall at the ground floor.

Tematik koleksiyonlarda ülkemizin tarihî, coğrafi, kültürel değerlerine pulların 
çerçevesinden bakabilirsiniz.
In the Thematic Collections, you can take a look at the historical, geographical and 
cultural values of our country through the perspective of stamps.

the tables with digital screens. 
As I go through the events that 
are chronologically grouped on 
the screen, the stamp where a 
midwife vaccinates a kid pops up. 
Next comes the stamp of a map 
depicting the D100 Highway 
connecting the east and west of 
Turkey. The free standing panels 
beside tell us how Turkish stamps 
came into being. If I’m to sum up: 
the important events of the year 
for our country and the world, 
anniversaries, fine arts, sports, 
and famous people are determined 
by a committee. The subjects 
chosen among them are designed 
by artists and submitted to the 
board. The approved designs 
are sent to printing by the PTT 
General Directorate.     
Among the “Stamps of the 
Ottoman Era” the stamps printed 
for the first time in 1863 draw my 
attention. By dint of the blue and 
pink colored stamps having the 
dynasty seal of Sultan Abdülaziz, 
the Ottoman state became the 
second independent state to print 
self-adhesive stamps in Asia. 
In the “Republic Era Stamps,” 
printed after the declaration of the 
Republic, there are stamps with the 
star and crescent insignia depicting 
national events, Mustafa Kemal, 
the Grand National Assembly of 

Turkey, and the Sivas Congress. 
“Thematic Collections” are 
divided into seven sections: 
cultural properties, Atatürk, 
vehicles, sports, nature, history, 
and tourism. There are stamps 
depicting folk dances in which 
wooden spoons are played to tap 
out the rhythm; Çorum’s bridal 
headdress decorated with mirrors, 
coins and feathers; the orchis and 
Napoleon cherry; women playing 
the lute and tambourine in the 
harem; scenes of Göreme and 
Afyon Castles; authors like Tevfik 
Fikret and Reşat Nuri Güntekin; 
Nasreddin Hodja; the Book of 
Dede Korkut; the Korean Wars; 
steamboats and submarines; 
an anchovy; a butterfly; the 
ney; and the alphabet reform. 
They all salute me from their 
displays. Among the “World 
Stamps,” the Statue of Liberty 
of the USA, the Brazilian 
“Bull’s Eye” design, China’s 
“Great Dragon,” and a French 
stamp depicting the goddess of 
agriculture and plants Ceres 
draw my attention.

Hall of Nostalgia  
When I enter the “Hall of 
Nostalgia” where real letters 
and postcards are displayed I 
am moved. Letters returned 
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hamsi tava, kelebek, ney ve 
Harf İnkılâbı temalı pullar 
beni vitrinlerinden selamlıyor. 
“Dünya Pulları” arasında 
Amerika’nın özgürlük heykeli, 
Brezilya’nın “Boğa Gözleri” 
tasarımı, Çin’in Büyük Ejder’i 
ve Fransa’nın mitolojideki 
tarım ve bitki tanrıçası “Ceres” 
dikkat çekiyor. 
 
Nostalji Odası 
Gerçek mektupların ve 
kartpostalların toplandığı 
“Nostalji Odası”na girince 
duygulanıyorum. Ukrayna, 
Moritanya’dan geri dönen 
mektuplar; Kapadokya’daki 
yer altı şehirlerini anlatan 
Hong Kong yolcusu 
bir kartpostal; “Gön: 
Damadınız” başlıklı bir 
bayram tebriği, yeni yıl için 
güzel temenniler içeren 
simli kartlar; Almanya’dan 
özlemle gönderilen gurbetçi 
mektupları içime dokunuyor. 
Bir dönem postacı yolu 
gözleyen; askerdeki, 
gurbetteki akrabadan 
haber, önemli günlerde eş 
dosttan selam bekleyen 
insanları hatırlıyorum. 

Okuma bilmeyenlerin 
kapıda postacıya mektubu 
okuturken onlara kapı kadar 
kalplerini, hayatlarını da 
açtıklarını düşünüyorum.  
Müzede hologram 
kütüphane, çocuk kulübü, 
3D sinema salonu ve süreli 
sergi salonu da bulunuyor. 
Posta arabam beni “Müze 
Dükkân”ın önünde 
bırakıyor; vedalaşıyoruz. 
Burada hediyelik pul desenli 
yapbozlar, kartpostallar, 
kupalar satılıyor. Bu 
arada başvuru formu, 
gerekli belgeler, istenilen 
boyutlarda görsel ve belli bir 
ücret karşılığında PTT’ye 
başvurulduğunda“Kişisel 
Pul” sahibi olunabileceğini 
de öğreniyorum. 
Soluklanmak için “Müze 
Kafeterya”ya oturuyorum.  
Siz de dinî, millî bayramlar 
ve pazar günü hariç her 
gün 09.00-17.00 arası 
ücretsiz ziyaret edilebilen 
PTT Pul Müzesi’ne 
gelirseniz postacıların, 
pulların ve mektupların 
zevkli yol arkadaşlığına 
katılabilirsiniz.

from Ukraine and Mauritania, 
a postcard sent to Hong Kong 
telling of the underground 
cities of Cappadocia, a 
bayram greeting sent with the 
heading “From: Your Son-
in-Law,” glittered postcards 
containing wishes for the 
New Year, expats’ letters of 
longing sent from Germany... 
I’m reminded of the people 
who used to look forward to 
the arrival of the postman, 
hoping to get news from their 
relatives doing their military 
service or working abroad, 
and a greeting from their 
kith and kin on special days. I 
contemplate on how illiterate 
people asking the postmen to 
read their letters used to open 
their hearts and expose their 
lives to them, beside the door.  
There is a hologram library, 
a kids’ club, a 3-D movie hall 
and a periodicals exhibition 
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Meraklıları için Filateli Köşesi ilgi çekici olabilir. 
Philtalia Corner can be interesting for stamp collectors. 

Müze kafeteryası
The museum’s cafeteria

hall in the museum. My mail 
wagon drops me off at the 
front of the museum shop and 
we bid our farewells. Here 
jigsaw puzzles with stamp 
patterns printed on them, 
postcards and cups are sold as 
souvenirs. In the meantime, 
I learn that if you fill in an 
application form, attach the 
required documents along 
with an image of the given 
dimensions, you can get a 
“Personal Postal Stamp” 
issued from the PTT for a 
certain fee. I take a breather 
at the museum’s cafeteria.  
If you visit the PTT Stamp 
Museum, open every day of 
the week between 09.00 and 
17.00 with the exception of 
religious holidays, national 
holidays and Sundays, you can 
join the amusing travelers’ 
fellowship of postmen, stamps, 
and letters.
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AKGÜN AKOVA

Erzurum kara ve soğuğa alışıktır, misafire de… 
Dağlar gibi dimdik durur ve beyaz bir kartal gibi uçar. 
Konduğu yerde ise mutlaka kıtlama şeker ve buhar 
salan bir semaver vardır. 

Erzurum is used to snow and cold, and visitors too… 
It stands tall like the mountains and glides like a 
white eagle. And where it lands, sugar cubes and a 
steaming samovar await you. 

ERZURUM

ÇORUH VADİSİ’NDEN 
PALANDÖKEN’E 

FROM ÇORUH VALLEY TO 
PALANDÖKEN

A
YD

IN
 S

ER
T





1

Çifte Minareli Medrese’nin 
girişinde oturmuş Erzurum 
yazısına nasıl başlayacağımı 
düşünürken, sesler düşüyor 
birden aklıma… Üç Kümbetler, 
“Önce bizi yaz!” diyor. Bir 
semaver, “Önce buharımı yaz!” 
diye avazlıyor. Narman’ın peri 
bacaları “Biz, yüz binlerce 
yıldır buradayız, öncelik 
bizim!” diye ses veriyorlar. Bir 
halk ozanı almış sazı eline, dile 
geliyor: “Bir Erzurum türküsü 
ile başlasan ne iyi olur!” İçinde 
beklediği tencereden sesleniyor 
aşmalı yahni: “Piştim bak… 
Önce benim tadımı anlat!” 
Bir ciritçi dört nala giden 
atının üzerinde, elindeki ciridi 
fırlatmadan önce bağırıyor 
duymam için: “En hızlısı 
benim, bu yüzden öncelik 
benim!” Çoruh Vadisi üzerinde 
süzülen altın kartal ise çığlık 
çığlığa: “Benim kanatlarımla 
başla anlatmaya; bu toprakları 
tepeden gören benim!” 
Bir dadaş bar oynayanlara 
katılmadan hemen önce 
sesleniyor: “Bakın hep 
beraberiz, el eleyiz. Bu yüzden 
önce bizi yaz…” 
Bazen böyle olur, bir kentte 
ne varsa bir anda sökün eder, 

Sitting at the entrance of the 
Çifte Minareli Medrese (Double 
Minaret Madrasah) thinking how 
I should start my Erzurum story, 
ideas swarm my mind… The Üç 
Kümbetler (Three Rotunda) say, 
“Talk about us first!” A samovar 
cries out, “Write about my steam 
first!” The fairy chimneys of 
Narman join in, “We have been 
standing here for thousands of 
years, we should have 
precedence!” A bard has taken his 
saz (Turkish stringed instrument) 
into his hand singing, “How nice 
of you to start off with a folk song 
from Erzurum!” Aşmalı yahni 
(meat stew with sour apricots) calls 
out from the pot it waits in, “See I’m 
cooked… Tell them how delicious I 
am!” A cirit player riding his horse 
agallop shouts out before throwing 
the javelin, “I’m the fastest, that’s 
why I should come first!” And the 
golden eagle gliding over the 
Çoruh Valley screeches, “Start 
your story with my wings, I’m the 
one who has a bird’s-eye view of 
this land!” Rushing to join his 
mates dancing the bar (a 
traditional folk dance of the area) a 
dadaş calls out, “We are all together, 
hand in hand. That is why you 
should write about us first…” 

çıkagelir aklınıza. O zaman 
anlarsınız ki, o kentin gözü de 
gönlü de zengindir. Söyleyecek 
sözü, anlatacak hikâyesi 
çoktur. Erzurum da tam böyle 
bir kenttir işte. Gücünü ve 
güzelliğini yüceliğinden, 
dağlarından alır. Bu dağların 
bir bölümü Çoruh Vadisi’nin 
çevresindedir. İspir’de dağ 
yollarını ve kayalıkları aşıp 
varacağınız Yedigöller’den 
biri olan Adalıgöl’ün turkuaz 
rengiyle göz göze geldiğinizde 
tüm yorgunluğunuz çıkarılan 
bir eldiven gibi sizi terk 
eder. Bir kayanın üzerine 
oturur, uzaklardan gelecek de 
olsa, ur kekliklerinin sesini 
duymayı beklersiniz. Şafak 
vakti değilse, bu bekleyişiniz 
boşunadır. Çoruh Havzası’nın 
başka bir noktasında, toprak 
kayması sonucunda oluşan 
Tortum Gölü dinlenir. Yazın bu 
görüntüye kanolar ve kayıklar 
da eklenir. Uzundere’deki 
Tortum Çağlayanı 48 metre 
yükseklikten düşerken küçük 
gökkuşakları doğurur. Vadi 
boyunca doğal iki arkadaş, dut 
ve ceviz, mutfaklarda saygı 
görür. Hava koşullarından çok 
etkilenmeyen dut kurutulur 

At times it happens, the contents 
of a city gets all unraveled in an 
instant and rushes to your mind. 
Then you understand, that it’s a 
world-wise and ever-bearing city. 
It has a lot to say and loads of 
stories to tell. Erzurum is such a 
city. It gets its strength and beauty 
from its mountains. Some of these 
mountains surround the Çoruh 
Valley. The turquoise waters of 
Adalıgöl, one of the Yedigöller 
Lakes (Seven Lakes), which you 
can get to by climbing the 
mountain roads and the rock 
formations in Ispir, will let you 
shed all your exhaustion as a glove, 
removed from your hand. You can 
sit over a rock, and wait to hear 
the sounds of the Caspian 
snowcock - albeit from afar. If it’s 
not the break of dawn, you’ll wait 
in vain. At another point of the 
Çoruh Reservoir, formed as a 
result of a landslide, rests Tortum 
Lake. In the summer, canoes and 
boats are added to this landscape. 
At Uzundere, small rainbows are 
formed as the waters of Tortum 
Waterfall fall down from a height 
of 48 meters. Along the valley, two 
natural friends, the mulberry and 
walnut, are held in high esteem in 
the kitchen. Not really affected by 

1 Tortum Çağlayanı’na bakan 
korkuluklu merdivenlerden aşağıya 
inebilir ve düşen suları
damlalarına kadar izleyebilirsiniz.
You can walk down the balustraded 
steps that overlook Tortum Waterfall 
and watch the waterdrops fall.

2 Çifte Minareli Medrese, Selçuklu 
taş işçiliğinin ve süsleme sanatının 
başyapıtlarından biri.
Double Minaret Madrasah is one of the 
masterpieces of both Seljuk stonework 
and art of embellishment.
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ve pekmezi de yapılır. Ceviz 
nice yemeğe ve tatlıya konur, 
fazlası pazarda satılır. 
Tandır fırınlarında ateş dört 
mevsimde de yanar. Diyeceğim 
şu ki, Erzurum’da coğrafya her 
şeyi etkiler. İnsanı, dili, evi, 
geleneği, otu, hayvanı, kuşu… 
Hatta kelebeği bile! Dünyada 
varlığı tehdit altında bulunan 
ve yüksek rakımlarda yaşayan 
Himalaya mavi kelebeği 
bile gözünüzün önünde bir 
çiçeğe konabilir.  
Tüm bunları düşünürken kar 
taneleri beni hülyalı bahar 
günlerinden alıp bugüne 
getiriyor. Erzurumlular derler 
ya, “Yedi dağa, bir bağa…” 
Ben de “Demek Palandöken’e 
yedi kere kar düştü, bu 
düşen sekizincisi…” diye 
düşünüyorum. Çifte Minareli 
Medrese’nin taç kapısındaki 
süslemelerin, çift kartal 
motifinin ve minarelerin 
güzelliğine bir kez daha 
bakıyorum. Günümüzde 
müze olarak kullanılan bu 
yapıya Hatuniye Medresesi 
de deniyor. Selçuklu Sultanı 
Alaaddin Keykubat’ın kızı 
Hundi Hatun veya İlhanlı 
hanedanlarından Padişah 

Hatun tarafından yaptırıldığı 
düşünüldüğü için böyle 
söyleniyor ama bu bilgi tarihî 
belgelerle doğrulanmış değil. 
Medresenin bulunduğu 
Cumhuriyet Caddesi ve ona 
paralel sokaklarda kentin 
tarihî hazinelerinden çoğunu 
yürüyerek geziyorum. 1179 
tarihinde inşa edilmiş Ulu 
Cami’nin içine girip kubbesine 
göz attığımda bindirme 
tekniği ile yapılmış olduğunu 
fark ediyorum. Bu mimari 
biçime, “kırlangıç kubbe” 
deniyor. Bu teknikteki bir 
sivil mimari örneğini Paşabey 
Konağı’nda görebilirsiniz. 
Eski Erzurum evlerinin dışı 
gösterişsiz, ama içleri süslü ve 
ince işçiliklerle dolu. Selamlık 
tavanları, kandillikler, 
yüklükler, raflar yöreye özgü 
ahşap işçiliğiyle göz alıcı bir 
hâle bürünüyor. Kırlangıç 
kubbenin tam ortasından 
içeriye dolan ışık evleri 
aydınlatıyor. Yeri geldiğinde 
havalandırma olarak da iş 
görüyor. Kışın bu kubbelerin 
altına kurulan sobaların 
üstündeki semaverler çay 
düşkünü olan dadaşların 
damak tadını tamamlıyor. 

the weather conditions, 
mulberries are dried and 
molasses is made. Walnuts are 
added to a myriad of dishes and 
desserts, and the surplus is sold 
in the marketplace. In tandoori 
ovens, fires burn throughout the 
year. What I would like to say is 
that the geography affects 
everything in Erzurum: humans, 
language, houses, traditions, 
herbs, animals, birds… Even the 
butterflies! Under the risk of 
extinction and living at a high 
altitude, the Himalayan blue 
butterfly (aka Eastern Baton 
Blue) can land over a flower right 
before your eyes.  
Just as I was thinking of these, 
snowflakes wake me from the 
dreamy spring days, bringing me 
back to the present. As the 
inhabitants of Erzurum say, 
“Seven to the mountain, one to 
the vineyard…”. I think to myself, 
“Then, I guess snow fell over 
Palandöken Mountain seven 
times and the eight time must be 
now, on the city…” I look at the 
beauty of the ornaments of the 
crown gate, the double-headed 
eagle pattern and minarets of the 
Double Minaret Madrasah once 
again. This structure serving as a 
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museum today, is also referred to 
as the Hatuniye Madrasah. It is 
called thus since it is considered 
to have been built in the name of 
the Seljuk Sultan  Alaaddin 
Keykubad’s daughter, Hundi 
Hatun, or for Padişah Hatun, one 
of the Ilkhanids dynasty rulers. 
This information, however, is not 
backed by historical 
documentation. I take a walk 
along Cumhuriyet Street where 
the Madrasah is located and the 
streets that run parallel to it to 
see the historical treasure troves 
of the city. When I am inside and 
look at the dome of the Ulu 
Mosque, built in 1179, I realize 
that it has been built with the 
dovetail joint technique. This 
architecture method is called 
kırlangıç kubbe (corbelled dome). 
Another example of the same 
technique used in  civil 
architecture can be seen at 
Paşabey Mansion. The exteriors 
of old Erzurum houses are 
unpretentious, but their interiors 
are ornamented and full of 
elaborate craftsmanship. The 
ceilings of the reception room 
(selamlık), the oil lamp holders, 
the alcoves, and shelves are all 
impressive with their unique 
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Çay dudak renginde ve bardak 
ağzına kadar dolu… İçine 
şeker konmuyor. Sert kıtlama 
şeker dişle kırılıp dilin altına 
yerleştiriliyor. Öyle içiliyor 
Erzurum’da bir tutku olan çay. 
Hele soğuk günlerde insanın 
içini bir başka ısıtıyor. Ben de 
bir çay molası için Erzurum 
Evleri’ne uğruyorum. Burası 
13 eski evin birleştirilmesiyle 
doğan bir restoran. Otantik 
dekorasyonu, iyi korunmuş 
mobilyaları ve eşyaları ile 
hem görülmeye hem de yemek 
yenilmeye değer. Bir yer 
minderinin üzerine oturup 
çayımı beklerken gelen 
menüyü görünce niyetim 
değişiyor. Çorba olarak ayran 
aşını, ardından bir tür mantı 
olan hıngeli ve tatlı olarak 
kadayıf dolmasını afiyetle 
yiyorum. Kömür ateşinde 
pişen cağ kebabını da akşama 
bırakıyorum. Kaldığım yerden 

Erzurum merkezindeki 
gezime devam etmem gerek 
şimdi. Siz benden sonra ekşili 
sarma ve tandırın da tadına 
bakabilirsiniz! 
1310 yılında yapılan bir 
İlhanlı eseri olan Yakutiye 
Medresesi bugün Türk İslam 
Eserleri ve Etnografya Müzesi. 
Sırlı tuğlaları, turkuaz 
çinileri, hayat ağacı ve aslan 
motifleriyle güzelleşen bu 
yapının hemen yakınında 
Anadolu’nun en güzel anıt 
mezarlarından üçü var. Üç 
Kümbetler hâlâ sırlarını 
saklıyor. Birinin Emir 
Saltuk’a ait olduğu sanılıyor, 
diğerlerinin kimlere ait 
mezarlar olduğu bilinmiyor. 
Hemen yanlarındaki 
merdivene oturup onları 
seyrediyorum. Biçimleri 
ve duruşları bana nedense 
dervişleri anımsatıyor. 
Sakladıkları öyküleri merak 

4

3

4

5

3

Odun ateşinde pişirilen terbiye edilmiş etten yapılan cağ kebabı, Erzurum için 
yalnızca lezzetli bir yemek değil, bir gelenektir de.
Cağ kebab made from seasoned meat cooked over embers is not only a delicious dish 
of Erzurum - it also is a culinary tradition.

Uzundere’deki donmuş çağlayanlara tırmanan dağcılar buzla yaptıkları 
mücadeleyi kazanmak için büyük çaba sarf ediyorlar.
Climbing to the frozen waterfall at Uzundere, the mountaineers exert great effort as 
they grapple with the ice.

Cirit oynamak hüner ister. Erzurumlu ciritçiler de oyunlara çıkmadan 
önce sıkı çalışıyorlar.
Playing cirit requires skills. The cirit players of Erzurum train hard before 
the start of the games.

woodwork. Streaming into the 
house from the middle of the 
corbelled dome the rays of light 
illuminate the houses. They also 
serve as air-conditioning when 
necessary. In the winter, the 
samovars placed on the stoves set 
up underneath these domes, cheer 
the palates of the tea-loving 
dadaş. Tea is on the color of the 
lips, the glass is full to the brim… 
You don’t add sugar to it. Tough 

sugar cubes are chipped with 
teeth and the pieces are placed 
underneath the tongue. That is 
how you drink tea, a passion in 
Erzurum. In cold weather, it 
keeps you warm like nothing else. 
I also drop by the Erzurum 
Houses for a tea break. This is a 
restaurant that has been formed 
by the compounding of 13 old 
houses. With its authentic 
decoration, well-preserved 
furniture and goods, it is both 
worth seeing and eating at. 
Sitting down on a floor cushion, 
waiting for my tea to arrive, I 
change my mind as I check the 
menu. I decide to order the soup 
called ayran aşı (chilled yoghurt 
and chickpea soup), and then I eat 
hıngel (a type of local dumpling) 
and kadayıf dolması (stuffed 
kadaifi) as dessert. And I reserve 
cağ kebabı, cooked over coal fire, 
for dinner. I need to continue my 
excursion of Erzurum from where 
I’ve left off. You can also taste 
ekşili sarma (sour wrapping) and 
tandır (tandoori) if you want! 
An Ilkhanid structure built in 
1310, Yakutiye Madrasah serves 
as the Turkish Islamic Works and 
Ethnography Museum today. 
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ediyorum. Anadolu’ya 
tutkun bir yazar için peşine 
düşülmesi gereken bir bilmece 
Üç Kümbetler. Erzurum’da 
Lala Mustafa Paşa Camii, 
Tepeli Minare de denilen 
Saat Kulesi, Muradiye 
Camii, Arkeoloji Müzesi gibi 
dikkate değer tarihî yapılar 
da var. Yakın tarihimizin 
önemli yapılarından biri 
de Kongre Binası. Mustafa 
Kemal Atatürk ve arkadaşları 
kurtuluşa giden adımlardan 
birini attıkları Erzurum 
Kongresi’nin çalışmalarını 
burada yürütmüşler. Yapının 
kongre bölümü ziyarete açık, 
ama müze ve galeride şu sıralar 
restorasyon çalışması yapılıyor. 
Çaykara Caddesi’ndeki Atatürk 
Evi Müzesi ise, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kongre için 
geldiği Erzurum’da kaldığı 
konakta açılmış. Bu müze evde 
Atatürk’ün çalışma odasının 
ve çeşitli eşyalarının yanı sıra 
haritalar, fotoğraflar, kongre 
kararlarının basıldığı matbaa 
makinesi de sergileniyor. 

Erzurum’da Aziziye Tabyaları 
ve Nene Hatun’un anısı 
da kentin tarihinde kalıcı 
izler bırakan bir başka tarih 
sayfasını bize açıyorlar. 
Taşhan olarak da anılan 
Rüstem Paşa Hanı’na siyah 
kehribar almaya gidiyorum. 
Siyah kehribar dediğim elbette 
Oltu taşı. Sipariş listem 
elimde; küpelere, kolyelere, 
tespihlere göz gezdiriyorum. 
Taştan yapılan bu eşyaları 
öyle çeşitlendirmişler 
ki Erzurumlular, aklım 
karışıyor. O sırada yanımda 
dikilip vitrinlere bakanların 
konuşmalarına kulak 
kabartıyorum: “Bugün 
ne kadar güzeldi değil 
mi pistler? Tam beş saat 
kaydım. Toz gibiydi 
kar.” “Ben de hocayla 
konuştum, yarın snowboard 
çalışacağız.” Belli ki 
konuşanlar Palandöken’e 
kayak yapmaya gelmişler. 
Doğru bir seçim yapmışlar 
bence. Palandöken Kayak 
Merkezi’nin 3 bin 125 
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Right beside this structure, 
refined with its glazed bricks, 
turquoise glazed tiles, and tree 
of life and lion patterns, stand 
three of the most beautiful 
monumental tombs of Anatolia. 
Üç Kümbetler are still a 
mystery. It is thought that one 
of them was made for Emir 
Saltuk, while it is not known 
who the other two belong to. I 
look at them, sitting right beside 
the stairs. Their shapes and the 
way they stand remind me 
somehow of dervishes. I am 
curious about their stories. Üç 
Kümbetler is a riddle that an 
author infatuated with Anatolia 
should try to solve. In Erzurum, 
there are historical buildings 
worthy of notice like Lala 
Mustafa Paşa Mosque, the 
Watch Tower - also referred to 
as Tepeli Minaret -, Muradiye 
Mosque, and the Archaeology 
Museum. One other important 
structure of our recent past is 
the Congress Building. Mustafa 
Kemal Atatürk and his friends 
laid the groundwork of the 

Erzurum Congress, one of the 
first steps towards 
independence, here. The part of 
the building where the congress 
was held can be visited but the 
museum and gallery are under 
restoration. However, the 
Atatürk House Museum on 
Çaykara Street was opened in 
the mansion Mustafa Kemal 
Atatürk stayed when he came to 
attend the Congress. Along with 
Atatürk’s various belongings 
and study, also exhibited in this 
museum house are maps, 
photographs, and the printing 
press where the congress decrees 
were printed. Having left 
indelible marks on the history of 
the city, the Aziziye Bastions 
and the legacy of Nene Hatun 
also open up another page of 
history for visitors in Erzurum. 
I go to Rüstem Pasha Inn, aka 
Taşhan, to get black amber. 
What I refer to as black amber 
is, of course, jet stone. I have a 
list of orders; I look at the 
earrings, necklaces, and 
rosaries. Erzurumians have 

6 Palandöken, kış sporlarına tutkun herkesi memnun edecek kar kalitesine sahip. 
The quality of the snow at Palandöken pleases winter sports lovers.
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metrelik pisti, Türkiye’nin en 
yüksek rakımlı pisti. Sıkı bir 
kayakçı iseniz, buradan 2 bin 
100 metreye durmaksızın 
kayarak inebilirsiniz. 27 
no’lu pist, sekiz kilometre. 
Kaymanın keyfini çıkarmak 
için biçilmiş kaftan.  
Sonunda sipariş listemi 
tamamlamayı ve ayrıca 
hediyelerimi seçmeyi 
başarıyorum. Artık çöken 
akşama kulak verip cağ kebabı 
yemek için Gelgör Kebapçısı’na 
doğru yollanacağım. Ama 
yeni sesler geliyor kulağıma! 
Uzundere’deki Öşvank 
Kilisesi, “Ama benden söz 
etmedin!” diye serzenişte 
bulunuyor. Buz pateni 
ve buz hokeyi pistleri, 
“Hani, biz neredeyiz?” diye 
soğuk bir hava estiriyor 
aramızda. Şalgam dolması 
ve kızılcık şurubu, adlarını 
anmadığım için veryansın 
ediyorlar. Uzundere’de 
donmuş çağlayana tırmanan 
dağcılardan biri sivri uçlu 
çekicini buza saplayıp 

yerini sağlamlaştırıyor ve 
ağzından buharlar çıkararak 
bana söyleniyor: “Arkadaş, 
bizi anmadın neyse, ama 
Buz Tırmanışı Festivali’ni 
anımsatmadan bitirme 
yazını. Yılda bir, bu festival 
için Uzundere’de bir araya 
geliyoruz yüzlerce dağcı…” 
“Tamam arkadaşım,” diye 
sesleniyorum, “son söz senin 
olsun. Yazı da böyle bitsin… 
Sıcacık bir kolay gele…” 

made so many different forms of 
ornaments that, I end up 
perplexed. I incline an ear to 
those standing beside me, 
looking at the shop windows: 
“The tracks were so good this 
morning, weren’t they? I 
literally skied for five hours on 
end. The snow was so flaky.” “I 
also talked with my instructor, 
tomorrow he’ll teach me how to 
snowboard.” Obviously, these 
are people who have come to ski 
at Palandöken. They have made 
the right choice, if you ask me. 
The 3,125-meter-long ski track 
of Palandöken Ski Resort is the 
ski track in Turkey with the 
highest altitude. If you are really 
into skiing, you can ski down for 
2,100 meters without stop. 
Track 27 is eight kilometers 
long. It is perfectly suited for 
enjoying skiing.  
Finally, I manage to get 
everything on my list and choose 
the souvenirs. It is now time to 
lend an ear to the darkness 
that’s falling and head over to 

Gelgör Kebapçısı to have cağ 
kebab. But new voices reach my 
ears! The Oshki Church at 
Uzundere reproaches me saying, 
“You did not mention me!” Calling 
out, “What about us, where are 
we?” ice skating and ice hockey 
rinks give me the cold shoulder. 
Şalgam dolması (stuffed turnips) 
and kızılcık şurubu (cornelian 
cherry syrup) jump down my 
throat because I did not breathe a 
word about them. One of the 
mountaineers climbing the frozen 
waterfall at Uzundere, securing a 
strong foothold by lodging his 
sharp edged ice hammer into the 
cold surface tells me, “Pal, you did 
not say anything about us but 
don’t finish your story without 
mentioning the Ice Climbing 
Festival. Hundreds of 
mountaineers, we come together 
at Uzundere for this festival once 
a year …” - his breath turns into 
vapor as he speaks. I call out, “Ok, 
my friend, you can have the last 
word. And the story ends thus… I 
wish you the best of luck…” 

7

8

7

8 Erzurum Evleri, otantik bir müze havasında dekore edilmiş. 
Erzurum Houses have been decorated to give the impression of an authentic 
historical experience.

Gürcü mimarisinin önemli bir örneği olan Öşvank Kilisesi, 10’uncu yüzyıldan 
beri ayakta.
An important example of Georgian architecture, the Oshki Church has been standing since 
the 10th century.
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IRCICA - İBB ATATÜRK KİTAPLIĞIAHMET UÇAR

Medine müdafaasının kahramanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükümetinin ilk sefiri Fahreddin 
Paşa 80 yıllık ömrüne pek çok başarıyı sığdırmış 
büyük bir askerdi.

The hero of the Medina Defend, the first 
ambassador of the Grand National Assembly of 
Turkey, Fahreddin Pasha was a great soldier who 
crammed lots of success stories into his lifespan 
of 80 years.

FAHREDDİN PAŞA 
MEDİNE MÜDAFİİ 

THE DEFENDER OF MEDINA 
FAHREDDİN PASHA 



1

Tarihe adını “Medine 
Müdafii” olarak yazdıran 
Ömer Fahreddin Türkkan 
Paşa, 1868’de Rusçuk’ta 
dünyaya gelir. Annesi meşhur 
Türk akıncılarından Bali 
Bey’in soyundan Fatma Âdile 
Hanım, babası Tuna Posta ve 
Telgraf Müdürü Mehmed 
Nahid Bey’dir. İlköğrenimine 
Rusçuk’ta başlar. 93 Harbi 
sonrasında ailesiyle birlikte 
İstanbul’a gelir. Eğitim 
hayatına burada devam eden 
Ömer Fahreddin 1888’de 
Harp Okulu’ndan, 1891’de ise 
Erkan-ı Harbiye’den Kurmay 
Yüzbaşı rütbesiyle mezun 
olur. İlk görev yeri merkezi 
Erzincan’da bulunan 4. 
Ordu’dur. II. Meşrutiyet’in 
ilanına kadar 17 yıl Rus 
sınırında vazifesini sürdürür.  
1908 sonlarında İstanbul’a 
gelerek 31 Mart’ta Divan-ı 
Harp Reisliği ve I. Nizamiye 

 Having gone down in history as 
the “Defender of Medina,” Ömer 
Fahreddin Türkkan Pasha, was born 
in 1868 at Ruse. His mother, Fatma 
Adile Hanım, was a descendent of 
Bali Bey, the famous Turkish raider, 
and his father, Mehmet Nahid Bey, 
was the manager of the Tuna Mail 
and Telegraphs Organization. He 
started his primary education in 
Ruse, and following the Russo-
Turkish War (known as “93 Harbi” 
in Turkish) he came to Istanbul 
with his family. Continuing his 
academic pursuits in Istanbul, 
Ömer Fahreddin graduated from 
the Military Academy in 1888, 
and in 1891, from the Imperial 
Military Staff College with staff 
captain ranking. His first military 
service post was the 4th Army, the 
headquarters of which were in 
Erzincan. He held this position 
for 17 years at the Russian border 
until the declaration of the 
Second Constitution. 

Alayı Kurmay Başkanlığı, 
Tekirdağ’da 2. Fırka Erkan-ı 
Harb Reisliği gibi vazifelerde 
bulunur. Balkan Savaşı’nda 
31. Alay Kumandanı olarak 
Çatalca savunmasındaki 
başarısı ile Edirne’nin geri 
alınmasında mühim bir rol 
oynar. I. Dünya Savaşı’nda 12. 
Kolordu Kumandanı olarak 
Musul’dadır. 1914’te 
mirlivalığa terfi ettirilir. 
1915’te ise bu vazifesine 
ilaveten 4. Ordu Kumandan 
Vekilliği’ne getirilir.  
 
“Geçici ve gizli” görev 
İngilizlerle anlaşan Mekke 
Emiri Şerif Hüseyin’in 
isyana hazırlandığı 
haberinin alınması üzerine 
4. Ordu Kumandanı Cemal 
Paşa tarafından “geçici ve 
gizli” olarak 28 Mayıs 
1916’da Medine’ye 
gönderilen Fahreddin Paşa, 

At the end of 1908, he came back 
to Istanbul and was given the office 
of President of Court Martial and 
1st Regular Army Chief of Staff 
during the 31 March Incident, and 
President of Court Martial at the 
Tekirdağ Second Faction. During 
the Balkan War, with his defense 
of Çatalca as the 31st Regiment 
commander he played a significant 
role in the recapturing of Edirne. In 
WWI, he served as the 12th Corps 
Commander in Musul. In 1914, 
he was promoted to brigadier. In 
1915, in addition to this office, 
he was given the title of 4th Army 
Deputy Commander.  
 
“Temporary and secret” 
mission 
When news of the plans of 
insurrection of Emir of Mecca Sharif 
Hussein backed up by the British 
reached the capital of the empire, 
Fahreddin Pasha was sent to Medina 
on a “temporary and secret” mission 
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1 Fahreddin Paşa, Soyadı 
Kanunu’ndan sonra Türkkan 
soyadını alır.
Fahreddin Pasha was given the 
surname “Türkkan” when the 
Surname Act came into effect.

yaptığı tahkikatın ardından 
Şerif Hüseyin’in birkaç gün 
içinde isyan edeceğine 
kanaat getirip durumu 
Cemal Paşa’ya bildirir. Şerif 
Hüseyin ve dört oğlu, bu 
bildirimin daha haftası 
dolmadan Medine 
çevresindeki demiryolunu ve 
telgraf hatlarını tahrip 
ederek isyanı başlatırlar. 
Fahreddin Paşa hazırlıklıdır. 
5-6 Haziran gecesi Medine 
karakollarına yapılan 
saldırılar alınan tedbirler 
sayesinde püskürtülür. 
Ancak 15 bin kişilik Türk 
ordusu karşısında 
isyancıların sayısı 50 bine 
ulaşmaktadır. İsyancılar 
Mekke Valisi Galip Paşa’nın 
yeterli önlemleri alamaması 
sebebiyle Cidde, Mekke ve 
Taif ’i ele geçirirler; direnen 
tek şehir Fahreddin Paşa 
yönetimindeki Medine’dir.  

Kutsal Emanetler 
İstanbul’da 
Paşa, İstanbul’dan yardım 
beklemektedir. Kanal 
Harekâtı nedeniyle bu 
beklenti karşılık bulmaz. Yine 
de 1917 başlarına kadar 
Medine ve çevresinde 
isyancılara karşı yaptığı tüm 
savaşları kazanır. Fahreddin 
Paşa ile bu yolla mücadele 
edemeyeceklerini anlayan 
isyancılar Medine ile Şam’ın 
irtibatını koparmak için, 
meşhur İngiliz casusu 
Lawrence’ın da 
yönlendirmesiyle, Hicaz 
Demiryolları’nı dinamitle 
parçalatırlar. Bu gelişme ve 
isyancıların eş zamanlı 
saldırıları neticesinde 
Fahreddin Paşa, tüm 
kuvvetlerini Medine’yi 
müdafaa etmek için şehir 
merkezine çeker. Şehir 
kuşatılmıştır. Hicaz’ı boşaltma 

2 Harem-i Nebevî’nin avlusunda 
yapılan bir törende Fahreddin Paşa, 
gösterilen kahramanlıktan ötürü bir 
alay sancağına nişan takıyor.
With a ceremony held at the 
Harem-i Nebevî courtyard, 
Fahreddin Pasha attaches an order 
of merit to the regimental banner 
to honor its heroism.

on May 28, 1916 by Cemal Pasha, 
the 4th Army Commander. Upon 
his investigation, Fahreddin Pasha 
reached the conclusion that Sharif 
Hussein will be revolting within a 
few days and he informed Cemal 
Pasha accordingly. Sharif Hussein 
and his four sons started the revolt 
by dilapidating the railway and 
telegraph lines surrounding Medina 
within a week of this notice reaching 
the capital. Yet, Fahreddin Pasha 
was prepared. The attacks on the 
Medina headquarters on June 5-6, 
1916 were repelled with the help 
of the precautions that had been 
taken. However, there were 50,000 
insurgents against the Turkish 
Army of 15,000 soldiers. While the 
insurgents captured Jeddah, Mecca 
and Taif due to the Governor of 
Mecca Galip Pasha’s reluctance to 
take up any necessary preventive 
measures, Medina, governed by 
Fahreddin Pasha, was the only city 
putting up resistance. 

Sending Sacred Relics to 
Istanbul 
The Pasha waited for backup from 
Istanbul. Due to Actions on the 
Suez Canal this expectancy was not 
met. Nevertheless, until the 
beginning of 1917, he won all the 
battles waged by the insurgents at 
Medina and its environs. Realizing 
that they could not defeat 
Fahreddin Pasha in this way, with 
the inducement of British spy 
Lawrence of Arabia, the rebels blew 
up the Hejaz Railway in order to 
sever all ties between Medina and 
Damascus. As a result of this 
development and the simultaneous 
attacks organized by the rebels, 
Fahreddin Pasha was forced to 
draw back his forces to Medina for 
defense. A siege was laid to the city. 
As the evacuation of Hejaz was 
discussed, the risk of plunder was 
also on the agenda. Under the 
circumstances, upon the proposal of 
Fahreddin Pasha, 97 sacred relics 

2
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kararı konuşulurken 
yağmalanma riski de gündeme 
gelir. Bu durumda Fahreddin 
Paşa’nın teklifi ve 
sorumluluğunda Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) kabrinde 
bulunan 97 Mukaddes 
Emanet’in şehirden 
çıkarılmasına karar verilir. 
Kutsal Emanetler Harem-i Şerif 
Şeyhi Ziver Bey’in başkanlığında 
bir komisyon nezaretinde sayılıp 
kayda geçirildikten sonra 
sandıklara konarak 2 bin 
askerin koruması altında trenle 
İstanbul’a getirilir. 25 Mayıs 
1917’de teslim edilen ve Topkapı 
Sarayı’na konulan bu eserlerin 
ceylan derisi üzerine Hz. Osman 
(r.a.) döneminden kalma el 
yazısı bir Kur’an-ı Kerim nüshası 
ve üç tarihî kılıç dışında 
tamamına yakını Memlûk ve 
Osmanlı dönemine aittir.  
 
“Burası yalnız bir kale 
değil, Medine’dir” 
Kutsal Emanetler 
kurtulmuştur ama şehir hâlâ 
kuşatma altındadır. Kuşatma 

uzadıkça erzak sıkıntısı da 
artar. Öyle ki 3-4 bin 
Medinelinin yanı sıra Mekke 
Emiri Şerif Haydar da henüz 
görevine başlamadan 
şehirden ayrılır. Müdevvere 
İstasyonu’nun da düşman 
eline geçmesinden sonra 
kuşatılmış Medine açlık, 
hastalık ve yorgunlukla 
boğuşmaya başlar. Vaziyet o 
kadar kötüdür ki, Paşa çekirge 
yemenin serçe kuşu yemekten 
farklı olmadığını belirten bir 
tamim yayımlar. Askerler 
çekirge yemeye başlar. Mart 
1918’de İngiliz uçaklarından 
Medine’deki Türk askerlerine 
“teslim olmaları” yönünde 
çağrı yapan bildiriler atılır. 
Paşa, cehennemî sıcaklar 
altında her türlü fedakârlığı 
gösteren Mehmetçikleri 
muhasara psikolojisinden 
uzaklaştırıp, onları zihnen 
dinç tutmak için “Osmanlı 
Bayrağı/Sancağı” hakkında 
bir yazı ve şiir yarışması gibi 
çeşitli yarışmalar düzenler. 
Bütün bu zor şartlara rağmen 

4

3

4

3

Fahreddin Paşa tarafından Babü’s-Selâm Meydanı’ndan Menaha Meydanı’na 
açılan hatta işleyen ve Medine İstasyonu yoluyla 14 Mayıs 1917’de İstanbul’a 
ulaşan son tren. 
The train that operated on the line that was opened by Fahreddin Pasha to provide 
commute between Babü’s-Selâm and Menaha Squares and which passed through 
Medina Station arrived in Istanbul for the last time on May 14, 1917. 

Bu fotoğraf gibi, Paşa’nın bizzat kendisinin Medine ve çevresinde çektiği, Türk 
tarihi ve fotoğrafçılığı için çok mühim birer vesika kabul edilen 250 kadar 
fotoğraf, mirasçıları tarafından IRCICA’ya bağışlanmıştır.
Approximately 250 photographs, like this one, taken by the Pasha himself at and 
around Medina - considered to be very important documents of Turkish history and 
photography - were donated to IRCICA (Research Center For Islamic History, Art and 
Culture) by his heirs. 

located in the sepulcher of His 
Holiness Prophet Mohammed 
(s.a.w.) were taken out of the city 
under the Pasha’s responsibility. 
After their inventory was taken 
and they were registered and placed 
into crates under the supervision of 
a commission led by the Sheikh of 
the Noble Sanctuary, Ziver Bey, the 
sacred relics were sent to Istanbul 
by train under the protection of 

2,000 soldiers. These artifacts 
consisting of a handwritten 
manuscript of Qur’an al-Karim on 
deer hide from the era of Caliphate 
Osman (r.a.) and 3 historical 
swords, as well as objects belonging 
to the Mamluk and Ottoman 
periods, were brought to Istanbul 
on May 25, 1917 and were 
delivered for safekeeping to the 
Topkapı Palace.  
 
“This is not just a 
stronghold; this is Medina” 
Sacred Relics were taken to safety 
but the city was still under siege. As 
the siege period grew longer and 
longer, the problems of supply of 
provisions started to increase. The 
problems were such that Emir of 
Mecca Sharif Haydar, along with 
3,000 to 4,000 Medinians, left the 
city before taking up office. Due to 
the siege and the Mudawwarah 
Station being overtaken by the 
enemy, the city started to grapple 
with hunger, disease and 
exhaustion. The situation was so 
grim that the Pasha issued a 
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Medine’de yeni su kuyuları 
açtırmış, demiryollarını 
imkânlar nispetinde tamir 
ettirmiştir.  
30 Ekim 1918’de imzalanan 
Mondros Mütarekesi’nin 16. 
maddesine göre Fahreddin 
Paşa ve ordusunun teslim 
olması gerekiyordur. Ancak 
Paşa, en yakın Osmanlı 
kuvvetlerinin 1300 km 
uzağında kaldığı hâlde, 
İstanbul Hükümeti adına 
Sadrazam Ahmed İzzet 
Paşa’nın 10 Kasım 1918 
tarihli telgraf emrine karşı 
çıkar, “Burası yalnız bir kale 
değil, Medine’dir. Kucağında 
Peygamberimizin mukaddes 
türbesini taşıyan Medine-i 
Münevvere’dir. Onu İslam’ın 
halifesine ve yüksek 
efendilerine karşı olan küçük 
bir haydut şebekesine ve bir 
İngiliz yüzbaşısına teslim 
edemem!.. Medine 
Kalesi’nden Türk bayrağını 
ben kendi elimle indiremem, 
eğer mutlaka tahliye 
edecekseniz buraya başka bir 

kumandan gönderin.” 
cevabını verir.   
Paşa kararlıdır. Kararlılığını 
18 Aralık’ta İstanbul 
Hükümeti adına teslim 
emrini getirdiği için 
hapsettirdiği Yüzbaşı Ziya 
Bey’e şu şekilde ifade eder: 
“Ravza’nın kubbesi cesedimin 
üstüne yıkılmadıkça, 
Medine’yi terk etmem.” 
İstanbul’a “Takdir-i İlahi, 
Rıza-yı Peygamberi ve İrade-i 
Padişahi bana tebliğ oluncaya 
kadar Medine müdafaası 
devam edecektir” mesajını 
göndererek Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) Ravza’sının muhafızı 
olduğunu hatırlatır. 
Fahreddin Paşa, kendisine 
şehrin teslimi çağrısını yapan 
asilere ise Medinelilerin 
huzurunda şu cevabı verir: 
“Malumunuz olsun ki, 
kahraman askerlerim 
İslamlığın gözbebeği olan 
Medine’yi son fişeğine, son 
damla kanına, son nefesine 
kadar muhafaza ve müdafaaya 
memurdur. Buna, askerce ant 

7

5

5

6

6

Arabistan çöllerinde Fahreddin Paşa bugün de unutulmadığı gibi, hatırası 
“Fahri” adı verilen on binlerce insanda yaşıyor.
Even today, his name is not forgotten in the deserts of Arabia and his memory 
is kept alive by the tens of thousands of people named “Fahri” after him. 

circular letter stating that eating 
grasshoppers was not any different 
from eating sparrows. The soldiers 
started eating grasshoppers. In 
March 1918, leaflets were thrown 
by British aircrafts calling them to 
“surrender.” In order to take the 
minds of the soldiers, who were 
making all kinds of sacrifices under 
the hellish heat, off the psychology 
of being beleaguered and to keep 
their morale high, the Pasha 
organized prose and poetry 
competitions about the “Ottoman 
Flag.” Against all these compelling 
circumstances, he had new water 
wells dug in Medina and the 
railways repaired within the bounds 
of possibility.  
According to Clause 16 of the 
Armistice of Moudros signed on 
October 30, 1918, Fahreddin Pasha 
and his army had to immediately 
surrender. Albeit being 1,300 
kilometers away from the nearest 
Ottoman forces, Fahreddin Pasha 
protested the precept dated 
November 10, 1918 and issued by 
the Grand Vizier Ahmet Izzet Pasha 
on behalf of the Istanbul 
government. He stated, “This is not 
solely a stronghold, this is Medina. 
It is the Medina al-Munawwarah 
that keeps the holy sepulcher of our 
prophet at its bosom. I cannot cede 
it to a small circle of bandits that are 

against the caliph and sublime 
effendis of Islam and a British 
lieutenant!... I cannot lower the 
Turkish flag from the Medina Castle 
with my own hands, if you really 
want to evacuate this place then 
send another commander over here.”   
The Pasha was determined. He 
expressed how determined he was to 
Captain Ziya Bey, whom he had 
locked up on December 18 for having 
delivered the precept in the name of 
the Istanbul Government, “I will not 
leave Medina until Rawda’s (the 
area in the sepulcher remaining 
between the sarcophagus of His 
Holiness Prophet Mohammed 
(s.a.w.) and the entrance wall, which 
translates as “Paradise”) dome 
crashes in on me.” By sending the 
message “The Defense of Medina 
will continue until the will of God, 
the consent of the prophet and the 
volition of the sultan is served upon 
me,” he reminded everyone that he 
was the defender of His Holiness 
Prophet Mohammed’s (s.a.w.) 
Rawda. Before the inhabitants of 
Medina, Fahreddin Pasha gave this 
answer to the rebels that called him 
to surrender the city: “As you may 
well be aware, my brave soldiers are 
ready to protect and defend Medina, 
the apple of Islam’s eye, until their 
very last cartridge, drop of blood and 
breath runs out. They have soldierly 
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içmiştir. Bu asker Medine’nin 
enkazı içinde ve nihayet 
Ravza-i Mutahhara’nın 
altında kan ve ateşten 
örülmüş kızıl bir kefenle 
gömülmedikçe, Medine 
Kalesi’nin burçlarından ve 
Mescid-i Saadet 
minarelerinden Türk’ün al 
bayrağı alınmayacaktır!..”  
Fahreddin Paşa, 27 Aralık’ta 
karargâhta yaptığı toplantıda 
başta yardımcısı olmak üzere 
bazı subayların itirazlarına 
rağmen direniş kararı alır. 
Ancak 3 Ocak’ta Padişah’ın 
iradesinin yeni Adliye Nazırı 
Haydar Molla tarafından bir 
İngiliz gemisi ile yola 
çıkmasıyla direnci kırılma 
noktasına gelen Paşa, ortaya 
çıkan ihanetlerin de tesiriyle 
kurmayları tarafından 
İngilizler ve isyancı Araplar 
ile görüşme yapılması 
konusunda ikna edilir. 
Görüşmeye, karşı tarafın çok 
istemesine rağmen Fahreddin 
Paşa değil, 58. Tümen 
Komutanı Albay Ali Necip Bey 
başkanlığında bazı subaylar 
katılır. 7 Ocak’ta yapılan 
görüşme ile 27 maddeden 

oluşan teslim antlaşması 
kabul edilir. Paşa, son 
ziyaretini Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) kabrine yaptıktan ve 
kılıcını da oraya bıraktıktan 
sonra Bi’ri Derviş’e giderek 
teslim olur.  
Medine’yi isyancı Araplara ve 
İngilizlere karşı 2 yıl 7 ay 
müdafaa etmiş, Mondros 
sonrası 72 gün daha 
direnmiştir Fahreddin Paşa. 
Ateşkes imzalandığında 491’i 
subay olmak üzere 8.040 
askerimiz Mısır’daki İngiliz 
esir kamplarına gönderilir. 
Kalanların çoğu ise ağır hasta 
olup, şehitlik makamına ulaşır.  
 
“Türk Kaplanı” 
İngilizler tarafından “Türk 
Kaplanı” diye adlandırılan 
Fahreddin Paşa, 27 Ocak 
1919’da bir İngiliz gemisinde 
“savaş esiri”dir. Yanbu’dan 
Süveyş’e, oradan da Mütareke 
hükümlerine uymadığı 
gerekçesi ile hapsedileceği 
Kahire’deki Kasr-ı Nil 
Kışlası’na götürülür. 5 
Ağustos 1919’da Malta’da 
Salvator Kalesi’ndedir. 2 yıl 
33 gün süren esaret ve 

sworn an oath to do so. Until this 
soldier gets shrouded in the deep 
scarlet of blood and fire under the 
wreckage of Medina and finally 
Rawda al-Mutahharah, the flag of 
the Turks will not be taken off the 
bastions of the Medina Castle and 
the minarets of Masjid as-Sa’adah 
(The Mosque of Contentment)!..”  
On December 27, Fahreddin Pasha, 
took a decision of resistance despite 
the protest of his deputy and some 
of his officers following a meeting 
held at their headquarters. 
However, with his force to resist 
nearly coming to a breaking point 
by the fact that the new Secretary 
of Justice Haydar Molla, 
representing the will of the Sultan, 
embarked on a British vessel on 
January 3, and with the 
treacheries that had unraveled, he 
was persuaded by his staff officers 
to hold a meeting with the British 
and the rebellious Arabs. The 
meeting was attended not by 
Fahreddin Pasha - although the 
opposite party highly desired him 
to do so - but by other officers 
headed by the 58th Division 
Commander Lieutenant Ali Necip 
Bey. With the meeting held on 
January 7, the Handover 

Agreement construed of 27 articles 
was signed. After visiting the 
sepulcher of the Prophet 
Mohammed (s.a.w.) for the last 
time and leaving his sword there, 
the Pasha went to the Bi’ri Derviş 
and surrendered.  
Having defended Medina against 
the rebelling Arabs and British for 
2 years and 7 months straight, he 
resisted 72 days more following the 
signing of the Armistice of 
Moudros. When the truce was 
signed 8,040 of our soldiers, 491 of 
which were officers, were taken to 
Egypt and sent to the British prison 
camps there. The rest fell grievously 
ill and became martyrs.  
 
The Turkish Tiger 
Referred to as the “Turkish Tiger” 
by the British, Fahreddin Pasha 
was a “war prisoner” on a British 
vessel on January 27, 1919 taken 
from Yanbu through the Suez Canal 
to the Barracks of Qasr el-Nile at 
Cairo, where he was imprisoned for 
not abiding by the provisions of the 
Armistice. He was at Fort San 
Salvatore in Malta on August 5, 
1919. This captivity and 
confinement, which lasted for 2 
years and 33 days, ended with the 

7

7 Fahreddin Paşa TBMM’nin ilk sefiri olarak Afganistan’da görev yaptı.
Fahreddin Pasha served as the first ambassador of the Grand National Assembly of Turkey in Afghanistan.
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mahpusluk hayatı Ankara 
Hükümeti’nin Londra 
görüşmelerindeki girişimi ile 
sona erer. Malta’dan İtalya’ya 
oradan da Almanya’ya gidip 
Berlin’de Enver Paşa ile 
buluşur. Onun daveti ile 
Moskova’da İslam İhtilâl 
Cemiyetleri İttihadı 
Kongresi’ne iştirak eder. 
Moskova’da TBMM 
Hükümeti Sefiri Ali Fuat 
Cebesoy Paşa’yla görüşür. 
Onun yazdığı bir mektupla 
Millî Mücadele’ye katılmak 
için Batum-Kars ve Erzurum 
üzerinden 24 Eylül 1921’de 
Ankara’ya gelir. 
9 Kasım 1921’de TBMM 
Hükümeti’nin ilk sefaretini 
açmak üzere Kâbil Sefirliği’ne 
atanır. Uzun ve yorucu bir 
yolculuktan sonra 
Afganistan’a ulaşmış ve görev 
yaptığı dört yıl süresince 
Türk-Afgan dostluğunun 
gelişmesini sağlamıştır. Bu 
süre zarfında Hint Hilafet 
Komitesi’nin reisi Bombaylı 
Tüccar Seyyid Çotani ve 
arkadaşları ile temas kurar 
ve Türk İstiklal Harbi’ne 
destek için toplanan 50 bin 

sterlinin Ankara’ya 
gönderilmesinde çok önemli 
bir rol oynar. 12 Mayıs 
1926’da elçilik vazifesi sona 
erince ordudaki vazifesine 
geri döner. 31 Aralık 1932’de 
Divan-ı Askerî Temyiz 
Azalığı’na, 3 Ocak 1932’de 
ise Askerî Temyiz Reisliği’ne 
tayin edilir. Kanunî hizmet 
süresini doldurduktan sonra 
5 Şubat 1936’da Tümgeneral 
rütbesi ile emekli olur.  
Fahreddin Paşa, 1900 yılında 
Süvari Feriği Ahmed Sıdkı 
Paşa’nın kızı Ayşe Sıdıka 
Hanım (1884-1959) ile 
evlenmiştir. Bu evlilikten 
Subhiye (1904-1978) dışında 
ikisi de kendisi gibi 
tümgenerallikten emekli 
olan Mehmet Selim (1909-
1991), Mehmet Orhan 
(1910-1994) ile Makine 
Yüksek Mühendisi Ayhan 
(1927-1955) adlı üç çocuğu 
dünyaya gelir. Fahreddin 
Paşa, 22 Kasım 1948’de 
vefat eder ve vasiyeti 
üzerine, bugün artık bir aile 
mezarlığı hâline gelmiş 
olan, Rumelihisarı’na 
defnedilir. 

Ankara Government’s attempts at 
the Conference of London. From 
Malta he went to Italy and from 
there to Germany to meet up with 
Enver Pasha in Berlin. Upon his 
invitation, Fahreddin Pasha 
attended the Islamic Revolution 
Communities’ Union Congress 
(İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı 
Kongresi) in Moscow. He held a 
meeting with the ambassador of the 
Turkish Grand National Assembly 
Government Ali Fuat Cebesoy 
Pasha. With a letter containing Ali 
Fuat Cebesoy Pasha’s signature, 
Fahreddin Pasha traveled over 
Batum-Kars and Erzurum and 
arrived in Ankara on September 24, 
1921 to join the National Struggle. 
On November 9, 1921, he was 
appointed as the Ambassador to 
Kabul to open up the first embassy 
of the Turkish Grand National 
Assembly. Following a long and 
tiresome journey, he reached 
Afghanistan and served there for 4 
years, contributing to the 
development of the Turkish-Afghan 
people’s friendship. Within this 
period, establishing contact with the 
Head of the Indian Caliphate 
Committee, Seyyid Çotani, a 
tradesman from Mumbai, and his 

friends, he played a great role in 
sending 50,000 pounds to Ankara 
in support of the Turkish War of 
Independence. In May 12, 1926, 
when his tenure as ambassador 
came to an end, he returned to his 
position in the army. On December 
31, 1932, he was appointed as a 
member of the Supreme Court of 
Military Appeals, and on January 
3, 1932, he was appointed as the 
president of the Court Martial. 
When his legal tenure of office 
ended, he retired as a major general 
of the army on February 5, 1936.  
In 1900, Fahreddin Pasha had 
married Ayşe Sıdıka Hanım 
(1884-1959), the daughter of 
Cavalry Lieutenant General Ahmed 
Sıdkı Pasha. They had four 
children: a daughter they named 
Subhiye (1904-1978), and three 
boys, two of which, namely 
Mehmet Selim (1909-1991) and 
Mehmet Orhan (1910-1994), 
retired as major generals like their 
father, and Ayhan (1927-1955) 
who became a mechanical engineer. 
Fahreddin Pasha died on 
November 22, 1948 and upon his 
will was buried in Rumelihisarı 
Graveyard which became their 
family cemetery. 

8
8 Fahreddin Paşa, Hecin Alayı’nın 

mevzilendiği İr Dağı’nın batı 
yamacındaki Akik Vadisi’nde 
Ali Kuyusu üzerine yaptırdığı 
çeşmeyi hizmete açtıktan sonra 
askerlerine ve hazır bulunanlara 
su ikram ediyor.
After bringing into service the 
fountain he had had built over the 
Ali Well located at the western 
slope of Mount Ir in the Akik Valley 
where the Hecin Regiment was 
deployed, Fahreddin Pasha treats 
his soldiers and those attending the 
ceremony to water.
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MUTLU DURSUN İRFAN KOLÇAK

GÜRE 
ON THE SLOPES OF 
MOUNT IDA OF A 
THOUSAND WATER 
SPRINGS

BİN PINARLI İDA’NIN 
ETEKLERİNDE



Doğal güzelliklerine, havasının temizliğine 
termal kaynaklarının sağaltıcı etkisini de ekliyor 
Güre. Edremit’in bu şirin mahallesi kış aylarında 

şifa arayanları da huzur arayanları da kendine 
çekmeyi başarıyor. 

Güre adds to the therapeutic impact of its 
hot springs with its natural beauties and the 

freshness of its air. This endearing neighborhood 
of Edremit manages to attract those seeking both 

healing and peace in the winter months. 



1

Zeus’un doğduğu, Truva 
Savaşı’nı izlediği ve Afrodit’in 
ilk kez âşık olduğu bin 
pınarlı İda’nın etekleri 
ile denize uzanan düzlük 
üzerinde kuruludur Güre. 
Tarihte bilinen ilk güzellik 
yarışmasının galibi Afrodit’in 
güzelliğine güzellik katan 
şifalı sularıyla, bereketin 
meyvesi zeytiniyle, bölgenin 
doğal zenginliklerine ve 
coğrafi özelliklerine dair 
değerli bilgiler sunan 
mitoslarıyla (Yunanca 
mythos/söylence/masal) 
bilinir en çok. Bölgede gezen 
biri, gerçekliğin burada 
kendini bir düş halesiyle 
gösterdiğini ve mitolojinin 
doğa olaylarının henüz 
bilimle açıklanamadığı 
çağlarda bölge insanının olan 
biteni anlamlandırma çabası 
olduğunu hemen anlar. Bu 
nedenle; bin yıllar öncesinde 
dilden dile yayılan böylesi 
söylencelerin gerçek hayatta 
da bir karşılığı olduğunu 
görür; insanların yabasını 
yere vurarak depreme neden 
olan Poseidon’un “hükmettiği” 
sular ile yer katmanlarının 
hareketleri arasında ilişki 

Güre is built on the slopes of 
Mount Ida of a thousand springs 
where Zeus was born, where he 
oversaw the Trojan War and where 
Aphrodite fell in love for the first 
time, while the plateaus extend 
to the sea. It is best known for 
its therapeutic waters enjoyed 
by Aphrodite, the winner of the 
first beauty contest known in 
the history of the world; for its 
olives, the fruit of abundance; 
for its myths, legends, and fairy 
tales that provide valuable 
insight into the natural riches 
and geographical features of the 
region. Someone going around 
the region, would immediately 
understand that truth reveals 
itself in a dreamy haze and that 
mythology is the means of the 
region’s people to make sense 
of the natural occurrences that 
were unexplainable through 
science at the time. That’s why 
it is not surprising that the 
legends that spread by word of 
mouth thousands of years ago 
are reflected in real life; that 
“waters” ruled by Poseidon, who by 
striking down his trident caused 
earthquakes, are associated with 
the movement of the earth’s 
stratums and the revelation that 

kurmasına ya da aynı suyun 
güzelliğe ve sağlığa katkısını 
kavramasına asla şaşırmaz. 
Zeus Altarı’ndan Edremit 
Körfezi’ni kucaklayan 
manzaraya bakınca Truva 
Savaşı’nın ancak buradan 
izlenip yönetilebileceğini 
düşünmek de çok kolaydır. 
Emeğin ve bereketin meyvesi 
zeytine verilen değeri de 
görürüz bu hikâyelerde.  
Şifanın, bereketin ve 
güzelliğin coğrafyasında 
bunlara sahip olma isteğinin 
yol açtığı savaşlar acı da 
olsa daha bir anlamlı gelir 
dinleyene.  
 
Binbir derde deva sular 
Mitolojiden günümüz 
gerçekliğine geçersek 
Amasyalı ünlü coğrafyacı 
Strabon’un “kaynağı bol” diye 
tarif ettiği bölgede yer alan 
Güre, misafirlerine doğadan 
kopmadan, dört mevsim 
termal keyfini yaşama fırsatı 
sunuyor. Sınırları içinde 
teşhis ve tedavi merkezleri de 
bulunan çok yönlü tesislerinde 
hem güzellik hem de şifa 
arayanları özellikle de kış 
aylarında kendine çekiyor. 

the same waters contribute to 
beauty and health. Looking at the 
landscape that embraces Edremit 
Bay from the Altar of Zeus, it is 
easy to consider that the Trojan 
War could only be watched and 
overseen from here. We also see 
the value given to the olive, the 
fruit of labor and abundance. 
In the geography of therapy, 
abundance and beauty, the wars 
that have been waged to gain their 
possession, despite being bitter 
developments, seem all the more 
meaningful to those listening to 
these tales.  
 
Panacean waters 
If we are to pass from mythology 
to today’s reality, Güre, which the 
famous geographer of Amasya 
Strabo referred to as “full of 
springs,” offers its visitors the chance 
to enjoy its thermal springs while 
immersed in nature throughout 
the year. Especially in the winter, 
it draws those seeking beauty 
and therapy with its all-purpose 
premises, which include diagnosis 
and treatment centers within their 
borders. Its thermal baths, with 
their mineral waters which are 
known to be rich in fluoride, are 
built over a Roman bathhouse, 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Edremit arasında her 
gün karşılıklı seferler 

düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Ankara-Edremit.

anadolujet.com 
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1 Antik dönemden bu yana bir kaplıca merkezi olan Güre, misafirlerine 
doğadan kopmadan dört mevsim termal keyfini yaşama fırsatı sunuyor.
Acting as a thermal center since antiquity, Güre provides its visitors 
the chance to enjoy thermal facilities while being immersed in nature 
throughout the year.

Florür yönünden zengin 
mineralli sularıyla bilinen 
termal tesisleri Roma hamamı 
üzerine kurulmuş Osmanlı 
hamam kalıntılarının 
çevresinde, deniz kıyısında ya 
da Kazdağları eteklerinde… 
Bölgedeki ilk termal tesisler 
1980’li yıllarda verilen 
devlet desteğiyle faaliyete 
geçmiş. Zamanla sayısı artan 
ve birçok modern üniteden 
oluşan tesisleri sayesinde 
termal turizmin yükselen 
değeri Güre ve Edremit’in 
Orhanlı Mahallesi “Termal 
Turizm Merkezi” ilan edilmiş. 
Kas-iskelet hastalıklarında, 
ameliyat sonrası hareketsiz 
kalma durumlarında ve 
spor yaralanmalarında 
tamamlayıcı tedavi olarak 
uygulanan termal kürlerinden 
cilt hastalıkları, kireçlenme, 
karaciğer rahatsızlıkları gibi 
pek çok hastalığın tedavisinde 
de yararlanılıyor. 

Sadra şifa  
Güre, termal tesisleri kadar 
Kazdağları kaynaklı, eskilerin 
tabiriyle sadra şifa (ferahlık 
veren) bol oksijenli havasıyla 
da sağaltıcı bir etkiye sahip. 

Coğrafi konumu dolayısıyla 
Ege, Akdeniz, Karadeniz ve 
tundra iklim sistemlerinin 
aynı anda gözlenebildiği 
Kazdağı Millî Parkı’nda, 
Türkiye’nin endemik türü 
olan 48 bitki çeşidinin 
de aralarında bulunduğu 
yaklaşık 800 farklı bitki 
türü görülebiliyor. Güre’ye 
kadar gelmişken, hava da 
uygunsa, 20 bin 935 hektarlık 
bir bölümü 1994 yılında 

2 3

around Ottoman bathhouse 
remains, at the sea shore or the 
slopes of Mount Ida… The region’s 
first thermal facilities came 
into service after a government 
initiative in the 1980s. The rising 
stars of thermal tourism due to 
the premises’ modern units and 
continuous expansion, Güre and 
Edremit’s Orhanlı neighborhood 
were declared “Thermal Tourism 
Centers.” The thermal cures 
recommended as complementary 
treatment for musculoskeletal 
diseases, post-op immobilization 
period, and sports injuries are also 
good for the treatment of many 
other ailments like dermatologic 
disorders, calcification, and 
liver disorders.  
 
A one-of-a-kind relief 
Güre’s healing effect originates not 
only from its thermal premises, 
but also from its oxygen-rich air 

2

3
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millî park ilan edilen bu 
bölgede denizin mavisini 
dağların yeşili ile kucaklayan 
büyüleyici manzara eşliğinde 
içinizi ferahlatacak bir 
yürüyüşe çıkmalısınız. 
Rehberle gezmenin zorunlu 
olduğu, turizm şirketlerinin 
safari turları düzenlediği 
Kazdağlarında başta “Kazdağı 
göknarı” olmak üzere 31 
bitki taksonu bulunuyor. 
Truva Atı’nın bu ağacın 
kerestesinden yapıldığına 
inanıldığı için Truva çamı 
adıyla da bilinen Kazdağı 
göknarı (equi-trojani) 
Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethederken 
kullandığı gemilerin de 
ana malzemesi olmasıyla 
dikkat çekiyor. Kazdağı 
göknarı gibi görkemli, 
boyları 40 metreyi aşan 
ağaçlar Toroslarda yaşayan 
Tahtacı Türkmenlerin buraya 
getirilmesine de neden 
olmuş. Ağaçların yaşlarını, 
cinslerini bilip kesimlerini 
yaparak Osmanlı donanması 

için gerekli keresteyi 
temin eden Türkmenler 
hizmetleri karşılığında 
bu dağa yerleştirilmişler. 
Ağaç ehli bu insanların 
torunları Türkmen gelenek 
ve göreneklerinin canlılığını 
bugün de koruduğu 
Kazdağı köylerinde yaşıyor. 
Anadolu’da yörük kültürüne 
ait objeler ve Kazdağları 
bitkilerinin sergilendiği 
Etnografya Galerisi ile 
Tahtakuşlar’ı ziyaret edilecek 
yerlerin başına yazmak 
gerekiyor. Sarıkız efsanesine 
konu olan Kavurmacılar’ı, 
ahşaptan dağ evlerinin 
bulunduğu Çamlıbel’i, taş 
evleri ile gezginleri kendine 
çeken Yeşilyurt’u, zeytin 
bahçeleri ve çam ormanları 
arasında mimari dokusunu 
koruyan geleneksel 
taş evleri ve ela gözlü 
güzeller güzeli Refika’nın 
öyküsünü öğrenebileceğiniz 
Zeytinyağı Müzesi ile 
Adatepe’yi görmek de 
gerekli elbette.  

5

4 5

6

4

Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi’nin “İz Bırakan Değerler” köşesinde yolu 
bir şekilde Kazdağlarından geçmiş önemli isimlerle karşılaşıyorsunuz.
At the corner of “Those who have left their traces” at the Sarıkız 
Kazdağı Ethnography Museum, you can come across the important 
figures who have been to Mount Ida.

Fidanlık, Kavsara Kule ve Kelebek Şelalesi yürüyüş yolları hem 
doğa yürüyüşü yapmak hem de Kazdağlarının flora ve faunasını 
keşfetmek için birebir.   
Fidanlık, Kavsara Tower and Kelebek Waterfall hiking tracks are the right 
places to go trekking and to explore the flora and fauna of Mount Ida.   

originating from Mount Ida. At the 
National Park of Mount Ida, where 
due to its geographical location the 
Aegean, Mediterranean, Black Sea 
and the tundra climate systems can 
be observed simultaneously, about 
800 types of plants can be observed 
- 48 of which are endemic to Turkey. 
When in Güre, weather permitting, 
you can go trekking; in 1994, 
20,935 hectares were declared a 
national park. Surrounded by an 
entrancing landscape, where the 
green of the mountains embraces 
the blue of the sea, you will find 
relief in the oxygen you inhale – it 
will permeate to your marrow. 
With “the firs of Mount Ida” coming 
to the forefront, there are over 31 
plant taxa here you can explore in 
the accompaniment of a guide and 
tourism companies, which organize 
safaris here. Since it is believed that 
the Trojan Horse was made with 
the timbers from this tree - referred 
to also as the “Trojan Pine” - the 
firs of Mount Ida ( equi-trojani 
in Latin) also draw attention as 
the main material of the ships 
Mehmet the Conqueror employed 
to conquer Istanbul. Magnificent 
trees the heights of which surpass 
40 meters were the reason the 

woodworker Turcomans from the 
Taurus Mountains were brought 
here. Supplying the timber 
required for the Ottoman fleet 
by recognizing the type and age 
of the trees and cutting them 
down, the Turcomans were settled 
in this mountain range in order 
to supply their services. Adapt 
at forestry and competent in 
woodworking, the grandchildren 
of these people live in the villages 
at Mount Ida where their customs 
and traditions are still kept 
alive. The Ethnography Gallery 
where objects of the Anatolian 
Yoruk culture are displayed along 
with the plants of Mount Ida 
and Tahtakuşlar are among the 
top places to see. One should 
also visit Kavurmacılar, the 
backdrop of the Sarıkız (Fair 
Maiden) legend; Çamlıbel with 
its wooden chalets; Yeşilyurt, 
drawing wanderers with its 
stone houses; Adatepe with its 
traditional stone houses among 
olive orchards and pine forests 
preserving their architectural 
makeup; and Zeytinyağı (Olive 
Oil) Museum where you will 
be able to listen to the story of 
Refika, the hazel-eyed beauty. 
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Sarıkız Kazdağı 
Etnografya Galerisi  
Güre iskelesi Edremit 
Körfezi’nden çıkan sardalya, 
sarpa, kupa, barbunya, istavrit 
ve uskumruyu tadabileceğiniz 
restoranların yanı sıra 
yemekten sonra günün 
yorgunluğunu atabileceğiniz 
çay bahçeleri ve kafelerle renkli 
bir görünüme sahip. Taş döşeli 
yürüyüş yolunda kırmızı 
kiremitli uzun bacasıyla 
zeytinyağı fabrikaları hemen 
fark ediliyor. Bu fabrikalardan 
biri 2015 yılında kurulan 
Sarıkız Kazdağı Etnografya 
Galerisi’ne ev sahipliği yapıyor. 
300 metrekarelik alanında 
iki farklı salonu, hediyelik 
eşya dükkânı, kafeteryası 
ve 50 kişilik konferans 
salonu bulunan galeride 
ziyaretçilere dünyanın ilk 
güzellik yarışmasından 
Truva Savaşı’na, 
Hasanboğuldu efsanesinden 
Sarıkız efsanesine kadar 
Kazdağlarının 4 bin yıllık 
serüveninin anlatıldığı 

20 dakikalık bir video 
izletiliyor. Giriş salonunda 
yer alan “İz Bırakan Değerler” 
köşesinde kültür-sanat 
dünyasının yolu bir şekilde 
Kazdağlarından geçmiş büyük 
isimleriyle karşılaşıyorsunuz. 
Çocukluğunu Edremit ve 
Kazdağlarında geçirmiş olan 
Sabahattin Ali, Kazdağları 
âşığı Tuncel Kurtiz, Çanakkale 
Destanı Kahramanı Havranlı 
Koca Seyit ve son günlerini 
Kazdağlarında geçiren 
büyük ozan Ali Ekber Çiçek 
için düzenlenen köşeler 
ve bu isimlerin balmumu 
heykellerinin haricinde 
Kazdağlarına ilişkin 
dokümanlar, efemeralar, antik 
objeler, heykeller ve maketler 
sergileniyor. 
Güre, çevresindeki ören 
yerleri, keşfedilmeyi bekleyen 
kanyon ve şelaleleri, keyifle 
piknik yapabileceğiniz mesire 
alanları, şifalı ot toplayıp 
yürüyüş yapabileceğiniz 
rotaları ile ülkemizin cennet 
köşelerinden biri. 

Sarıkız Kazdağı 
Ethnography Gallery  
The Güre pier looks colorful 
with restaurants where you 
can taste the sardines, salema 
porgy, bogue, red mullets, 
horse mackerels and mackerels 
caught at Edremit Bay along 
with the tea gardens and 
coffeehouses where you can 
relieve the tiredness of the day. 
On the cobblestone walking 
track, the olive oil factories 
draw attention with their long, 
red-brick chimneys. Set up in 
2015, one of these factories 
now serves as the Sarıkız 
Kazdağı Ethnography Gallery. 
With two different halls, each 
covering 300 square meters, 
a souvenir shop, a cafeteria 
and a conference hall with a 
capacity of 50, the museum 
offers visitors a chance to 
watch a 20-minute video 
describing the 4,000-year 
story of Mount Ida with stories 
ranging from the world’s first 
beauty contest to the Trojan 
War, Hasanboğuldu to Sarıkız 

legends.  At the corner in the 
entrance hall named “Those 
who have left their traces,” 
you come across the important 
figures of the art and culture 
scene who have been to Mount 
Ida such as Sabahattin Ali, 
who spent his childhood at 
Edremit and Mount Ida; Tuncel 
Kurtiz, a lover of Mount Ida; 
Koca Seyit of Havran, the 
hero of the Çanakkale Legend; 
and Ali Ekber Çiçek, the 
great bard who spent his last 
days on Mount Ida… Apart 
from the corners dedicated 
to these figures and their 
wax sculptures, documents, 
ephemerae, antique objects, 
sculptures and models related to 
Mount Ida are exhibited here. 
Güre is one of our country’s 
havens with its surrounding 
archeological sites, the canyons and 
waterfalls waiting to be explored, 
the recreational areas where you 
can spend a pleasant time having 
a picnic, and the walking tracks 
where, while trekking, you can pick 
healing herbs. 
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Mutfaklarımıza misafir olan mucizevi bitki 
kırmızı pancar hem lezzetiyle benzersiz hem de 
zengin bir mineral kaynağı.  

MIRACLE IN THE KITCHEN

The red beet, nature’s miraculous plant, is 
not only unique in flavor but it is also a rich 
mineral source.  

FERHAT ELIK ERDAL ATAŞ

MUTFAKTAKİ MUCİZE 



Eşsiz hazinelerle dolu bir keşif 
bu. Ona yapılan her lezzet 
yolculuğu bizi hem şifalı hem 
de tadına doyulmaz tariflere 
götürebilir. Çiğ ya da pişmiş 
yüzlerce lezzet üretebiliriz 
onunla. Vegan mutfağı için 
de çok değerli bir hazine olan 
kırmızı pancar ile yalnızca 
salatalar, çorbalar, zeytinyağlı 
yemekler değil dondurma ve 
marmelat bile yapabiliriz.  
 
Akdeniz’den dünyaya 
Anavatanı Akdeniz. Buradan 
Almanya, İngiltere ve 
bütün Avrupa’ya yayılmış. 
Romalıların ve Mısırlıların 
kırmızı pancarı tıbbi 
amaçlarla kullandığı da 
biliniyor. Türkiye’de turşusu 
ile meşhur olan bu mucizevi 
kök bitki, yaprakları ve hatta 
kabuğu da dâhil olmak üzere 
sofralarımızda kılıktan 
kılığa girebiliyor. Denemeler 
yapmaktan çekinmez ve 
ona mutfağımızda özgürce 
yer açarsak, bize şaşırtıcı 
güzellikteki rengi ile sıra dışı 
pek çok lezzet sunabiliyor.  
Kırmızı pancarın yemeklik 

malzeme olarak kullanılması 
15'inci yüzyılın sonlarında 
başlıyor. Antioksidan 
bakımından olağanüstü bir 
güce sahip olan pancar son 
yıllarda detoks içeceklerin de 
vazgeçilmez başrol oyuncusu. 
Konsantrasyonu arttırmada 
ve hafızayı güçlendirmede pek 
çok besinden daha etkili. Her 
mevsim rahatlıkla bulmak 
mümkün ancak özellikle kış 
aylarında bol bol tüketirsek, 
vücudumuzun direncini büyük 
ölçüde arttırabiliyor. 
Sporcular için de müthiş yararlı. 
Bilimsel araştırmalar, kırmızı 
pancar tüketen bisikletçilerin, 
diğer bisikletçilere nazaran daha 
uzun süre pedal çevirebildiğini 
gösteriyor. 
Kanımızı mikroplardan 
arındırmak, karaciğerimizi 
sevindirmek, cildimizi 
tazelemek, sinirlerimizi 
yatıştırmak, tansiyonumuzu 
dengelemek, kan şekerimizi 
düzenlemek onun 
marifetlerinden yalnızca birkaçı. 
Üstelik sadece 100 gramı bile 
günlük protein ihtiyacımızın 
yarısını karşılıyor.

This is a discovery full of 
unmatched treasures. All 
f lavor trips to it, can lead us 
to both curative and delicious 
recipes. You can produce 
hundreds of different tastes 
with it by either cooking it or 
using it raw. An invaluable 
treasure for the vegan cuisine 
you cannot only make salads, 
soups and olive oil dishes 
with it but ice cream and 
marmalade as well. 

From the Mediterranean 
to the World 
Its motherland is the 
Mediterranean. From Italy it 
spread to Germany, England 
and the whole of Europe. It is 
known that the Romans and 
Egyptians used red beet for 
medical purposes. 
This miraculous root plant, 
that is famous as a pickle in 
Turkey, can don all sorts of 
guises with its leaves and even 
skin included in our cuisine. 
If you do not hold back from 
trying new things and liberally 
open a place to it in your 
kitchen, it can present many 

extraordinary delights with its 
surprisingly beautiful color.  
The use of red beet as an 
ingredient in meals starts in 
the end of the 15th century. 
Extraordinarily rich in 
antioxidants, the red beet is 
the irrevocable leading actor 
of detox drinks in recent 
years. It is more effective in 
increasing concentration and 
improving memory than any 
other food. It is easy to obtain 
throughout the year, however, 
if we consume it specifically 
in the winter months, it 
increases our immune systems’ 
resistance to a great extent.
It also has quite beneficial 
effects for athletes. Scientific 
research indicates that cyclists 
consuming red beet can pedal 
for longer periods compared to 
those who don’t. 
Its merits include cleansing 
our blood of microbes, making 
our liver happy, rejuvenating 
our skin, soothing our nerves, 
and regulating our blood 
pressure and sugar. What’s 
more, even 100 gr can meet 
half of our daily protein need.
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ROASTED RED BEET OVER HOMEMADE CHEESE SPREAD 

2 large red beets / 50 g goat’s cheese / 30 g Mascarpone cheese / 30 g Ezine cheese / 1 pinch ground red 
beet / 1 orange / 10 g sunflower seeds / 1 pinch lemon flower / 1 twig fresh basil / 1 tbsp. cold-pressed 
olive oil / Cheese Spread 
 
Place all the cheese in the blender along with the  olive oil, lemon blossom and basil leaves. 
Blend until it reaches a homogenous consistency and leave it to rest in the fridge while you 
tackle the rest of the recipe. 
Peel the red beet you have roasted in the oven and put aside to cool off. Spreading the skin 
of the red beet across a tray, place it back into the heated oven. When it is completely dried, 
blend in a food processor. 
It’s time to prepare the dish. Spread the cheese across a plate. Place the red beet you have 
cut into wedges over the cheese. Sprinkle some ground red beet and sunf lower seeds, and 
add the orange, you have previously diced, and olive oil before serving.

PEYNİR KREMASI ÜZERİNDE FIRIN PANCAR  
 
2 büyük boy kırmızı pancar / 50 gr keçi peyniri / 30 gr Mascarpone peyniri / 30 gr Ezine peyniri/ 
1 tutam kırmızı pancar tozu / 1 portakal / 10 gr çekirdek içi / 1 tutam limon çiçeği / 1 dal taze 
fesleğen / 1 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı / Peynir kreması

Bütün peynirleri blender’da zeytinyağı, limon çiçeği ve fesleğen yaprakları ile homojen 
bir kıvam alana kadar çekin ve tarifin diğer kısmı ile ilgilenirken beklemesi için 
buzdolabına kaldırın. 
Fırında pişirdiğiniz pancarları soyup soğuması için kenara alın. Pancar kabuklarını 
bir tepsiye sererek yeniden kızgın fırına atın, iyice kuruttuktan sonra blender’da toz 
hâline getirin. 
Sıra geldi tabağı hazırlamaya. Peynir kremasını tabağın zeminine yayın. Elma dilim 
şeklinde doğradığınız pancarları peynir kremasının üzerine gelişigüzel yerleştirin. Tabağa 
pancar tozu ve çekirdek içi serpip, son olarak portakal küpleri ve soğuk sıkım zeytinyağını 
üzerine ilave edip sunun.
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PURSLANE SALAD WITH RED BEET  

1 bunch of purslane / 50 g goat cheese / 2 medium-sized red beet / 1 tsp. sliced almonds /  
1 grapefruit / 1 tbsp. cold-pressed olive oil 
 
Place one of the baked red beets aside and puree the other. Add olive oil, salt, black pepper, 
and its own liquids to enhance the f lavor. 
Place the fresh purslane in water, where you have added ice cubes and a bit of vinegar, for five 
minutes and rinse well.
Spread the pureed red beet on the plate. Dice the other red beet and place it on the same plate. 
Add the purslane that you have dried after taking it out of the water and have torn it into 
small pieces by hand. Place the pieces of goat cheese over the purslane. After getting rid 
of its bitter membranes and dicing it, place the grapefruit on the plate. You can dry the 
grapefruit peel in the oven, ground it and sprinkle it over the dish. Roast the sliced almonds 
over a low heat and add to the salad. Finally, before serving, sprinkle with some cold-
pressed olive oil and sea salt.

PANCARLI SEMİZOTU SALATASI  
 
1 demet semizotu / 50 gr keçi peyniri / 2 orta boy kırmızı pancar / 1 çay kaşığı file badem /  
1 greyfurt / 1 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı  
 
Fırınlanmış pancarların birini kenara ayırın, diğerini ise pişerken çıkan pancar 
suyunun lezzetini de değerlendirmek amacıyla fırın kabında zeytinyağı, tuz ve 
karabiber ekleyerek püre hâline getirin.
Körpe semizotunu buzlu ve sirkeli suda 5 dakika bekletip birkaç dakika iyice yıkayın.
Püre hâline getirdiğiniz pancarı tabağın zeminine yayın. Kenara ayırdığınız diğer 
pancarı gelişigüzel doğrayıp tabağınıza alabilirsiniz. Sirkeli sudan çıkarıp kâğıt 
havluda kuruttuğunuz ve elinizle iri iri kopardığınız semizotunu pancarların 
üzerine koyun. Ardından keçi peyniri parçalarını semizotunun üzerine yerleştirin. 
Acımsı zarlarını temizlediğiniz ve elma dilimi şeklinde doğradığınız greyfurtu da 
tabağınıza yerleştirin. Üzerine, fırında kurutup toz hâline getirdiğiniz greyfurt 
kabuğu tozunu serpebilirsiniz. File bademleri tavada kısık ateşte kavurup salataya 
ekleyin. Son olarak da üzerine soğuk sıkım zeytinyağı ile biraz da deniz tuzu 
gezdirerek servise hazır hâle getirin.
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SPAGHETTI WITH RED BEET SAUCE 
 
1 medium-sized red beet / Half a pack of thin spaghetti / 1 pinch of parsley / 1 pinch of dill /  
1 pinch of basil / 1 pinch of purple basil / 1 pinch of sage / 70 g Ezine cheese / 4 crushed 
walnuts/ 1 tbsp. cold-pressed olive oil / Sea salt / Black pepper 

Filling the pot halfway, boil the water and add a pinch of salt and olive oil to it. Cook the 
spaghetti for 6-8 minutes in boiling water - cooking time can be arranged according to 
taste. When it’s cooked, run cold water over the spaghetti to reduce the heat - in this way 
you will keep it from getting sticky. Drizzle with olive oil.
Puree the red beet you have baked in the oven adding a bit of olive oil, sea salt, black 
pepper, sage, and basil. In a large pan, reduce the puree. After, keeping the pasta you have 
cooked in boiling water for 10 seconds add it over the puree. Add salt and black pepper 
and mix the pasta and the puree gently in the pan. Add the walnuts. With a large pair of 
tongs place the spaghetti on a large plate and sprinkle with Ezine cheese, parsley and dill. 
After you drizzle the cold pressed olive oil, your spaghetti is ready to be served.

PANCAR SOSLU SPAGETTİ
 
1 orta boy pancar / Yarım paket ince spagetti / 1 tutam maydanoz / 1 tutam dereotu / 1 tutam 
fesleğen / 1 tutam reyhan / 1 tutam adaçayı / 70 gr Ezine peyniri / 4 ceviz içi / 1 yemek kaşığı 
soğuk sıkım zeytinyağı  / Karabiber / Deniz tuzu
 
Tencereye yarısına kadar su doldurup içine bir tutam tuz ve biraz zeytinyağı 
koyarak kaynatın. Spagettiyi kaynayan suda 6 ila 8 dakika pişirin. (Bu süreyi kendi 
damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz.) Piştiğinde, makarnayı hemen soğuk suya 
tutup ısısını düşürün, hamurlaşmasını bu sayede önlemiş olursunuz. Ardından da 
yapışmaması için makarnayı biraz yağlayın.
Fırında pişirdiğiniz pancarları zeytinyağı, deniz tuzu, karabiber, adaçayı ve fesleğen 
ile blender’da püre hâline getirin. Geniş bir tavada püreyi biraz çektirip ardından 
haşladığınız makarnayı 10 saniye sıcak suda tutup pürenin üzerine aktarın. Tuz ve 
karabiber ekleyip makarnayı ve püreyi tavada yavaşça karıştırın. İçine ceviz ilave 
edin. Geniş bir maşa yardımıyla pancarlı spagettiyi düz bir tabağa alıp üzerine 
Ezine peyniri, maydanoz ve dereotu serpiştirin. Soğuk sıkım zeytinyağını üzerinde 
gezdirdikten sonra spagettiniz servise hazır.
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TÜRK HAVA YOLLARI YÖNETIM 
ZIRVESI’NDE BIRLIK VURGUSU

EMPHASIS ON SOLIDARITY AT TURKISH 
AIRLINES MANAGEMENT SUMMIT
“Bir Olunca” temalı Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi, Yönetim Kurulu ve 

Icra Komitesi Başkanı M. Ilker Aycı ve tüm Türk Hava Yolları yöneticilerinin 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Beştepe’deki 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmeleriyle başlayıp Antalya’da yapılan 

toplantı ve çalışmalarla başarıyla tamamlandı.

Organized under the theme “When We’re Together,” Turkish Airlines Management 
Summit began at the Presidential Complex in Beştepe, Ankara with the meeting 

of the President of the Republic of Turkey H.E. Recep Tayyip Erdoğan with Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı and all the 

managers of Turkish Airlines, and ended in Antalya with meetings and workshops.
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Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, Türk 
Hava Yolları yöneticilerini 
Beştepe’de ağırlayan 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
Elif tablosu takdim etti.
Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the 
Executive Committee M. 
İlker Aycı presented a work 
of calligraphy depicting the 
Arabic letter Aleef to the 
President of the Republic 
of Turkey H.E. Recep Tayyip 
Erdoğan who welcomed Turkish 
Airlines managers in Beştepe.

Türk Hava Yolları’nın her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği ve tüm üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla Antalya’da 
gerçekleştirilen Yönetim Zirvesi bu yıl 9-11 
Ocak tarihlerinde yapıldı. Zirvenin Açılış 
Oturumu ise Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın davetleri üzerine 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  gerçekleşti.  
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Yönetim 
Kurulu üyeleri, şirketin yurt içi ve yurt 
dışındaki 700’e yakın yöneticisinin 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulleri ile 
başlayan zirve, bayrak taşıyıcı havayolunun 
yeni yıla dönük plan ve stratejilerinin ele 
alındığı ve İstanbul Yeni Havalimanı ve 

The Management Summit, which is traditionally 
organized by Turkish Airlines every year in Antalya 
with the attendance of all senior executives, took place 
between January 9 and 11. The opening session of the 
summit took place at the Presidential Complex and was 
hosted by our President Recep Tayyip Erdoğan. 
The summit began when Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı, board members and nearly 700 Turkish 
Airlines managers (domestic and international) 
were welcomed at the Presidential Complex, and 
continued with an ambitious schedule including 
the national f lag carrier’s plans and strategies for 
the new year in addition to the opening of Istanbul 
New Airport and the airline’s moving process. 
Having completed last year with the highest profit 
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taşınma süreçlerinin görüşüldüğü oturumlarla dopdolu geçti.   
Geçtiğimiz yılı tarihinin en büyük kârlılık oranlarıyla 
tamamlayıp yolcu sayısını yüzde 9,3 arttırarak yaklaşık 
69 milyona; yolcu doluluk oranını ise 4,7 puanlık artışla 
yüzde 79’a yükselten Türk Hava Yolları, bu yıl “Bir Olunca” 
temasıyla düzenlediği zirveye 2017’deki başarıların verdiği 
motivasyonla hazırlandı. 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet 
Arslan’ın da katıldığı ve Türk Hava Yolları’nın 2017’deki 
başarılarının ele alındığı açılış toplantısında Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı.  
Konuşmasına Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin bayrak 
taşıyıcısı olduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin gelişme ve 
büyüme tarihi ile Türk Hava Yolları’nın tarihi birbiriyle 
benzerlik gösteriyor. En büyük atılımlarını son 15 yılda 
yapan Türk Hava Yolları, bugün 331 uçakla ve çok daha 
büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde 

rates in its history by increasing the number of passengers by 
9.3% to nearly 69 million and its occupancy rate to 79% by an 
increase of 4.7 points, Turkish Airlines prepared for the summit, 
which was held under the theme “When We’re Together,” with 
the encouragement of its achievements in 2017. 
Our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan made a speech at the 
opening meeting held at Beştepe National Culture and Congress 
Center with the attendance of Minister of Transportation, 
Maritime and Communication H.E. Ahmet Arslan, where 
Turkish Airlines’ achievements in 2017 were discussed. 
Our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan began his speech 
by stating that Turkish Airlines is Turkey’s f lag carrier, and 
continued, “Turkey’s history of development and growth shows 
parallels with the history of Turkish Airlines. Having made its 
biggest breakthroughs in the last 15 years, Turkish Airlines has 
mesmerized everyone in the global aviation industry by reaching 
greater goals with a f leet of 331 aircraft.” Emphasizing the 
higher goals of Turkish Airlines, which added 196 aircraft of 12 
billion USD in worth to its f leet between 2005 and 2015 and 

Cumhurbaşkanımız, Türk Hava 
Yolları’nın başarılarıyla dünya 
havacılık sektörünü kendisine hayran 
bıraktığını söyledi. 
Our President stated that Turkish 
Airlines mesmerizes the global aviation 
industry with its achievements.
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”Bir Olunca” temalı Türk 
Hava Yolları Yönetim 
Zirvesi’nin Antalya ayağı 
öncesinde Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İcra Komitesi 
Başkanı  M. İlker Aycı 
ve beraberindeki Türk 
Hava Yolları yöneticileri 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
Ankara Beştepe’deki 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde ağırlandı. 
Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı and 
Turkish Airlines managers 
were invited to Ankara by the 
President of the Republic of 
Turkey H.E. Recep Tayyip 
Erdoğan before the Turkish 
Airlines Management 
Summit, which was organized 
under the theme “When We’re 
Together”  in Antalya.

olanları kendine hayran bıraktı.” dedi. 2005-
2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 
196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 
milyar dolarlık yatırım hamlesini devam 
ettiren Türk Hava Yolları’nın önümüzdeki yıl 
hedefinin daha büyük olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“2017’de ulaşılan büyüme Türk Hava 
Yolları’nın tarihinde bir rekordur. İnşallah 
önümüzdeki aylar, bunun çok daha farklı 
olacağının müjdesini veriyor. 2017’de geniş 
gövdeli uçakların ön anlaşması imzalandı. 
Türk Hava Yolları, 2018 yılı için 33 milyonu 
iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere 
toplam 74 milyon yolcu ile  
1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar 
dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.” 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen buluşmada Türkiye’nin ve Türk 
Hava Yolları’nın büyümesindeki benzerliğe 
vurgu yapan, bayrak taşıyıcı havayolunun 
başarılarına, aldığı mesafelere değinen; 
İstanbul ’da inşası devam eden yeni 
havalimanının tamamlanmasıyla ortaya 
çıkacak sinerjiye ve avantajlara işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, konuşmasının bir bölümünü de 

continued its investments with 3 billion USD in 
2016, our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan 
continued his speech, “The growth rate in 2017 
was a record in the history of Turkish Airlines. I 
hope that the following months will bring even 
better results. Having signed an initial settlement 
for wide-bodied aircrafts in 2017, Turkish Airlines 
aims to carry 74 million passengers (33 million 
domestic and 41 million international) and 1.3 
million tons of cargo, and to attain a revenue of 
11.8 billion USD in 2018.” 
During the meeting at Beştepe National Culture 
and Congress Center, our President H.E. Recep 
Tayyip Erdoğan underlined the similarity between 
the development of Turkey and Turkish Airlines, 
mentioned the f lag carrier’s achievements and the 
distance it has come, and talked about the synergy 
and advantages that will be brought along with the 
completing of the new airport in Istanbul, whose 
construction still continues. Our President H.E. 
Recep Tayyip Erdoğan reserved a part of his speech 
for the international representatives of Turkish 
Airlines where he evaluated the contribution 
made by Turkish Airlines and its international 
representatives to Turkey’s promotion, and said 
that he regarded their work as a part of the 
company’s main operations. 
“Of course, Turkey’s developments in other areas 
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Türk Hava Yolları’nın yurt dışı temsilcilerine ayırdı. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Hava Yolları’nın ve yurt 
dışı temsilcilerinin Türkiye’nin tanıtımına verdikleri 
katkıyı değerlendirdikten sonra bu çalışmaları şirketin ana 
faaliyetlerinin birer parçası olarak değerlendirdiğini belirtti: 
“Türkiye’nin diğer alanlarda gösterdiği atılım elbette 
önemlidir, ancak küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek 
değerimiz Türk Hava Yolları’dır. Türk Hava Yolları’nın yurt 
dışı bürolarında görev yapan kardeşlerimizin şirketleriyle 
birlikte ülkemizi de temsil ettiklerini biliyoruz. Ülkemizin 
diplomatik temsilcilik sayısından çok daha yaygın bir ağa 
sahip millî havayolumuzun başarısı ülkemizin hanesine 
yazıldığı gibi; başarısızlıkları, yanlışları, hataları da bize 
yazılıyor. Bunun için sizlerin ticari misyonunuzun yanında 
diplomasi, kültür, tarih alanlarında da sorumluluklarınızın 
bilincinde olmanız, gerekli birikimi de edinmeniz şart. 
Her birinizin bu görevi layıkıyla yerine getirecek ufka 

are also important; however, Turkish Airlines is the country’s 
value with the highest global visibility. We know that Turkish 
Airlines employees at international offices represent both their 
company and our country. Our country takes a share of the 
achievements of our national airline, which has a wider network 
than our country’s diplomatic representatives, as well as its 
failures, wrongs and mistakes. So, you have to be aware of your 
responsibility and be knowledgeable in diplomacy, culture and 
history in addition to your commercial mission. I can see in your 
eyes that each of you has the inspiration and capacity to duly 
fulfill this mission. As the President and the Government, I’ d 
like you to know that we’re always with you in this important 
mission. I’ d like to thank Turkish Airlines and you for your 
services to our country.” 
Speaking at the meeting at the Presidential Complex, Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı said, “As the national f lag carrier, we’re in one of 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tüm Türk Hava Yolları yöneticilerini 
ağırlamasının Türk Hava Yolları’na yönelik 
desteğin en büyük göstergesi olduğunu belirten 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Hedefimiz, 
dünyanın en iyi havayolu olmak.  Göreviniz 
ve misyonunuz hayırlı olsun. Tek tek başarılı 
olmak yetmez; hep birlikte anlamlı bir bütün 
oluşturmalıyız. Bir olabilmeliyiz.” dedi. 
Regarding the hospitality of our President H.E. Recep 
Tayyip Erdoğan towards Turkish Airlines managers 
as the biggest indication of the President’s support of 
the airline, Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker Aycı said, “Our 
aim is to become the world’s best airline. I wish you 
godspeed in your new mission. It’s not enough that we 
succeed individually; we need to create a meaningful 
unity. We have to be one.”
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ve dirayete sahip olduğunuzu ben gözlerinizden 
okuyabiliyorum. Cumhurbaşkanı ve Hükümet 
olarak bu önemli görevinizde daima yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isterim. Türk Hava Yolları’na 
ve ülkemize yaptığınız hizmetler için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmada 
Türk Hava Yolları’nın Millî Bayrak Taşıyıcı 
kimliğine vurgu yapan Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
“Dünyada millî bayrak taşıyıcı olarak en rekabetçi 
sektörlerden birinde yer alıyoruz. Bu alanda 
120 ülke ve 300 noktaya uçarak, ‘dünyanın en 
çok ülkesine uçan havayolu’ unvanını elimizde 
bulunduruyoruz. Son 15 yıla damgasını vuran 
büyük hizmetlerin içerisinde ülkemizin ‘millî 
gururu’ olan şirketimizin, bütün dünyada bayrak 
taşıyıcı olmasının sorumluluğunu yerine getirmeye 
çalışıyoruz. 50 bin kişilik ve 17 şirketlik Türk 
Hava Yolları’nın dünden bugüne geldiği noktadaki 
desteği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” sözlerinden 
sonra İstanbul Yeni Havalimanı’nda hizmet 
vermeye hazır olduklarını vurguladı. “Bizimle 
birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en 
büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern 
teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet 
vermekten gurur duyacağız. Son 7 yılda tam 6 kez 
‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ unvanını kazandık. 
Görülüyor ki ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ unvanını 
hak ediyoruz. Ama önümüzdeki ufuk, dünyanın en 
iyisi olmayı başarmak. Dünyanın en iyi ve en büyük 
havalimanına da dünyanın en iyi havayolu şirketi 
olmak ufku yakışır.” diyerek hem yeni havalimanı 
için hazırlıkların hem de büyümeye yönelik 
çalışmaların son hızla devam ettiğini vurguladı.  
Ankara’daki açılışın ardından Türk Hava Yolları’nın  
tüm yöneticilerinin katılımıyla Antalya’da devam 
eden Yönetim Zirvesi’nde Dışişleri Bakanı Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu,  Başbakanlık Müsteşarı Sayın 
Fuat Oktay, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve diğer üst 
düzey yöneticilerin konuşma ve sunumları yer aldı. 
Zirvenin odak noktasını ilk fazı 29 Ekim 2018’de 
hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı 
oluşturdu. Tüm fazları tamamlandığında yılda 
200 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni 
Havalimanı ile ilgili çalışmaların seyrini İGA 
İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Kadri Samsunlu 
aktarırken, başarılı geçen bir yılın ardından 
toplanan zirvenin temasını oluşturan “Bir Olunca” 
kavramı, şirketin tüm yöneticilerinin bir araya 
gelerek oluşturduğu Türk Hava Yolları logosu ile 
daha da anlam kazandı. Yönetim Zirvesi’nde ayrıca 
Türk Hava Yolları’nın engelli çalışanları ve yolcuları 
için geliştirdiği ve engelleri ortadan kaldırmak 
adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen 
“Farklılıklar Değer Katar” projesi de dikkat çekti.

the world ’s most competitive industries. We bear the 
title ‘the airline that f lies to more countries than any 
other’ by f lying to 300 destinations in 120 countries. In 
addition to our memorable services in the last 15 years, 
our company is also the national pride of Turkey and 
we try to fulfill the responsibility this title brings. I’ d 
like to express my gratitude to our President H.E. Recep 
Tayyip Erdoğan for his support in bringing Turkish 
Airlines to where it is with 50,000 employees and 17 
subsidiaries.” He also emphasized that they are ready 
to serve at the Istanbul New Airport and said, “We’ ll be 
proud to serve our passengers who wish to f ly with us in 
our new home, equipped with cutting-edge technologies 
at one of the world ’s biggest transfer hubs. In the last 
seven years, we’ve been chosen ‘Best Airline in Europe’ 
six times, and it is apparent that we deserve this title. 
But our aim is to be the best in the world. We should 
become the world ’s best airline for the world ’s best and 
biggest airport.” He continued by emphasizing that 
both the preparations for the new airport and growth 
operations were continuing at full speed.  
Following the opening session in Ankara, the Turkish 
Airlines Management Summit continued in Antalya 
with the speeches of Republic of Turkey Minister of 
Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu, Prime Ministry 
Undersecretary Fuat Oktay, Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı and other senior executives from Turkish Airlines. 
The summit focused on Istanbul New Airport, the first 
phase of which is scheduled to be completed on October 
29, 2018. A presentation of the new airport, which will 
reach an annual capacity of 200 million passengers once 
all phases are complete, was given by IGA Chairman of 
the Executive Board Hüseyin Kadri Samsunlu. The theme 
of the summit, “When We’re Together,” gained a physical 
manifestation when all the managers of the airline came 
together to form the Turkish Airlines logo. The Management 
Summit also emphasized the airlines’ approach to its 
disabled employees and passengers with the project 
“Differences Add Value” which aims to create awareness 
about removing barriers for people with disabilities.

“Sayın Cumhurbaşkanımız 
bize dünyanın en uzak 

noktalarına uçma hedefini 
verdi. Biz de üzerimize düşeni 

yapmaya hazırız.” 
”Our President gave us the goal 

to fly to the world’s farthest 
destinations. We’re ready to do 

our part.”
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”Bir Olunca” temasıyla toplanan 
Yönetim Zirvesi’nde, tüm Türk Hava 

Yolları yöneticileri bir araya gelerek 
marka logosunu oluşturdular.

Turkish Airlines managers came 
together to form the logo of Turkish 

Airlines at the Management Summit 
which was organized under the theme 

“When We’re Together.”
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OYUNLAR ILE EĞITIMI BIRLEŞTIRMEK 
DÜNYAYI DEĞIŞTIRECEK

Bilgisayar ve video oyunlarını artık sadece “oyun” adı 
altında değerlendirmek, büyük resmi ıskalamanıza 
sebep olabilir.

MERGING GAMES AND EDUCATION WILL 
CHANGE THE WORLD

Qualifying computer and video games merely 
under the “games” category can lead you to 
miss the mark.

ERHAN KAHRAMAN



Akıllı telefonlar ve 
bilgisayarlar sayesinde, 
yaşamın her anında bir oyunla 
karşılaşmak mümkün. Çoğu 
şirketin müşteri sadakat 
programları bile birer 
“oyunlaştırma” deneyimi 
olarak görülebilir. Hâliyle 
oyunların eğitimde pozitif 
gelişim sağlama amacıyla 
kullanılması da bir hayal 
değil. Hatta oyunları ciddi bir 
biçimde eğitim sistemlerine 
entegre eden ülkeler var. 
Danimarka’nın Minecraft’ı 
eğitim müfredatına dâhil 
etmesi ve Finlandiya’daki 
eğitim sisteminin ödevlerden 
oyunlara doğru evrilmesi bu 
iki ülkenin eğitim konusunda 
son 5 yılda tanık olduğu 
müthiş gelişmenin nedenleri 
arasında gösteriliyor. 
Peki, oyunları eğitim 
sistemine nasıl entegre 
edebiliriz? Eğitimciler ve 
aileler öğrencilerin dikkatini 
çok daha fazla çekecek, kalıcı 
ve verimli bir eğitim sağlamak 
için oyunları ne şekilde 
kullanabilir? Dünyadaki en iyi 
örnekler üstünden anlatalım...

Oyunlar gereklilik 
sağlar 
Geleneksel öğrenimde bilgi, 
tüm sınıfa aynı anda ve 
aynı şekilde verilir. Pek çok 
durumda öğrencinin doğru 
anlayıp anlamadığı sınav 
dönemine kadar sorgulanmaz. 
Oyunlarda ise bilgi, bir engeli 
aşmak için en uygun zamanda 
ve en anlaşılır biçimde verilir. 
Ayrıca oyuncunun doğru 
anlayıp anlamadığının geri 
bildirimi hemen yapılır. 
Örneğin oynadığınız bir 
oyunda üretim için madene 
ihtiyacınız var. Hangi 
madenleri çıkarmanız 
gerektiği oyun tarafından 
bildirilir ve o madenleri 
kullanmadığınız takdirde 
üretim gerçekleştirilemez. Bu 
durumda oyuncu, A ve B’yi 
bir araya getirmeden C’yi elde 
edemeyeceğini deneyimler. 
Geleneksel eğitim sisteminde 
bunun karşılığı  

“A ve B’yi bir araya getirmeden 
C elde edilemez.” denilip 
derse devam edilmesidir. 
Öğrenci çoğu zaman o bilgiyi 
yaşamamış ve bir nebze de 
olsa hissetmemiştir. Oyunlar 
gereklilik sağlar ve bilgiyi 
kullanmayı gerektirir. Bu da 
öğrenmeyi tetikler.

Strateji, beceri, hayal 
gücü 
Hâlihazırda içeriklerinde 
eğitici öğeler olan pek çok 
oyun bulunuyor. Örneğin 
Civilization’da oyuncu, bir 
medeniyeti tarih öncesinden 
ele alarak geliştirmeye ve 
bugüne getirmeye çalışırken, 
Assassin’s Creed serisinde 
dünyanın birçok farklı 
coğrafyasında, Sanayi 
Devrimi’nden Eski Mısır’a 
kadar tarihî olaylara, 
karakterlere ve medeniyetlere 
yakından bakma imkânı 
bulur. Hâlen geliştirilmesi 
süren Minecraft: Education 
Edition’da ise küçükler 
matematik ve görsel sanatlar 
konusunda becerilerini 
geliştirirken, sanat odağında 
bir bakış açısı da kazanıyor. 
Birçok strateji oyunu 
karar verme ve bir plan 
oluşturma gibi masaüstü 
oyunların etkisine benzer 
bir etkiye sahip. Mesela 
futbol oyunları, futbolda 
başarının strateji, beceri ve 
doğru yönde gelişimle ilgili 
olduğunun farkında bir kuşak 
yetiştiriyor. Ayrıca oyunlar 
kitaplar kadar olmasa da hayal 
gücünü besliyor ve kişiye yeni 
bakış açıları kazandırıyor. 
Oyunların eğitimle 
birleşmesi sadece ilgili 
bilginin aktarılmasını 
değil, bazı ekstra faydaları 
da beraberinde getiriyor. 
Öncelikli olarak sosyalleşme 
bu faydalardan biri. 
Oyuncular, hem oyun 
içerisindeki online yapıda 
sosyalleşiyor hem de aynı 
oyunu oynadığı arkadaşlarıyla 
oyun üzerine paylaşımda 
bulunmaya başlıyor. Bu da 
aslında aynı yaşta olmak 

As a result of smartphones and 
computers, it is possible to come 
across a game in each instant of 
life. Most companies’ customer 
loyalty programs resemble an 
experience of “gaming.” Hence 
utilizing games to achieve positive 
development in education is not 
a dream. There are countries 
that seriously integrate games 
into their education systems. 
Denmark including Minecraft 
into its academic curriculum 
and Finland’s academic system 
evolving from homework to games 
are shown as the reasons behind 
the astounding advancement 
in the academic achievement 
observed in both of these countries 
in the last five years.  
Well then, how can we integrate 
games into the academic 
curriculum? How can pedagogues 
and families use games in ways 
that draw student’s attention 
and render lasting and productive 
results in academic pursuits? Let 
us elicit our point by talking about 
the best examples...

Games foster creative 
thinking 
In traditional education the whole 
class is lectured simultaneously 
and in the same manner. In many 
instances, whether the student has 
understood what has been taught 
is not questioned until the exam 
period. However, through games, 
information is presented to find 
a way around an obstacle at the 
most apropos time and in the most 
explicit manner. And the feedback 
on whether the game is understood 
correctly is instantaneous. For 
example, in a game, you may need 

a mine to start manufacturing. 
You would be informed of which 
ores you should be mining and 
without them, you cannot 
manufacture anything. In this 
sense, the gamer experiences that 
C cannot be obtained if A and B are 
not put together. In the traditional 
education system this would be 
the equivalent to saying “C cannot 
be rendered without putting A 
and B together,” and continuing on 
with the lecture. Most of the time, 
the student does not experience 
or grasp what that information 
comes to mean. Games create 
requirements and the necessity of 
putting information to use. This, 
in turn, triggers learning.

Strategy, skills, 
imagination 
Currently there are many 
games that have educational 
features incorporated in them. 
For instance, in Civilization, a 
player starts up a civilization in 
the prehistoric era to advance 
it and bring it to our day; in the 
Assassin’s Creed series you get 
the chance to closely examine 
many different geographical 
locations of the world, as well as 
historical events, characters and 
civilizations from Ancient Egypt 
to the Industrial Revolution. In 
Minecraft: Education Edition, 
which is still in the phase of 
development, while little ones 
develop their skills in mathematics 
and visual arts, they also gain 
an art-focused perspective. For 
example, football games bring 
about a generation that is well 
aware that success in football 
depends on strategy, skills, and 
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ve aynı sınıfta bulunmak 
dışında pek de ortak noktaları 
olmayan çocukların ve gençlerin 
ortak bir konu etrafında 
toplanmasını sağlıyor.  
Başka bir fayda da okuma 
konusunda ortaya çıkıyor. 
Zira oyunlar pek çok bilgi ve 
veriyi metin bazında sunuyor. 
Kullandığınız araçların ve 
materyallerin ansiklopediden 
farksız biçimde listelenerek 
detaylı şekilde açıklandığı 
sayısız oyun mevcut. Böylece 
oyuncu, materyali hem tanıyor 
hem de kullanıyor. 
Oyunlar kimi zaman stresi 
azaltmanın önemli yollarından 
bir tanesi. Oyun oynayarak 
hem derse hazırlanmak hem de 
eğlenmek öğrenciye eşsiz bir 
huzur ve mutluluk aşılayabilir. 
Tabii ki oyuna ayrılan zamanı 
abartmamak kaydıyla. 
Bir noktada eğitim, oyunlarla 
birlikte kişiselleşmeye 
başlıyor. Zira öğrenciler kendi 
deneyimlerini yaşıyorlar ve 
bu deneyimleri aktararak 
birbirleriyle paylaşıyorlar. 
Ödevler üzerinden gidecek 
olursak, X konuda eksiği 
olan öğrenciyi öğretmen 
ilgili oyuna yönlendirerek 
onun eksiğini keyifle 
tamamlamasını sağlayabilir 
veya yeteneğini fark ettiği 
öğrenciyi, o yetenek özelinde 
yönlendirebilir. Bu noktada 
oyunların teknik yetenek 
kazandırma gibi bir faydası da 
gün yüzüne çıkıyor.  

Civilization bilen 
öğretmenler  
Oyunlar ile öğrenme 
başarıyı tetikliyor. Bunun 
farkında olan pek çok 
ülke ve kurum eğitimde 
ve iş dünyasında oyunları 
araç olarak kullanmaya 
başladı. Türkiye’de de 
bu yönde kıpırdanmalar 
mevcut. Oyunlaştırma iş 
dünyasında kullanılan bir 
yöntem,  eğitimde de bunun 
bir karşılığı var. Matematik, 
fizik gibi müfredat 
eğitimlerinde öğretmenlerin 
%78’i, teknoloji, iletişim, 
medya okuma gibi müfredat 
eğitimlerinde öğretmenlerin 
%71’i oyunların öğrenme 
hızını arttırdığını 
düşünüyor.  
Oyunların eğitim 
sisteminde kullanılması 
önünde kökleşmiş negatif 
düşünceler, sosyo-ekonomik 
durum ve kısıtlı eğitim 
bütçeleri gibi sorunlar 
mevcut. Oyun bağımlılığı da 
son yıllarda gündemi meşgul 
eden bir problem. Bu noktada 
farkındalık ve yönlendirme 
için hem eğitmenlere hem 
de ebeveynlere bir ödev 
düşüyor. Oyunlardan 
korkmayıp oyunları 
öğrenmeye zaman 
ayırmalılar. Medeniyetler 
tarihini anlatırken 
Civilization oynamayı 
bilen bir öğretmen hiç fena 
olmazdı öyle değil mi?

advancement. What’s more - albeit 
not as much as books - games feed 
the imagination and provide the 
individual with a new perspective. 
The merging of games with 
education does not only bring 
forth the transfer of information 
but also some additional benefits. 
First and foremost, among those 
benefits comes socializing. While 
players socialize within the social 
structure, they start to share 
information about the game with 
the people that play the same 
game. This makes it possible to 
gather children and youths around 
a common subject that have no 
common ground other than being 
of the same age and studying in 
the same grade.  
Another benefit comes up in 
reading since games provide loads 
of information and data in textual 
format. There are innumerable 
games where the tools and 
materials to be utilized are listed 
in a manner reminding one of an 
encyclopedia. Hence the player 
both gets to know and use the 
materials. Games are, at times, 
one of the best ways of reducing 
stress. Getting both ready for 
class and having fun through 
playing can instill in the student 
a unique feeling of peace and 
happiness - provided that one 
does not exaggerate the time 
allotted to gaming. 
At one point, education starts 
to get personalized with games. 
Students all around the world 
have their own experiences 
and share these experiences by 
conveying them to their peers. If 
we are to walk through homework, 
the teacher can direct the student 

that has a deficiency in X to a 
related game, making it thus 
possible to fill that gap with fun or 
steer the student according to his/
her inclination. At this juncture, 
another benefit of games comes 
to the fore: the redounding to 
technical skills. 

Teachers that know of 
Civilization  
Learning through games triggers 
success. Aware of this fact, many 
countries and organizations have 
started using games as a tool of 
learning both in the academic 
and business worlds. Things are 
being stirred in Turkey in this 
regard as well. Gamification is a 
method employed in the business 
world and it has an equivalent 
in education. In subjects of the 
curriculum like mathematics and 
physics, 78% of teachers, and 
in subjects like technology, 
communication and media 
literacy, 71% of teachers think 
that gaming increases the rate 
of learning.  
There are problems like the 
ingrained negative ideas, socio-
economic status and limited 
academic budgets that act against 
the use of games for academic 
purposes. Gaming addiction 
is a problem that has occupied 
the agenda in recent years. At 
this point, both educators and 
parents have a responsibility in 
raising awareness and providing 
guidance. They should not be 
afraid of games and spare time 
to learn them. Would it be 
so bad to have a humanities 
teacher who knows a thing or 
two about Civilization?

Oyunlar ile öğrenme başarıyı 
tetikliyor.  

Learning through games triggers 
success. 
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YELİZ AKERSOY SARI

Kişisel gelişim ve deneyim günümüz iş 
dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu nitelikler 
arasında yer alıyor. “İlk Fırsat” yeni mezun 
gençlere önemli fırsatlar sunuyor.  

Personal development and experience are 
among the most sought after requirements 
of today’s business world. “İlk Fırsat” (First 
Chance) presents new graduates with many 
important opportunities.  

“İLK FIRSAT”I YAKALAYIN  

GETTING THE “FIRST CHANCE” 



Nihayet o gün yaklaşıyor, 
üniversiteden mezun olmak 
üzeresiniz. Ama hangi 
alanda çalışacağınıza tam 
olarak karar veremediniz. 
İş hayatı deneyiminiz de 
yok. Bir yandan kendinizi, 
becerilerinizi geliştirmek ve 
iş hayatına daha deneyimli 
olarak atılmak isterken 
diğer yandan, “Beni kim 
işe alır ki?” diye kara kara 
düşünüyorsunuz. Yolunuzu 
çizmek, iş hayatına atılmak 
için çok da acele etmenize 
gerek yok; iş hayatı öncesinde 
kendinizi biraz daha 
geliştirmek şahane bir fikir 
olabilir, bunun için pek çok 
alternatifiniz de var. “İlk 
Fırsat” bunlardan biri ve tam 
da sizin kaygılarınız dikkate 
alınarak düşünülmüş bir proje. 
İş hayatına küçük ama emin 
adımlarla girme konusunda 
size yardımcı olabilir.  
 
Gençlere yatırım 
“İlk Fırsat” 2015’te Esas Sosyal 
tarafından hayata geçirilen, 
yeni mezunların üniversiteden 
işe geçiş sürecinde 
karşılaştıkları engelleri 
kaldırmaya yönelik olarak 
geliştirilen, yeni mezunlar 
ile STK’leri (sivil toplum 

Finally that day is getting closer 
- you are about to graduate from 
university. But can you be sure of the 
area you should be working in? You 
have no experience in the business 
world whatsoever. On the one hand, 
you want to embark on your career 
having developed both yourself 
and skills as a more experienced 
person, and on the other, you are also 
brooding over who will employ you. 
You do not need to hurry to make 
your own way and enter business 
life. It can be a good idea to develop 
yourself a little bit more before 
you get a job, and you have a lot of 
alternatives in this regard. “First 
Chance” is one of these and it is the 
project that has taken your anxieties 
into regard. It can help you to take 
slow but firm steps in getting a start 
in business.  
 
Investing in youth 
First Chance is a social investment 
project that was carried into effect 
in 2015 by Esas Sosyal. It was 
developed with the aim of removing 
the obstacles new graduates face and 
bringing them together with NGOs 
(Non-Governmental Organizations). 
As the name suggests, it is a project 
that invests in youth.  
Today, the quality that is most 
needed other than a diploma by 
youth and employers is experience. 

kuruluşları) buluşturan bir 
sosyal yatırım projesi. Evet, 
adından da anlaşılacağı gibi, 
gençlere yatırım yapan bir 
proje.  
Bugün hem gençlerin hem de 
işverenlerin en çok ihtiyaç 
duyduğu nitelik, diplomanın 
yanında deneyim. Gençler 
deneyim edinmeye ihtiyaç 
duyuyor, işverenler de 
deneyimli çalışana... Ancak 
gençlerin ilk deneyimlerini 
edinmeye başlamaları için 
kendilerine bir fırsat verilmesi 
gerekiyor.  Bu ihtiyacı gören 
Esas Sosyal “İlk Fırsat 
Projesi”ni geliştirmiş. Proje, 
üniversiteden yeni mezun 
olmuş ve henüz hiç iş deneyimi 
olmayan gençlerin okuldan işe 
geçiş sürecinde STK’lerde bir 
yıl boyunca çalışarak deneyim 
kazanmalarını sağlıyor. 
Gençler, projeye destek veren 
anlaşmalı STK’lerde tam 
zamanlı çalışıyor, deneyim 
kazanıyorlar. Üstelik projenin 
gençlere desteği bununla 
sınırlı değil. Yeni mezun 
gençler STK’lerdeki 12 aylık 
çalışma süreleri boyunca 
çalışma alanları ile ilgili işbaşı 
deneyimi kazanırken, İlk Fırsat 
Akademisi kapsamında da 
kariyerlerini geliştirmelerine 

The youth need to gain experience 
and employers seek experienced 
employees. But for young ones to 
start getting their first experiences, 
they need to be given the chance.  
Seeing that there is such a need Esas 
Sosyal developed the “First Chance” 
project. The project administers 
employment to new graduates and 
youth with no work experience at 
NGOs for a period of one year in the 
transition period from university 
to work. Participants work at the 
concerted NGOs that support the 
project full time and gain experience. 
However, the support this project 
provides youth is not solely limited 
to the above. While the newly 
graduated  gain work experience 
at the NGOs in their related field 
of study for a period of 12 months, 
they also take advantage of the 
education and mentorship services 
provided within the scope of İlk 
Fırsat Akademisi (First Chance 
Academy) and, thus, further 
contribute to the development of 
their careers. They receive face to 
face and online training for over 
200 hours to develop their technical, 
social and language skills. Within 
the scope of this training, there is 
a wide range of education offered 
that is most needed by the youth 
and employers: office programs, 
basic finance, problem solving, 

ANADOLUJET • ŞUBAT • FEBRUARY 2018  101  



katkıda bulunacak eğitim ve 
mentörlük hizmetlerinden 
yararlanıyorlar. Teknik, 
sosyal ve dil becerilerini 
geliştirmek için toplam 200 
saatten fazla yüz yüze ve 
online eğitim alıyorlar. Bu 
eğitimin içinde hem gençlerin 
hem de işverenlerin en çok 
ihtiyaç duyduğu alanlar 
var: ofis programları, temel 
finans, problem çözme, zaman 
yönetimi, profesyonel yazma 
becerileri, karar verme, proje 
yönetimi, yaratıcı ve yenilikçi 
düşünme, diksiyon ve topluluk 
karşısında konuşma, sunum 
becerileri, stres yönetimi, 
iletişim, beden dili, çalışma 
yönetimi, değişim ve çeşitlilik 
yönetimi, yeni medya 
trendleri, kariyer planlama, iş 
yeri etiği, medyayla konuşma... 
Ayrıca her katılımcıya 60 
saatlik İngilizce dil eğitimi 
veriliyor.  
Eğitimlerin yanı sıra özel 
olarak kurgulanmış söyleşiler 

de var. Bu söyleşilerle 
gençler farklı alanlardan 
başarılı isimlerle bir 
araya gelerek bu isimlerin 
deneyimlerinden ilham alma 
şansına sahip olabiliyor. 
Ayrıca bu söyleşiler 
kuşakları buluşturması ve 
diyalog ortamı sağlaması 
bakımından da son derece 
faydalı.  
İlk Fırsat Projesi’ne destek 
veren ve proje kapsamında 
gençlere istihdam olanağı 
sunan 20’den fazla 
STK var. İKSV, TEMA, 
AÇEV bu kuruluşlardan 
bazıları. Projenin STK 
katılımcılarının tamamını 
“İlk Fırsat”ın web 
sayfasından (www.ilkfirsat.
org) görebilirsiniz. Proje 
kapsamında 2016’da 15, 
2017’de 20 genç STK’lerde 
istihdam edilme şansı 
yakalamış. Hâlihazırda ise 
17 STK’de çalışan 25 genç 
destekleniyor.  

time management, professional 
writing skills, decision making, 
project management, creative and 
innovative thinking, elocution 
and public speaking, presentation 
skills, stress management, 
communication, body language, 
working management, exchange and 
diversity management, new media 
trends, career planning, work ethics, 
media speaking... And 60 hours of 
English language teaching for each 
participant.  
Along with these types of training 
there are talks that have been 
organized for a specific purpose. At 
these talks, participants meet with 
professionals who are successful in 
their fields of expertise and have 

the chance to be inspired by their 
experiences. These talks are also 
extremely beneficial in the sense 
that they bring together different 
generations and set an atmosphere 
of dialogue between them.  
There are more than 20 NGOs 
that employ and support graduates 
within the scope of the First Chance 
project. Among these are well known 
NGOs like İKSV, TEMA, and AÇEV. 
You can see all the project’s NGO 
participants on the webpage of First 
Chance (www.ilkfırsat.org). In 2016, 
15 graduates participated in the 
project and in 2017, 20 young people 
got the chance to be employed by 
NGOs. Currently, support is provided 
to 25 youth working in 17 NGOs. 

Programa katılanlar teknik, sosyal ve dil becerilerini 
geliştirmek için toplam 200 saatten fazla yüz yüze 

ve online eğitim alıyorlar. 
Participants of the program receive face to face and 
online training for over 200 hours to develop their 

technical, social and language skills. 



Nasıl katılımcı olunur?  
Peki, siz de “İlk Fırsat”tan 
yararlanarak deneyim edinmek 
ve kariyerinize bir yön vermek 
istiyorsanız ne yapmalısınız? 
Katılımcı adaylarında aranan 
kriterlere ilişkin bilgi her 
başvuru dönemi öncesinde 
www.ilkfırsat.ogr adresinde 
yayınlanıyor. Sayfayı mutlaka 
takip edin. Ancak biz sizin 
için bazı genel kriterlerden 
bahsedelim. Öncelikle mezun 
olduğunuz üniversite önemli. 
“İlk Fırsat”, Anadolu’daki 
devlet üniversitelerinden 
mezun olan gençlere fırsat 
eşitliği sağlamak ve özellikle 
dezavantajlı olan bu gençleri 
desteklemek için Anadolu’daki 
üniversiteleri listesine almış. 
Sizin üniversitenizin listede 
yer alıp almadığını kontrol 
etmeniz gerekiyor ilk olarak.  
Not ortalamanızın 4’lük 
sisteme göre 2,5 ya da 100’lük 
sisteme göre 65 olması yeterli. 
Daha önce tam zamanlı olarak 

hiç çalışmamış olmanız 
gerekiyor. Staj yapmış 
olabilirsiniz, stajlar başvuruya 
engel değil. 20-25 yaş arasında 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmanız gerekiyor. 
Bu özellikleri taşıyorsanız iş 
birliği yapan STK’lerin açtığı 
pozisyonları yine projenin 
web sayfasından görebilir 
ve başvurmak istediğiniz 
pozisyona ilgili STK’nin 
sitesinden online olarak başvuru 
yapabilirsiniz. Başvurular 
değerlendirildikten sonra 
ilk aşamada online mülakat 
yapılıyor, online mülakatı 
geçtiğiniz takdirde yüz yüze 
görüşme gerçekleştiriliyor ve 
kişilik envanteri oluşturuluyor. 
İşe alındığınızda ise program 
oryantasyonu yapılıyor ve 
kabul edildiğiniz STK’de işe 
başlıyorsunuz. Yıl boyunca 
da bahsettiğimiz bu eğitim 
ve mentörlük desteğinden 
faydalanmaya devam 
ediyorsunuz. 

How can you participate? 
OK then, what should you 
do to gain experience and 
steer your career by making 
use of the “First Chance”? 
The criteria sought after in 
the participant candidates 
are published on the www.
ilkfırsat.ogr webpage before 
each application period, so 
you should certainly follow 
the page. But let us list some 
general criteria for you. 
Your alma mater counts. 
“First Chance” has added the 
universities in Anatolia to 
its list to provide equality 
of opportunity to the youth 
that graduate from the state 
universities in Anatolia and 
specifically to support those 
at a disadvantage. You should 
first check whether your 
university is listed.  
It is enough for your average to 
be 2.5 according to the 4 point 
grading system or 65 according 
to the grading system out of 

100. You should not have been 
employed full time before. You 
may have had an internship 
as internships do not pose an 
impediment for application. 
You have to be between the ages 
of 20 and 25 and a citizen of 
the Republic of Turkey. If you 
measure up to these criteria, 
you can check the availabilities 
of the partnering NGOs again 
on the project’s webpage and 
can apply online for the position 
you desire on the NGO’s 
webpage. After the applications 
have been evaluated an online 
interview is conducted in the 
first phase, and if you pass the 
online interview, you can have a 
face to face interview and your 
personality inventory is formed. 
When you are employed you 
are taken into an orientation 
program and you start working 
at the NGO that has employed 
you. You will then receive the 
education and mentorship 
support mentioned above. 



ANADOLU IMAGES

Heyecanla beklenen gün geldi, karneler alındı. 
Peki, çocuğunuzun karnesini iyisiyle-kötüsüyle 
nasıl karşıladınız?

The day you were excited for has finally arrived, the 
vacation started. Well then, did you consider how 
you should be treating your child when s/he brings in 
the report card be it good or bad?

AILENIZIN KARNESI
Your Family’s Report Card DR. RAMAZAN ŞİMŞEK

Nerede o eski karne telaşı?.. 
Ebeveynler merakla notları 
beklerken çocuklar da eve 
iyi bir karne getirmenin 
gayretindeydi. Varsa zayıflarını 
kurtarmak, yoksa teşekkür 
veya takdir belgesi derdine 
düşmek tüm öğrencilerin 
anılarında en güzel yeri alırdı. 
Ders çalışmamak için bahane 

arayanlar bile sözlü olmak 
için sıraya girerdi. Yarım 
puanın hesabı yapılırdı. Şimdi 
ise veliler notları artık anlık 
olarak internet üzerinden 
takip edebiliyor, karneye 
gelecek notları önceden az 
çok biliyorlar. Heyecan azalsa 
da karneler ve hediyeler hâlâ 
önemini koruyor.  

What happened to that excitement 
of getting report cards? While 
parents used to wait for the grades 
of their kids with curiosity, kids 
tried to bring home a decent 
report card. Trying to pass if 
they were failing some courses or 
else trying to get a certificate of 
“teşekkür” (thanks) or “takdir” 
(appreciation) used to make the 
best of memories for students. 

Those who were looking for excuses 
not to study would line up to have 
oral examinations to increase their 
final grades. Even half a grade was 
calculated. Nowadays, parents can 
instantaneously follow grades over 
the Internet and they know what 
grades their children will be getting 
on their report cards. Even though 
the excitement is subdued, rewards 
still matter. 
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Çocuğun karnesi iyiyse 
Çocuğun notları yüksekse 
ve iyi bir derece elde 
ettiyse evde hem mutlu 
bir hava vardır hem de 
çocuğun başarısının 
getirdiği bir gurur hissi… 
Çocuk sadece alacağı 
hediyeleri ve geçireceği 
güzel tatili düşünür.  
Karnenin çocuğun yıl 
boyunca verdiği emek 
ve çalışmanın bir sonucu 
olduğu, tebriklerin sadece 
nota değil özellikle emeğe 
ve çalışmaya yöneldiği 
vurgulanmalıdır. Yüksek 
notlarla çalışmasının 
ödülünü zaten alan 
çocuğun en güzel hediyesi 
annesinin babasının 
takdiridir. Ailece çocuğun 
sevdiği bir etkinlik 
yapmak, sevdiği bir yere 
gitmek küçük bir kutlama 
için uygun bir yaklaşım 
olarak görülmektedir.  
En sağlıksız yaklaşımların 
başında başarıyı 
küçümsemek gelir. Böyle 
bir davranış dönem 
boyunca verilen emeği, 
yoğun çalışmaları ve 
başarıyı değersizleştirir. 
Çocuk kendini sürekli 
yetersiz görür ve tüm 
hevesi kırılır. Diğer bir 
sağlıksız yaklaşım da 
abartılı kutlamalar 
yapmak ve pahalı 
hediyeler almaktır. Bunlar 
öğrenmeyi, merak etmeyi, 
süreci değil sadece sonucu 
ve yüksek notları yüceltir. 
Öğrenci amaçtan sapar, 
öğrenmeye değil alacağı 
hediyeye odaklanır.     

Notlar düşükse... 
Notlar yüksekse işler daha 
kolay gibi görünmektedir. 
Peki, notlar düşükse çocuk 
ne hisseder? Bu durum 
çocuğun moralini de bozar. 
Kötü karnenin sonucunda 
özellikle anne-baba 
tarafından gelebilecek ağır 
bir suçlama, eleştiri ya da 
cezalandırılma korkusu 
hisseder çocuk. Başarısı 

tartışma konusu olan bir 
çocuk için karnenin kötü 
olması tıpkı bir “kanıt” 
işlevi görür ve çocukta 
“yetersizlik” hissine neden 
olur.  “Ben başarısız bir 
öğrenciyim.” düşüncesi 
bu duyguyu pekiştirir, ki 
bu durum maalesef çocuk 
ruhunu derinden zedeler. 
Hissedilen diğer duygu 
ise üzüntü ve beraberinde 
gelen suçluluk hissidir. 
Ailesine iyi bir karne 
hediye etmek isteyen ya 
da kendisinden iyi karne 
beklenen çocuk ailesini 
mutlu edemediği için 
üzülür ve suçluluk hisseder. 
Aileler beklemedikleri bir 
sonuçla karşılaşırlarsa 
kızarlar. Ama bu ebeveynin 
haklı olduğu anlamına 
gelmemelidir. Bunun 
yanında yoğun bir endişe 
duyarlar ki bunun nedeni 
ise gelecek korkusudur. 
Çocuklarının gelecekte de 
hep böyle başarısız olacağı 
yönündeki düşünceleri 
bu duyguyu yoğun 
yaşamalarına neden olur.  
Sağlıklı ve çözüm odaklı 
bir iletişim kurabilmek için 
çocuğun neler hissettiğini 
annenin ve babanın çok iyi 
bilmesi gerekir. Atılacak en 
sağlıklı adım hep birlikte 
konuşmaktır. Hissedilen 
duygular uygun bir dille 
anlatılmalı ve bu karnenin 
(çocuğun başarısına mâni 
olan özel bir durumu 
yoksa) yapılanların doğal 
bir sonucu olduğu ifade 
edilmelidir. Kimseyi 
suçlamamak gerektiğini 
ve bu durumu ailenin her 
ferdinin birbirine destek 
olarak değiştirebileceğini, 
herkesin sorumluluk 
almasıyla beraber 
başarının da gelebileceğini 
vurgulamak önemlidir. 
Özellikle bir sonraki dönem 
neler yapılacağı kısaca 
planlanmalı ve kesinlikle bir 
ceza verilmemelidir. Çocuk 
tatilden, eğlenmeden men 
edilmemelidir. 

If the grades on the report 
card are high 
If the grades of the child are high, 
there is a happy atmosphere at home 
and a sense of pride brought on by 
the success of the child… The child 
only thinks of the presents s/he will 
get and the nice vacation. It should 
be emphasized that the report is a 
result of the “effort and exertion” the 
child displayed throughout the year 
and that the accolades are not only 
for the grades but for the effort and 
exertion they have put forth. The 
best reward for the child that has 
already been awarded high grades is 
the appreciation of his/her mother 
and father. Doing an activity that 
the child likes together as a family or 
going to a place that s/he would like 
to seems to be a plausible approach 
for celebration.. 
Disparaging a child for his/her 
success is among the unhealthiest 
of approaches . Such an attitude 
trivializes the intense effort and 
exertion displayed throughout 
the academic year and the ensuing 
success. The child constantly thinks s/
he is inadequate and is discouraged. 
Another unhealthy approach is to 
make exorbitant celebrations and 
reward the child with expensive gifts. 
These do not consecrate learning, 
curiosity and the process but just 
the result and the high grades. The 
student digresses from the aim, and 
focuses not on learning but the gifts 
that follow. 

If the grades are low 
If the child has gotten higher 
grades, the parents’ job seems 
easier. Well, what if his/her 
grades are low? How can the 
child feel? Low grades may 
demoralize the child; s/he fears 
that as a result of a bad report 
card, accusations and criticisms 
will be flying in the air, or a 
punishment will be inflicted 
by his/her parent. For a child 
whose success is the matter in 
question, a report card with low 
grades acts as “proof ” and leads 
to the child feeling “inadequate.” 
Thinking “I’m a failure” 
reinforces that feeling and this 
wounds the child deeply. Another 
feeling that is experienced is 
sadness and the feeling of guilt 
that accompanies it. The child 
who would like to present a good 
report card to his/her family 
or the child who is expected to 
present a good report card to 
their family feels sad and guilty 
for not being able to make his/
her parent happy.  
If the parents face an unexpected 
situation, they might feel angry. 
But this does not translate into 
the parents being right. Parents 
might also feel an intense 
anxiety which stems from fear 
for the future. Considering 
that their children will be 
unsuccessful again leads them to 
experience this more intensely.  

En sağlıksız yaklaşımların 
başında başarıyı 

küçümsemek gelir. 
Among the unhealthiest 

of approaches comes 
intimidating the success.
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Ailelere tavsiyeler 
• İyisiyle-kötüsüyle bir 
karne anne-babanın da 
karnesidir. Karne sonrası 
değerlendirmenizi bunu da 
düşünerek yapın. 
• Karne, çocuğun kişiliğini 
değil sadece o dönemdeki 
performansını, çabasını 
yansıtır; bunu unutmayın. 
• Notlar yüksekse abartılı 
tepkiler göstermeyin ki, 
notların kendisinden daha 
önemli olduğunu çocuk 
düşünmesin. 
• Notlar çok düşükse üzgün 
olduğunuzu, bu durumu 
sebeplerini araştırarak 

ve birlikte gayret ederek 
aşacağınızı vurgulayın.  
• Dersler arasında ayrım 
yapmayın; sizin dünyanız ve 
onun dünyası farklıdır. 
• Notlar çok düşükse 
muhtemelen dikkat eksikliği, 
öğrenme güçlüğü, sağlık 
sorunları ya da duygusal 
sorunları olabilir. Kızmak 
yerine bu durumu araştırın 
veya bir uzmandan destek 
alın. 
• Her çocuk anne-babasının 
karşısına iyi bir karneyle 
çıkmak ister. Başarıyı 
engelleyen mutlaka bir 
şeyler vardır. 

Parents need to be well 
aware of the feelings of their 
children in order to establish a 
healthy and solution-oriented 
communication. The healthiest 
step is to discuss what to do as 
a family. The emotions they are 
experiencing should be expressed 
in a befitting manner along with 
the fact that this report card (if 
there is no particular situation 
effecting the success of the child) 
is a natural result of what has 
taken place. It is important 
to emphasize that this is no 
one’s fault, it can change if the 
family members support one 
another and everybody can be 
more successful if they take 
responsibilities. Specifically, 
what should be done in the 
ensuing periods must be briefly 
planned and no punishments 
whatsoever should be inflicted. 
The child should not be deprived 
of vacation and fun.  
 
Advice for the parents 
• The report card, for better and 
for worse, is also the report card 
of the parents. Evaluate the 
report card keeping this in mind. 

 İyisiyle-kötüsüyle karne, 
ailenin de karnesidir. 

The report card, for better 
and for worse, is also the 

report card of the parents. 

• Remember that the report 
card does not display the 
character of the child but his/her 
performance and his/her effort 
for a specific period in time. 
• If the child has gotten good 
grades do not react in an 
exaggerated manner so that s/he 
does not get the impression that 
the grades are more important 
than his/her person. 
• If the grades are quite low, 
express how sorry you are 
emphasizing that you will try 
to overcome this together while 
getting to the bottom of it.  
• Do not discriminate between 
the courses, your world and his/
her world are different. 
• If his/her grades are low, s/he  
might be suffering from attention 
deficit disorder and/or a learning 
disability, s/he might be having 
health-related or emotional 
issues. Before getting cross with 
your child, find out the reasons or 
get support from a specialist. 
• All children would like to take 
a good report back home to their 
parents. Do not forget that there 
are always factors that hinder 
them from succeeding. 
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TÜRK HAVA YOLLARI, YÖNETIM ZIRVESI TAMAMLANDI 
TURKISH AIRLINES MANAGEMENT SUMMIT ENDED

“Bir Olunca” temasıyla kurgulanan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan açılış oturumunun ardından tüm Türk Hava Yolları üst düzey 
yöneticilerinin katıldığı unutulmaz bir etkinlikle Antalya’da tamamlandı.  

Organized under the theme “When We’re Together,” Turkish Airlines Management Summit began with an opening session 
at the Presidential Complex, hosted by the President of the Republic of Turkey, H.E. Recep Tayyip Erdoğan, and ended 
with a memorable event in Antalya attended by all senior managers from Turkish Airlines.

Türk Hava Yolları’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve tüm 
üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen 
Yönetim Zirvesi bu yıl 9-11 Ocak tarihlerinde yapıldı.  Zirvenin 
Açılış Oturumu ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın davetleri üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 
M. İlker Aycı ve şirketin tüm diğer yöneticilerinin katılımı ile 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  gerçekleşti.  
Türk Hava Yolları’nın 2017 yılındaki başarıları ve yeni yıl 
hedeflerinin ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Türk Hava Yolları’nın gelişme 
ve büyüme tarihinin benzerliğine dikkat çekerek, “En büyük 
atılımlarını son 15 yılda yapan Türk Hava Yolları, dünya havacılık 
sektörünü kendine hayran bıraktı.” dedi. 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada 
Türk Hava Yolları’nın geçen yılki büyümesine değinen 
Cumhurbaşkanımız, “2017’de ulaşılan büyüme Türk Hava 
Yolları’nın tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar, bunun 
çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor. Airbus ile geniş gövdeli 
20+5 uçaklık siparişin ön anlaşması imzalandı. Şirketimiz, 2018 yılı 
için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 
74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar 
dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.” dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmada Türk Hava 
Yolları’nın Millî Bayrak Taşıyıcı kimliğine vurgu yapan Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı  
M. İlker Aycı ise şunları söyledi: “Dünyada ‘Millî Bayrak Taşıyıcısı’ 

The Management Summit, which is traditionally organized by 
Turkish Airlines every year in Antalya with the attendance of all 
senior executives, took place between January 9 and 11. The opening 
session of the summit took place with the attendance of Minister 
of Transportation, Maritime and Communication Ahmet Arslan, 
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı and all Turkish Airlines managers upon an invitation 
from our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan as the host at the 
Presidential Complex.
Our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan made a speech at the 
meeting, where Turkish Airlines’ achievements in 2017 were 
discussed, and underlined the similarity between the development 
of Turkey and Turkish Airlines by saying, “Having made its biggest 
breakthroughs in the last 15 years, Turkish Airlines has mesmerized 
everyone in the global aviation industry.”
During his speech at Beştepe National Culture and Congress Center, 
our President also mentioned the growth Turkish Airlines attained 
last year, and continued, “The growth rate in 2017 was a record in 
the history of Turkish Airlines. I hope that the following months will 
bring even better results. Having signed an initial settlement with 
Airbus for 20+5 wide-bodied aircrafts in 2017, Turkish Airlines aims 
to carry 74 million passengers (33 million domestic and 41 million 
international) and 1.3 million tons of cargo, and to attain a revenue 
of 11.8 billion USD in 2018.”
Emphasizing Turkish Airlines’ status as the national flag carrier 
during his speech at the Presidential Complex, Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
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olarak en rekabetçi sektörlerden birinde yer alıyoruz. Bu alanda 
120 ülke ve 300 noktaya uçarak, ‘dünyanın en çok ülkesine uçan 
havayolu’ unvanını elimizde bulunduruyoruz. Türk Hava Yolları 
özellikle 2006’daki özelleştirme hamlesinin arkasından çok farklı 
bir ivme kazandı. Son 15 yıla damgasını vuran büyük hizmetlerin 
içerisinde ’millî gurur’ olan şirket olarak, bütün dünyada bayrak 
taşıyıcı olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. 
17 iştiraki ile 50 bin kişilik dev bir aile olan Türk Hava Yolları’nın 
dünden bugüne geldiği noktadaki desteği için Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı iletiyorum.” 
Ankara’daki organizasyonun ardından Antalya’da devam eden 
zirveye Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat Oktay da katıldı. 
Türk Hava Yolları yeni rotalara uçarken, yeni iş birlikleri kurarken 
gerekli tüm desteği vereceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Markamız, 
yurt dışında da bizi gururla temsil ediyor.” dedi. 
Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat Oktay ise, “Yönetim Zirvesi’nde 
gördüğüm birlik ve beraberlik, markamızın geleceğinin parlak 
olduğuna yönelik inancımı daha da pekiştirdi.” dedi. 
Zirvenin Antalya’daki oturumunda, Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, devletin en 
yüksek makamında ağırlanmanın bahtiyarlığını ve gururunu 
Türk Hava Yolları ekibine yaşatan Sayın Cumhurbaşkanına bir 
kez daha teşekkür etti. 
Yönetim Zirvesi’nin “Bir Olunca” olarak belirlenen bu yılki temasını 
zirveye katılan yöneticiler başarılı olmanın ön koşulu olarak 
vurguladılar ve 2018’deki değişim ve dönüşümlere de “hep birlikte” 
hazır olduklarını belirttiler. 29 Ekim 2018’de ilk fazının devreye 
alınması ile hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın Türk Hava 
Yolları’nın büyümesine yapacağı katkının yanı sıra gelecek yıllar 
için öngörülerini ve hedeflerini de paylaştılar. Yönetim Zirvesi’nde 
gerçekleştirilen İstanbul Yeni Havalimanı’na dair sunumlar 
ilgiyle dinlenirken, Türk Hava Yolları yöneticileri İstanbul 
Yeni Havalimanı’ndaki yeni bina tasarımlarını da inceleme 
fırsatı buldular.  
Öne çıkan konulardan biri de Türk Hava Yolları’nın engelli 
çalışanları ve vatandaşları için düzenlediği; engellilerin erişim, 
ulaşılabilirlik ve sosyal hayata katılabilirlik sorunlarını ortadan 
kaldırmayı hedeflediği “Farklılıklar Değer Katar” projesi idi. 
Bu yılki Yönetim Zirvesi, Türk Hava Yolları çalışanlarından oluşan 
TKBand isimli müzik grubunun başarılı performansıyla sona erdi.

Aycı said, “As the national flag carrier, we’re in one of the world’s 
most competitive industries. We bear the title ‘the airline that flies 
to more countries than any other’ by flying to 300 destinations 
in 120 countries. Especially following the privatization in 2006, 
Turkish Airlines has gained a different momentum. In addition to 
our memorable services in the last 15 years, our company is also the 
‘national pride’ of Turkey and we try to fulfill the responsibility this title 
brings. I’d like to express my gratitude to Republic of Turkey President H.E. 
Recep Tayyip Erdoğan for his support in bringing Turkish Airlines to where 
it is with 50,000 employees and 17 subsidiaries.”
After the event in Ankara, the summit continued in Antalya, attended 
by Minister of Foreign Relations Mevlüt Çavuşoğlu and Prime 
Ministry Undersecretary Fuat Oktay. Stating that they will provide 
the necessary support as Turkish Airlines flies to new destinations 
and makes new collaborations, Çavuşoğlu said, “Our brand proudly 
represents us on the international scene.”
Prime Ministry Undersecretary Fuat Oktay said, “The atmosphere 
of unity and solidarity I see at the Management Summit further 
strengthened my belief that our brand has a bright future.”
During the Antalya event of the summit, Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı once again thanked 
the President H.E. Recep Tayyip Erdoğan who gave the Turkish Airlines 
team the joy and pride of being welcomed at the highest state authority.
The managers, who attended this year’s Management Summit 
organized under the theme “When We’re Together,” emphasized the 
theme as the only way to attain success, and stated that they, as a 
team, were ready for change and transformations in 2018. In addition 
to the contribution of Istanbul New Airport (the first phase of which 
will be completed on October 29, 2018) to the growth of Turkish 
Airlines, the managers also shared their predictions and goals for the 
coming years. After listening to the presentations regarding Istanbul 
New Airport at the Management Summit, Turkish Airlines managers 
carefully examined the airport’s new building plans.
Another highlight topic at the summit was Turkish Airlines’ “Differences 
Add Value” project carried out for the airline’s disabled employees and 
passengers, which aims to eliminate accessibility, convenience and social 
integration problems faced by people with disabilities.
The Management Summit ended with a performance by TKBand, a 
music band of Turkish Airlines employees.
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ABD BILETLERINDE DEĞIŞIKLIK VE IADE IŞLEMLERI 

DENEYIMDE DIJITAL ÇAĞ 

REBOOKING AND REFUNDS FOR U.S. FLIGHTS

DIGITAL ERA IN EXPERIENCE

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl ABD vizesi ve uçuşlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle biletlerinde sorun yaşayan 
yolcularının iade ve değişiklik işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

Açılış konuşması Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tarafından yapılan “Turkish 
Airlines Travel Hackathon” başarıyla tamamlandı.

Turkish Airlines offered free-of-charge rebooking and refunds to passengers who encountered problems last year 
regarding their U.S. visa or tickets.

Turkish Airlines Travel Hackathon 2017, which opened with a speech by Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı, was successfully finalized. 

Türk Hava Yolları yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu yolcuların, 
geçen yıl 9 Ekim ve öncesinde alınan, 10 Şubat 2018 tarihine kadar 
olan Türkiye-ABD biletlerinde vize ve uçuş sorunu yaşanması üzerine 
mağduriyetleri giderme yolunda önemli bir adım attı. Söz konusu 
uçuşların biletlerinde 9 Ocak 2018’e kadar yapılan tüm rezervasyon ya 
da güzergâh değişikliği, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılması gibi 
işlemler Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi. 
Aynı ücret sınıfında yer olmasına ya da ücret değişikliklerine 
bakılmaksızın ücretsiz rezervasyon ve iade taleplerinin yerine 
getirilmesi Türk Hava Yolları yolcularının mağduriyetlerini ortadan 
kaldırdı, büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Türkiye’nin ilk seyahat Hackathon’unda 
en iyi yazılımı geliştirmek için 48 saat 
boyunca çalışan ekipler; uçuş öncesi, 
havalimanı, uçak içi ve uçuş sonrası 
olmak üzere seyahat sürecinin dört 
temel kategorisinde yolcuların yaşadığı 
zorluklara yönelik dijital çözümler 
geliştirdi. Katılımcılara Microsoft 
Azure ve Cognitive Services Eğitimi, 
Intel&Turta IoT Workshop, MVP ve 
sunum teknikleri eğitimi verildi. 
Etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker 
Aycı, “Türk Hava Yolları olarak hedefimiz 
sadece geleceğe hazır değil, geleceğe 
yön veren bir havayolu olmak. Bu 
organizasyon ve burada yarışan değerli 
fikirler de bu çabalarımızın bir parçası.” 
şeklinde konuştu. 
Hackathon’un şampiyonu ise müşteriye 
yolculuk süreci boyunca planlama, 
zamanlama, hatırlatma konularında 
asistanlık yapan, çapraz satış fırsatları 
da sunan bot çözümü ile ALBATROS 
takımı oldu.

Turkish Airlines management took an important step 
to eliminate the problems regarding visas and tickets 
encountered by passengers carrying Turkish passports who 
purchased their tickets before October 9, 2017 (valid until 
February 10, 2018). Turkish Airlines processed all actions 
(including reservation or destination changes, refunds or 
reschedules until January 9, 2018) free of charge for the 
aforementioned tickets. Regardless of ticket class or change in 
fees, the free-of-charge reservation or refunds eliminated the 
inconvenience Turkish Airlines passengers encountered, and 
received high praise.

The participating teams, which 
competed for 48 hours to develop the 
best software at Turkey’s first travel 
hackathon, developed digital solutions 
for problems encountered by passengers 
in four main areas -pre-f light, 
airport, in-f light and after f light. The 
participants also attended Microsoft 
Azure and Cognitive Services Training, 
the Intel&Turta IoT Workshop, and MVP 
and presentation techniques training.
Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker 
Aycı gave the opening speech at the 
event and said, “As Turkish Airlines, 
we aim to be an airline company that 
is both ready for the future and is a 
decisive force in it. This event and the 
valuable ideas that compete here are all 
a part of this effort.”
The winner of the hackathon was team 
ALBATROS with its bot solution which 
offers customers assistance in planning, 
timing and reminding throughout 
their journey in addition to cross sale 
opportunities.
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TÜRK HAVA YOLLARI ILE AIR MOLDOVA ARASINDA ANLAŞMA 
AGREEMENT BETWEEN TURKISH AIRLINES AND AIR MOLDOVA

Türk Hava Yolları, Moldova’nın en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı. 
Turkish Airlines signed a codeshare agreement with Air Moldova, the biggest airline company and f lag carrier of 
Moldova, to be effective as of January 29, 2018.

Anlaşma ile Türk Hava Yolları ve Air Moldova, İstanbul – Kişinev 
hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş 
kodunu koyabilecek.  
Kod paylaşımı anlaşmasıyla ilgili görüş beyan eden Türk Hava 
Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, 
“Air Moldova ile ortak uçuş partneri olmak bizim için memnuniyet 
verici. İnanıyoruz ki bu anlaşma Air Moldova ile hâlihazırda 
süregelen iyi ilişkilerimize katkı sağlayacak ve ayrıca ticari iş 
birliğimizi de bir adım öteye taşıyacaktır. Anlaşmanın hayata 
geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde 
yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek 
olmaları ise uçuş konforlarını daha da arttıran önemli bir imkân 
olacaktır.” dedi. 
Air Moldova Genel Müdürü Iulian Scorpan ise, “Air Moldova olarak 
Türk Hava Yolları ile uzun dönemdir devam eden iş birliğimizi bu 
kod paylaşımı anlaşması ile bir üst seviyeye taşımaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu iş birliğine büyük değer veriyor ve mevcut yolcu 
portföyümüze ilave olarak sunacağımız seyahat çözümleri ile 
yatırımımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, iş 
çevrelerine de Moldova ve Türkiye’deki yatırımlarını hayata 
geçirip geliştirmeleri adına teşvik sağlamayı umuyoruz.’’ 
şeklinde görüş bildirdi.  
Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul – Kişinev hattında karşılıklı 
olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecekler. 
Ayrıca, imzalanan bu anlaşmanın, iş birliği kapsamında atılacak 
ilave adımlarla birlikte önümüzdeki dönemde geliştirilmesi de 
hedeflenmekte. Her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan 
tarife yapısı göz önüne alındığında yolcular, İstanbul ve Kişinev 
çıkışlı Türk Hava Yolları ve Air Moldova ortak uçuşları sayesinde 
bölgede güvenli bir şekilde bağlantı uçuşlardan yararlanabilecekler. 

According to the agreement, both Turkish Airlines and Air Moldova 
can share their flight codes between Istanbul and Chișinău.
Turkish Airlines Deputy Manager and CEO Bilal Ekşi 
commenting on the codeshare agreement said, “We’re 
happy to become f light partners with Air Moldova. We 
believe that this agreement will have a positive inf luence 
on our ongoing relationship with Air Moldova and carry 
our commercial collaboration one step further. Thanks 
to codeshare f lights which will be operated after the 
agreement is put in use, our passengers will benefit from 
more f light alternatives and have a more comfortable 
f light experience.”
Air Moldova General Director Iulian Scorpan said, “We’re 
very happy to carry our long-established relationship 
with Turkish Airlines to a higher level with this codeshare 
agreement. We attach great value to this partnership, 
and aim to maintain our investment with travel solutions 
offered in addition to our current passenger portfolio. We 
also hope to create an initiative in the business world in 
order for it to make and improve investments in Moldova 
and Turkey.”
In the first phase of the agreement, both airlines will 
use their f light codes between Istanbul and Chișinău. 
Moreover, the agreement is expected to be improved with 
further steps taken as part of this partnership in the near 
future. Considering the complementary f light schedules of 
the two airline companies, the passengers will be able to 
benefit from safe connecting f lights in Istanbul-Chișinău 
f lights and vice versa thanks to the codeshare f lights 
between the two companies.
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TURKISH CARGO’DAN MILLÎ OTOMOTIV SANAYIINE DESTEK 
A CONTRIBUTION TO THE NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY FROM TURKISH CARGO

Küresel hava kargo taşımacılığı pazarındaki payını her geçen gün arttıran Turkish Cargo; çözüm ortağı Lima Logistics ile 
birikte, Tofaş’a özel lojistik hizmetler sunarak millî otomotiv sanayiine önemli bir katkıda bulunuyor.

Constantly increasing its share in the global air cargo industry, Turkish Cargo and its solution partner Lima Logistics 
make a distinctive contribution to the national automotive industry by offering a special logistics service to Tofaş.

Geçtiğimiz günlerde filosuna iki yeni Boeing 777F kargo uçağını 
katarak hava kargo taşımacılığındaki yerini güçlendiren Turkish 
Cargo, uluslararası taşımacılık sektörünün hızlı büyüyen yerli 
sermayeli şirketlerinden Lima Logistics ve otomotiv sanayiinin 
öncü kuruluşlarından Tofaş  ile özel bir anlaşma yaptı. 
Türkiye otomotiv sanayiine önemli katkı sağlayacak anlaşma 
sayesinde Fiat Chrysler Automotive (FCA) tarafından İtalya’da 
üretilen parçalar, Lima Logistics’in İtalya’daki acente ağı 
üzerinden Tofaş’ın üretim hattına, Turkish Cargo ile 24 saatten 
daha az süre içerisinde JIT (Just in Time – Tam Zamanında) 
olarak ulaşacak.   
Operasyonel başarısını ve ulaşım gücünü millî sanayiinin 
hizmetine sunan Turkish Cargo, ilk etapta İtalya’dan Tofaş’ın 
Bursa’da bulunan fabrikasına haftalık 50 tonluk üretim 
malzemesi ve yedek parça taşıyacak. Bu anlaşma hava kargo 
sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olan Turkish Cargo’nun 
pazardaki yükselişine ve İtalya pazarındaki ilk 5 şirketten biri 
olma hedefine de destek olacak.  

Having strengthened its position in air cargo transport by 
recently adding two new Boeing 777F cargo aircrafts to its 
f leet, Turkish Cargo signed an important agreement with Lima 
Logistics, one of the fastest-growing Turkish companies of the 
international transport industry, and Tofaş, one of the leading 
organizations in the automotive industry.
Thanks to this agreement, which will contribute greatly to the 
Turkish automotive industry, the parts manufactured by Fiat 
Chrysler Automotive (FCA) in Italy will be transported to Tofaş’s 
manufacture line JIT (Just in Time) with Turkish Cargo in less 
than 24 hours via the agency network of Lima Logistics in Italy.
Offering its operational success and power in transportation to 
the service of the national industry, Turkish Cargo will carry 50 
tons of production materials and spare parts per week, in the first 
phase, from Italy to the Tofaş plant in Bursa. The agreement will 
support the rise in the market of Turkish Cargo, one of the fastest-
growing companies in air cargo, and contribute towards its goal to 
become one of the top five companies in Italy.
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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN MINIK KONUKLARINA DOĞAL OYUNCAKLAR
TURKISH AIRLINES OFFERS ECO-FRIENDLY TOYS TO ITS YOUNG PASSENGERS

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları ödüllü çevreci şirket politikaları çerçevesinde yeni projelerini 
hayata geçirmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu, ocak ayından itibaren çocuk yolcularına doğal malzemelerden 
üretilmiş oyuncaklar sunmaya başladı. 

Flying to more countries than any other airline in the world, Turkish Airlines continues to carry out new projects as part 
of its eco-friendly policies. The f lag carrier began to offer eco-friendly toys to its young passengers as of January.

Tüm operasyonlarını topluma, ekonomiye ve çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunan Türk Hava Yolları, gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya bırakmak için doğa dostu malzemelerden üretilmiş 
oyuncaklara yöneldi. Minik yolcular bütün dış hat seferlerinde 
plastik yerine doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklarla 
uçakta daha keyifli vakit geçirecekler.    
Türk Hava Yolları,  sunacağı yeni oyuncakların üretildiği ahşap 
malzemelerin,  dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde 
yaşatılmasını, bu uygulamaların uluslararası anlamda 
yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için 
uluslararası standartlar belirleyen FSC (Forest Stewardship 
Council – Orman Yönetim Konseyi) kurallarına göre 
üretilmesine dikkat ediyor. Bunun yanında setlerde yer alan 
peluş oyuncaklar ise pamuktan üretiliyor. 
3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcular için hazırlanan ve her 
uçuşta farklı oyuncaklardan oluşan oyuncak setlerinde hareketli, 
şekil değiştirebilir ve dünyada nesli tükenme tehdidi altında 
olan hayvan figürleri yer alıyor. Bu setler geleceğin teminatı 
çocukların sağlığını korumayı, yaşam alanları tehdit altındaki 
hayvan türleri hakkında WWF-Türkiye’nin verdiği bilgiler 
ışığında farkındalık oluşturmayı ve çocuk yolcuların uçak 
seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. 
Türk Hava Yolları  geliştirdiği doğa dostu ürünler ve ambalajlar 
kadar, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı 
sağlayacak yenilikleri de yakından takip ediyor.

Contributing to sustainable development by carrying out all its operations 
with a sense of responsibility towards society, economy and the 
environment, Turkish Airlines began to offer its young passengers eco-
friendly toys to leave a cleaner world for future generations. Children will 
now have a better time during international flights by playing with eco-
friendly toys instead of plastic ones.
Turkish Airlines cares about the fact that these new toys are manufactured 
with wood that is procured in accordance with the rules of the Forest 
Stewardship Council (FSC), which aims to preserve forests, to create 
an international awareness for preservation policies, and which sets 
international standards to attain these goals. The plush toys included in the 
set are manufactured with cotton.
Prepared for kids between the ages of 3 and 12, the toy sets vary for every 
flight, and include collapsing toys that portray endangered animal species. The 
sets aim to ensure the well-being of children, who are the promise of our future; 
to raise awareness of endangered animal species with information provided by 
WWF Turkey; and to enable children to have a pleasant flight experience.
In addition to eco-friendly products and packages, Turkish Airlines 
closely follows innovations that will improve children’s mental and 
physical development.
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ANADOLUJET KARADENIZ ACENTELERIYLE DALAMAN’DA BULUŞTU

ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN-BATMAN 
SEFERLERI BAŞLADI!

ANADOLUJET HAS MET WITH ITS BLACK SEA TRAVEL AGENCIES AT DALAMAN

ISTANBUL SABİHA GÖKÇEN-BATMAN FLIGHTS STARTED!

AnadoluJet, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize acentelerini Dalaman’da gerçekleştirdiği organizasyonda 
bir araya getirdi.

Batman Müdürü Sn. Melih TORLAK, AnadoluJet’in İstanbul’dan başlattığı Batman seferleri ile bölge 
insanının ulaşım ihtiyaçlarının daha rahat karşılanarak memnuniyetlerinin artacağını ifade etti.

AnadoluJet brought its partnering travel agencies in Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon and Rize to an organization held 
at Dalaman.

Melih TORLAK, Batman Manager, stated that with the Istanbul-Batman f lights by AnadoluJet the transportation 
needs of the people of the region will be more readily met and that this, in turn, brings happiness to the region.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (GETOB), Fethiye Otelciler Birliği Derneği 
(FETOB), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Birliği 
Derneği (DOKTOB) tarafından desteklenen; Ortaca 
Belediyesi’nin rehberlik ettiği organizasyonda 
Marmaris, Fethiye, Gökova, Köyceğiz ve Dalyan gezildi. 
Bu bölgelerde gezi turları ve tekne turları organize 
edildi. Son gün Dalyan’daki kaplıcalar ziyaret edildi ve 
acentelerin bölgede düzenleyebileceği turlarla ilgili de 
istişarelerde bulunuldu. 

Yolcularını Türkiye’nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla 
uçuran AnadoluJet, 17 Ocak 2018 tarihinde başlattığı 
İstanbul Sabiha Gökçen-Batman seferleri ile uçuş ağını 
genişletmeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba, cumartesi 
ve pazar günleri gerçekleştirilecek şekilde, haftada 4 gün 
olarak başlatılan uçuşlara ilerleyen dönemlerde sefer ilavesi 
yapılması planlanıyor.

With the organization guided by the Ortaca Municipality and 
supported by Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(South Aegean Touristic Hoteliers and Operators Association-
GETOB), Fethiye Otelciler Birliği Derneği (Fethiye Hoteliers 
Association FETOB), Dalaman, Ortaca, and Köyceğiz Turizm 
Birliği Derneği (Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Tourism Association-
DOKTOB) Marmaris, Fethiye, Gökova, Köyceğiz and Dalyan were 
visited. Sightseeing tours and boat trips were organized in these 
regions. On the last day, the thermal facilities at Dalyan were 
visited and meetings were held with regards to the types of tours 
that can be organized by the agencies to this region. 

Flying its passengers to all corners of Turkey for economic fares, 
AnadoluJet continues to expand its destination network with the 
Istanbul Sabiha Gökçen-Batman flights that commenced on January 
17, 2018. The flights are currently held 4 days a week, namely on 
Mondays, Wednesdays, Saturdays and Sundays; their frequency is 
planned to be increased in the future.
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l Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda rezervasyonlarını iptal 
ettirmemeleri hâlinde ilk uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen uçuşları sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce 
havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 
l If passengers who have purchased round-trip tickets or multi-destination tickets decide not to fly but do not cancel their 
reservations, all their continuation and return reservations are automatically cancelled by the system as a result of the first 
no-show flight. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international 
flights, you should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty 
(60) minutes prior to departure.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

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

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

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU 
SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l İç hat uçuşlarında yolcularımıza tanınan serbest bagaj 
hakkı 15 kg.’dır. Ankara - Lefkoşa karşılıklı uçuşlarında 
ve bağlantılı Lefkoşa seferlerinde 20 kg.’dır. Bu limitlerin 
aşılması hâlinde fazla bagaj ücreti ödenmesi gerekecektir. 
Fazla bagaj ücret bilgisi almak için Türk Hava Yolları – 
AnadoluJet satış ofislerine, 444 2 538 – 0850 333 25 38 
no’lu çağrı merkezine müracaat edebilirsiniz. Kabin el 
bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 55x40x23 
cm.’yi geçmemesi gerekmektedir. 
l The free baggage allowance offered to passengers on 
domestic flights is 15 kg. The free baggage limit for Ankara-
Nicosia reciprocal flights and connecting Nicosia flights 
is 20 kg. An excess baggage charge will have to be paid if 
these limits are exceeded. For information about the excess 
baggage charge, please contact AnadoluJet sales offices, 
or the call centers at 444 2 538 and (+90) 850 333 25 38. 
Carry-on luggage should not weigh more than 8 kg or be 
larger than 55x40x23 cm.

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: 38
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Earn 1,500 Miles at
Elite World Hotels.

Elite World web sitesi üzerinden
yapacağınız rezervasyonlarda
1.500 Mil kazanın.

You are invited to Istanbul Akvaryum.

İstanbul Akvaryum’a davetlisiniz.

milesandsmiles.com   |   (0212) 444 0 849

Elite World Hotels konaklamaları için yapacağınız 
online rezervasyonlarda her rezervasyon için 500 Mil 
yerine 1.500 Mil, konaklama dışında otel içinde 
yapacağınız her 1 TL’lik alışverişinizde 1 Mil kazanma 
fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya seçilmiş yerlerde 
yapılan harcamalarda, 31 Ağustos 2018 tarihine 
kadar geçerlidir.

Florya’da bulunan dünyanın en büyük tematik akvaryumu 
İstanbul Akvaryum, yepyeni bir deneyim yaşamak isteyen 
Miles&Smiles üyelerine mükemmel bir fırsat sunuyor. 
Farklı coğrafi özelliklere göre dekore edilmiş 18 tematik 
alan ve Türkiye’nin ilk kutup penguenlerinin de içinde 
bulunduğu 17.000 canlıya ev sahipliği yapan İstanbul 
Akvaryum, Miles&Smiles üyelerini su altının renkli 
dünyasıyla tanışmaya davet ediyor.

Located in Florya the biggest thematic aquarium of
the world Istanbul Akvaryum offers a glorious opportunity 
for the subscribers of Miles&Smiles who want to have a 
totally new experience. Offering a unique experience thanks 
to 18 thematic area decorated in accordance with different 
geographical features, South Pole themes where Turkey's 
first arctic penguins live as well as hosting 17,000 land and 
sea creatures, Istanbul Akvaryum invites the subscribers of 
Miles&Smiles to meet the colourful world hidden underwater.

You can earn 1,500 Miles instead of 500 Miles for 
each online booking made at Elite World Hotel 
website. Meanwhile, you will also earn 1 Mile for every 
1 TRY spent within the hotel premises on expenses 
other than accommodation. This special offer is valid 
at selected places, all found within our hotels until 
August 31, 2018.
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AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu 
alandan arayabilirsiniz. 
 
Search for what you are looking for here.

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE

BULMACA
PUZZLE
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BULMACA
PUZZLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli
2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz.

BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN 
FİLOMUZU BÜYÜTTÜK.

2 YENİ BOEING 777F
TURKISH CARGO FİLOSUNDA.
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