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TADINA DOYULMAZ
ADANA

BENZERSİZ
MARDİN

Akdeniz’in en büyük şehirlerinden
Adana’yı eksilmeyen güneşi,
bereketli toprakları ama en çok da
kebabı ve portakalıyla tanıyoruz.
Zengin mutfağı ise şehri
keşfetmek için en iyi vesilelerden
biri.

Bazı şehirler binlerce yılın görüp
geçirmişliğini öyle derinden
hissettirir ki, hayatı boyunca
kavradıklarıyla buraların hakkını
verememekten korkar insan.

TASTY ADANA
Adana, one of the greatest cities
of the Mediterranean,is known
for its undiminishing sun and
fertile land but most of all, its
kebab and oranges. Its rich
cuisine is one of the best reasons
to visit this city.

MARDIN: THE UNIQUE
In some cities you feel thousands
of years of worldly wisdom so deep
within that you fear failing to
appreciate it.
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YÖRÜK DÜĞÜNÜ
Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde
yaşayan Yörükler geleneksel
düğün ritüellerini bugün de
yaşatıyor.

YORUK WEDDING
The nomads living in the Dinar
district of Afyonkarahisar
province keep their traditional
wedding rituals alive to this day.

ANADOLU’NUN KADİM
ŞEHRİ KÜTAHYA
Ünü tüm dünyaya yayılmış çinileri,
adına türküler yazılan pınarları ve
dünyanın ilk gezginlerinden Evliya
Çelebi’nin anavatanı Kütahya,
kültürel hazineleri, tarihteki önemi
ve mimari zenginliğiyle Türkiye’nin
önemli şehirlerinden…

THE ANCIENT CITY OF
ANATOLIA: KÜTAHYA
With its glazed tiles the fame
of which have spread across the
entire world, springs for which folk
songs are composed,Kütahya,the
homeland of Evliya Çelebi, the
world’s first wanderer, is one of the
most important cities of Turkey
with its cultural treasures, its place
in history, and its architectural
riches.
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DENİZDEN ARMAĞAN
BALIK
Tezgâha uzatıldı mı tazeliği
gözünden anlaşılan balıklar...
Kaliteli protein denilince bütün
dünyada akla ilk gelen besin. Özel
tariflerle birleştiğinde ziyafet
sofralarının baş tacı.

A GIFT OF THE SEA

Ali Emîrî Efendi administered The
National Library of Manuscripts
which he founded until the end of
his days.
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Dear Guests,

Anadolu, eşsiz bir renk seremonisiyle sonbaharın gelişini selamlıyor. Dört bir
köşesi doğa harikası topraklarımızın bu muhteşem çağrısına kulak verin. Keşif
yolculuğunuzda AnadoluJet ayrıcalıklarıyla size eşlik etmekten mutluyuz.

Anatolia greets the arrival of autumn with a unique celebration of color. Lend
an ear to the call of our lands full of natural wonders. We are glad to accompany
you with the privileges AnadoluJet offers on this journey of exploration.

Uçağımıza hoş geldiniz!

Welcome on board!

Yeni Üniformalarımız
Başarılarla dolu geçen 86. yılımızda, sizleri yeni kabin üniformalarımızla
karşılıyoruz. Kabin kokpit ekiplerimiz ve yer hizmetleri çalışanlarımız için
incelikle tasarlanan yeni üniformalarımız ile marka deneyiminizi bütünsel
bir konsepte taşıdık. Kıtaları birleştiren İstanbul Boğazı’nın akışından ilham
alan tasarımımız geleneksel Türk kültürünün detaylarını barındırıyor.
Şıklığı ve rahatlığı ile öne çıkan üniformalarımızla sizlere merhaba
demekten mutluyuz.

New Uniforms
On our 86th anniversary, marking many years of success stories, we welcome
you in our new cabin uniforms. We have transformed the brand experience to a
holistic concept with the new uniforms meticulously designed for our cabin crew
and ground staff. Inspired by the flow of the Bosphorus Strait that connects
continents, our design features details of traditional Turkish culture. We are
glad to welcome you in our uniforms that come to the fore with their stylishness
and comfort.

Yeni Hizmetlerimiz
Tüm seferlerimizde geçerli yeni uçuş paketlerimiz artık hizmetinizde.
Promosyon ve Esnek olarak iki seçenekte sunduğumuz biletleme sistemimiz
şimdi Standart, EkstraJet ve KonforJet olmak üzere üç sınıfa ayrıldı.
İhtiyaçlarınıza göre yeniden düzenlediğimiz biletlerimiz seyahatlerinizi daha
da kolaylaştıracak. İsteklerinize en uygun olanı seçebilir ve paket içeriğine göre
ücretsiz ilave bagaj hakkı, ücretsiz koltuk seçimi, bilet iptal ve değişiklik gibi
ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

Our New Services
Our new flight packages which apply to all our flights are now at your service.
Our ticketing system which featured Promotion and Flexible as its two
options, has now branched into three flight packages: Standard, ExtraJet, and
ComfortJet. The fares that we rearranged depending on your requirements will
provide ease in your travels. You can opt for the one that caters the most to your
requirements and benefit from our exclusive offers such as free excess baggage
allowance, free seat selection, and free reissue/refund.

Ekim Sayımız
Dergimizin ekim sayısında sizleri Adana’da keyifli bir kültür gezisine
çağırıyoruz. Bolu Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Milli Parkı’nda ise tabiatın
güzellikleriyle sonbahar esintileri eşliğinde tanışabilirsiniz. Dergimizin yeni
sayısındaki zengin içeriği keyifle okumanızı umuyorum.

October Issue
In the October issue of our magazine we are calling you to a pleasing cultural
excursion in Adana. And in Bolu Yedigöller National Park or Gölcük National
Park you can be introduced to the beauties of accompanied by the autumn
breeze. I hope that you enjoy the rich content of our magazine.

Topraklarımızda verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizi taçlandıran
Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin kazanılmasına öncülük
eden Kurtuluş Savaşımızın aziz şehitlerini saygı ve minnet ile anıyorum.

We celebrate the 96th anniversary of our Republic which marked the culmination
of the War of Independence fought on our lands, and with Ghazi Mustafa Kemal
Atatürk coming first, commemorate all our respected martyrs who blazed a trail
in the winning of our War of Independence with respect and gratitude.

Keyifli uçuşlar!

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi
Genel Müdür

Bilal Ekşi
General Manager
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CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANIYOR
REPUBLIC JUBILATION
The 96th anniversary of the foundation of the Republic of
Turkey is celebrated all around Turkey with jubilation. When
the War of Independence led by Gazi Mustafa Kemal Atatürk
and his brothers-in-arms led to victory, a new form of state
administration was established. The decision to change the
constitution was taken at the historical assembly of the
Grand National Assembly of Turkey on October 29, 1923 and
the Republic of Turkey was declared. At the same assembly,
the first president of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal
Atatürk, was elected.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî kurumların ve sivil
toplum kuruluşlarının organizasyonlarıyla, yediden yetmişe
Türk vatandaşlarının katılımıyla başta büyük şehirler
olmak üzere ülke genelinde kutlanıyor. Ankara’daki törenler
devlet erkânının ve vatandaşların Anıtkabir’i ziyaretiyle
başlıyor. İstanbul’da Vatan Caddesi, İzmir’de Cumhuriyet
Meydanı başta olmak üzere pek çok merkezdeki kutlamalar
gece düzenlenen fener alayları ile daha da renkleniyor.
Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet
Bayramı’nı kutluyor ve halkımızın coşkusuna katılıyoruz.

Republic Day, on October 29, is celebrated across the country
and especially in cities with events organized by government
agencies and NGOs and the participation of Turkish citizens,
young and old. The ceremonies in Ankara start with a visit
of high-state officials and citizens to Anıtkabir. Celebrations
held in various centers such as Vatan Street in Istanbul and
Cumhuriyet Square in Izmir become all the more colorful
with the torchlight processions held in the evening. We
commemorate Republic Day, the symbol of the Turkish
nation’s sovereignty, and join in the jubilation of our nation.

DOĞUKAN KESKİNKILIÇ - ANADOLU AJANSI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yılı
ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının
önderliğinde, Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan
sonra yeni bir yönetim şekli belirlendi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’teki tarihî
oturumunda anayasa değişikliği kararı alındı ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. Aynı oturumda Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk seçildi.
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BODRUM’DA YÜZME ŞAMPİYONASI
SWIMMING CHAMPIONSHIP IN BODRUM
Her yaştan yüzücünün katılımına açık olan yüzme
şampiyonası Uluslararası Arena Aquamasters
başlıyor. Şampiyonanın 11’inci yılındaki onur konuğu
dünyaca ünlü rekortmen, ultra maraton yüzücüsü
Petar Stoychev. “Denizlerin efsanesi” lakaplı yüzücü
Türk Hava Yolları’nın katkılarıyla Bodrum’da kulaç
atıyor. Aquamasters, 26-29 Ekim tarihleri arasında
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da gerçekleşiyor.
Admitting swimmers of all ages, the swimming
championship International Arena Aquamasters kicks off its
11th edition. The championship’s guest of honor is the worldrenowned record breaker, ultra-marathon swimmer Petar
Stoychev. Dubbed the “Legend of the Seas,” the swimmer
attends the event in Bodrum with the sponsorship of Turkish
Airlines. Aquamasters will be held on October 26-29 at
Hapimag Sea Garden Resort in Bodrum.

AKBANK CAZ FESTİVALİ
AKBANK JAZZ FESTIVAL

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Akbank
Caz Festivali, İstanbullu müzikseverler
için dopdolu bir program hazırladı. 17-27
Ekim tarihleri arasında 130’dan fazla
yerli ve yabancı sanatçının 36 mekânda
performans sergileyeceği festivalin
konukları arasında Art Ensemble of
Chicago, Gerald Clayton ve Marvin Sewell,
Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur & Friends,
Kerem Görsev Trio gibi sanatçılar ve
gruplar yer alıyor.
This year, the 29th Akbank Jazz Festival
has prepared a packed program for
Istanbulites. Among the guests of the
festival throughout which more than 130
national and international artists perform
at 36 different venues between October 17
and 27 are bands and musicians such as the
Art Ensemble of Chicago, Gerald Clayton
and Marvin Sewell, Bugge Wesseltoft,
Erkan Oğur & Friends, and Kerem Görsev
Trio.
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ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL
Türkiye’nin en uzun soluklu sinema etkinliği
Antalya Altın Portakal Film Festivali 56’ncı
yaşını kutluyor. 26 Ekim-1 Kasım tarihleri
arasındaki festivalde uzun, kısa film, belgesel
kategorilerinde ulusal ve uluslararası yarışmalar
düzenleniyor. Sektörel destek platformu Antalya
Film Forum film profesyonellerini uluslararası
yapımcılarla buluşturuyor ve yeni projelerin
hayata geçmesine öncülük ediyor.
The longest-running cinema event in Turkey, Antalya
Golden Orange Film Festival celebrates its 56th
anniversary this year. During the festival to be held from
October 26 to November 1, national and international
competitions are held in the feature-length, short,and
documentary categories.The industrial support platform
Antalya Film Forum brings together moviemaking
professionals and international producers, and paves the
way to bringing new projects to life.

İSTANBUL COMICS AND ART FESTIVAL
ISTANBUL COMICS AND ART FESTIVAL
Dream Sales Machine tarafından, üç
yıldır Kadıköy’de gerçekleştirilen İstanbul
Comics and Art Festival (İCAF) Beşiktaş’a
taşınıyor. İCAF çizgi roman, karikatür, sokak
sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon
disiplinlerine yönelik atölye, söyleşi, sergi,
gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi
etkinlikler sunuyor. 12-13 Ekim’deki festival
Berlinli küratör Denis Leo Hegic’i İstanbul’da
ağırlıyor.
Held in Kadıköy for the last three years by
Dream Sales Machine, Istanbul Comics and
Art Festival (ICAF) is moving to Beşiktaş.
The ICAF features events like workshops,
talks, exhibitions, performances, and public
space installations of cartoons, caricatures,
street art, fanzines, illustrations, and
animation. To be held on October 12-13,
the festival hosts figures such as Denis Leo
Hegic, a Berlin-based curator, in Istanbul.
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ANKARA’DA KİTAP FUARI
BOOK FAIR IN ANKARA
Başkentlilerin yoğun talebi üzerine Ankara
Kitap Fuarı artık yılda iki kez, şubat ve ekim
aylarında organize ediliyor. Rusya’nın konuk
ülke olarak belirlendiği fuarın uluslararası
onur konuğu ise yazar İlya Boyaşov. 18-27 Ekim
tarihlerinde ATO Congresium
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenecek etkinliğe yüz binlerce Ankaralının
katılması bekleniyor.
Responding to the strong demand of the capital’s
residents, the Ankara Book Fair is organized twice
a year in February and October. The fair’s guest
country this year is Russia and its international
guest of honor is Ilya Boyaşov. Hundreds of
thousands of Ankara residents are expected to
attend the event to be held on October 18-27 at
ATO Congresium International Convention and
Exhibition Center.

OYUN TUTKUNLARI İSTANBUL’DA
GAMING LOVERS IN ISTANBUL

Geleneksel sokak oyunları ile dijital oyunların bir
arada olduğu İstanbul Oyun Festivali 5-6 Ekim
tarihlerinde her yaştan oyunseveri KüçükÇiftlik
Park’a davet ediyor. E-spor turnuvalarını, mobil
ve konsol oyun alanlarını, VR deneyimini, cosplay
yarışmalarını tek bir çatı altında buluşturan
festivalde “gaming influencer”ların katılımıyla
düzenlenen etkinlikler de var.
Istanbul Gaming Festival, which features
traditional street games alongside digital games,
invites gamers of all ages, young and old, to
KüçükÇiftlik Park on October 5-6. Bringing
together Esports tournaments, mobile and console
gaming areas, VR experiences, and cosplay
competitions under one roof, the festival also
features events held with the participation of
“gaming influencers.”
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HATAY’DA ÇAĞDAŞ SANAT

MUTLULUK RESİMLERİMİZ

CONTEMPORARY ART IN HATAY

OUR BLISSFUL SOUVENIRS
Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk
temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar
arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan
seçkisi “Mutluluk Resimlerimiz” SALT Beyoğlu ve SALT
Galata’da sergileniyor. Kadın dergilerinden Hollywood
sinemasına popüler kültürün yaygınlaşmasını ve bunun
Türkiye’deki yansımalarını irdeleyen sanatçının en
kapsamlı sergisi 29 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında,
ArtAntAkyA International Contemporary Art sanat fuarı
düzenleniyor. Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat
Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar Avrupa’dan
Orta Doğu’ya, Akdeniz Havzası’ndan Asya’ya geniş bir
coğrafyadan sanatçı ve koleksiyonerleri buluşturuyor.
Etkinlik 24-27 Ekim tarihleri arasında Antakya Anemon
Oteli’nde meraklılarını bekliyor.
The ArtAntAkyA International Contemporary Art Fair is organized
with in the scope of Orontes International Contemporary Art. Held
through the collaboration of Ansam Cultural Center and Fotofilm
Art Center, the fair brings together artists and collectors from a
great expanse of geography stretching from Europe to the Middle
East, the Mediterranean to Asia. The event awaits audiences at
Antakya Anemon Hotel on October 24-27.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ
BOĞAZIÇI FILM FESTIVAL
Uluslararası Boğaziçi Sinema
Derneği ve İstanbul Medya
Akademisi tarafından
düzenlenen Boğaziçi Film
Festivali yedinci yılında.
18-25 Ekim tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleşen
festivalin gösterimleri
Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy
sinemalarında yapılıyor.
Festival kapsamındaki
uluslararası yarışmanın
jüri başkanlığını Brillante
Mendoza, ulusal yarışmanın
başkanlığını Mahmut Fazıl
Coşkun üstleniyor.
ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019 14

Organized by the International
Bosphorus Cinema Association
and Istanbul Media Academy,
Boğaziçi Film Festival celebrates
its seventh year. The screenings
of the festival, which is held
on October 18-25 in Istanbul,
will take place at Atlas Movie
Theater, and other movie
theaters in Beyoğlu and Kadıköy.
The jury of the international
competition is headed by
Brillante Mendoza, while the
national competition is headed
by Mahmut Fazıl Coşkun.

A selection of drawings and paintings from 1960 to 2010 by
Nur Koçak, one of the first representatives of photorealism in
Turkey, is on display at SALT Beyoğlu and SALT Galata with the
exhibition "Our Blissful Souvenirs". Questioning the spread of
popular culture from Hollywood movies to women’s magazines
and the reflections of such trends in Turkey, the artist’s most
comprehensive exhibition to date can be seen until December 29.

ANADOLU / ANATOLIA
MERSİN NARENCİYE FESTİVALİ
MERSIN CITRUS FESTIVAL
Mersin tarımının ana omurgası narenciyeye
adanan festivalin yedincisi 1-3 Kasım tarihleri
arasında düzenleniyor. Narenciye ürünleri
kullanılarak yapılan süslemeler ve mobil
figürlerle dikkat çeken festival kapsamında
açılan stantlarda alışveriş yapmak, defile ve
yarışmalara katılmak, narenciye lezzetlerinin
tanıtıldığı gastronomi gösterilerini izlemek
mümkün.
Dedicated to the heart of agriculture in
Mersin, the citrus fruit, the 7 th Mersin
Citrus Festival will be held on November
1-3.The festival draws attention with the
ornaments and floats made with citrus
products. As part of the festival, it is
possible to shop at the stalls, take part in
fashion shows and competitions, and watch
gastronomy shows where citrus delicacies
are promoted.
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TADINA DOYULMAZ ADANA
TASTY ADANA
FİGEN KOKOL

AHMET NİYAZİ SERTKALAYCI

Akdeniz’in en büyük şehirlerinden Adana’yı
eksilmeyen güneşi, bereketli toprakları ama en çok
da kebabı ve portakalıyla tanıyoruz. Zengin mutfağı
ise şehri keşfetmek için en iyi vesilelerden biri.
Adana, one of the greatest cities of the Mediterranean,
is known for its undiminishing sun and fertile land but
most of all, its kebab and oranges. Its rich cuisine is one
of the best reasons to visit this city.

1

Konu Adana ise kebabı
düşünmeden bir yazı yazmak
pek de mümkün olmuyor.
Ancak Adana kesinlikle
kebaptan ibaret bir şehir
değil! En az kebap kadar
lezzetli yüzlerce yemeğiyle
damak zevkine düşkünler
için en güzel adreslerden biri
burası. Bu yüzden ben de bu
seferki Adana gezimi şehrin
kebabını ve diğer lezzetlerini
tatmak üzerine kuruyorum.
Sabahın erken saatlerinde
vardığım Adana’yı gezmeye
başlamadan önce Levent
Börek’e uğruyorum. Ünlü
Adana böreğinin adı
sınırlarını çoktan aşmış.
1968’den beri her gün
mesaiye 03.30’da başlayan
Levent Usta seyyar
tezgâhla adım atmış işe.
Akşamdan hazırladığı
böreğini erkenden kalkarak
pişirir, sonra da Yüreğir
Mahallesi’nin yolunu
tutarmış. Üç çeşit peynirle
yapılan böreğin kabuğu çıtır
çıtır, tadı nefis! O zamanlar
böreği sıcak tutmak için
altında ocak yakarmış
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Levent Usta. Şimdi oğlunun
işletip yaşattığı dükkânda
böreğin lezzeti aynı şekilde
devam ediyor. Süleyman
Vahit Caddesi’ndeki
dükkânda böreğe ulaşmak
bazen çok zor oluyormuş.
Özellikle hafta sonları
uğruna sıralar oluşan böreği
yiyebilmek için önce sıra
numarası alıyorsunuz,
böreğiniz sonra geliyor. Bana
göre en güzeli peynirli olanı
ama kıymalı, pastırmalı,
kavurmalı, zeytinli ve
ıspanaklısı da leziz. Seçmek
zor.
Kahvaltıdan sonra Ulu
Cami’ye doğru yürüyorum.
Ramazanoğlu Halil Bey
tarafından 1573 yılında inşa
ettirilen camide Selçuklu,
Memlük ve Osmanlı tarzı
hâkim. Medreseler ise klasik
Osmanlı medresesi tarzında
yapılmış. Bahçesinden hiç
eksik olmayan güvercinlere
yem verdikten sonra
yol üstündeki eski Kız
Lisesi’ne uğruyorum. Sultan
Abdülhamid zamanında
askerî okul olarak yaptırılan

When discussing Adana, it is
not really possible to write a
story without thinking of its
kebab. However, Adana is
certainly not only
characterized by its kebab! It
is one of the best places for
gourmands with hundreds of
delicious recipes that are as
tasty as its kebab. And that’s
why, this time I build my trip
to Adana around tasting its
kebab and other delicacies.
Before exploring Adana,
which I reach in the early
hours of the morning, I drop
by Levent Börek. The name of
the famous Adana “ börek”
has already gone beyond the
city’s borders. Arriving at
work at 3:30 a.m. since 1968
every day, Master Baker
Levent started to work as a
peddler. Each morning, he
would get up early to bake the
“ börek” he had prepared the
evening before, and would
head towards the Yüreğir
neighborhood. The top layer
of the “ börek” prepared with
three different types of cheese
is crusty and tastes delicious!

In those days, Levent would
keep a burning stove to keep
the “ börek” warm. Now, in the
shop that his son runs, the
börek that is served is just as
delicious. At times, it is hard
to find “ börek” in this shop on
Süleyman Vahit Street. People
form a line for the “ börek”
especially on the weekends;
you get a number and your
börek is served. To me the best
is the one with cheese, but the
one with minced meat,
pastrami, braised, diced lamb
browned in its own fat, olives,
and spinach are equally
delicious. It’s hard to choose!
After breakfast, I head to Ulu
Mosque. The mosque was built
under the auspices of
Ramazanoğlu Halil Bey in
1573, and Seljuk, Mamluk,
and Ottoman styles prevail.
The madrasahs are built in the
classical Ottoman style. After
feeding the pigeons that are
always in the garden, I drop by
the Historical Adana Girls’
High School. The stone
building was built during the
time of Sultan Abdulhamid

2

taş bina güzelliğini bugün
de koruyor. Cumhuriyet
döneminde Kız Lisesi
olarak da değerlendirilen
bina, bugün kültür merkezi
olarak hizmet veriyor.
Buradan ayrılıyor, görmeyi
merakla beklediğim Taş
Köprü’ye ulaşıyorum. Şehrin
sembollerinden olan, Roma
döneminden kalma bu köprü
Seyhan ve Yüreğir’i birbirine
bağlıyor. 1700 yıllık köprü,
dünyanın hâlen kullanılan
en eski köprülerinden biri
olarak biliniyor. Eskiden 21
gözü olan köprünün onarım
çalışmalarından sonra 14
gözünü görebiliyorsunuz.
Sabancı Merkez Cami de
en güzel buradan izleniyor.
Şanslıysanız caminin nehre
düşen yansımasını siz de
izleyebilirsiniz.
Seyhan Nehri kıyısından
yürüyerek Merkez Park’a
ulaşıyorum. Çiçek bahçeleri
ve ağaçlardan yaz-kış taşan
turunçlar ile rengârenk bu
park şehrin akciğeri âdeta.
Hemen köşesinde yer alan
Sabancı Merkez Cami ise

3

muhteşem görünüyor.
Türkiye’nin ve Orta
Doğu’nun en büyük camisi
1998 yılında tamamlanmış.
20 bin kişi kapasiteli cami
klasik Osmanlı tarzında
inşa edilmiş. Dışı çiniler,
vitraylar ve süslemelerle
bezenmiş caminin içi de ayrı
güzel.
“Kebabın en lezzetlisi
Adana’da yenir.” diyerek
öğle saatlerinde kendimi
Erciyes Kebap’ta,
Kazım Usta’nın yerinde
buluyorum. Adana’da en
güzel kebapların en salaş
mekânlarda bulunduğu
konusunda herkes hemfikir.
Kazım Usta’nın mekânı da
son derece salaş. Gürgenden
yapılma tezgâhında harıl
harıl çalışıyor. “Erkek
kuzu etinden başka et
kullanmam.” diyerek
başlıyor sözlerine; zırhıyla
domates doğramaya ise
çoktan girişmiş bile.
“Adana’da salatalar hazır
olmaz, en âlâsı üç dakikada
hazırlanır.” diye devam
ediyor ve ellerinden çıkan

1

Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü, Adana’ya bir deniz şehri havası
veriyor.
The Seyhan River and Reservoir give Adana the air of a seaside city.

2

Üç ayrı dönemin mimari karakterlerini taşıyan Ulu Cami farklı renklerde
taşları ve değerli çinileriyle Adana’nın en görkemli yapılarından biri.
The multicolored stones and precious tiles of Ulu (Great) Mosque, which
displays the characteristics of three different architectural periods, make this
building one of the most magnificent in Adana.

3

Erkek kuzunun zırh ile çekilen eti, Adana kebabına lezzetini veren en
önemli unsur.
The fine chopping of ram meat with a cleaver is one of the most important
processes that gives the Adana kebab its unique flavor.

and is still beautiful today.
Changed into a girls’ school
after the Republic, the
building now serves as a
cultural center. Leaving the
center behind, I go to Taş
Köprü (Stone Bridge) that I
yearn to see. This bridge,
which is one of the landmarks
of the city dating back to the
Roman times, connects Seyhan
and Yüreğir. It is 1,700 years
old –making it one of the
oldest bridges in the world
still in use today. Following its
restoration, you can see 14 of
the original 21 arches. The
Sabancı Central Mosque can
also be best seen from here.If
you are lucky, you can see the
reflection of the mosque on
the river.
Walking along the banks of
River Seyhan, I get to Merkez
Park. It is literally the lungs of
this city with flower gardens
and trees, and the sour orange
trees that blossoms both in
winter and summer. The
Sabancı Central Mosque
located right around the
corner looks majestic. The

greatest mosque in Turkey and
the Middle East was completed
in 1998. Able to house 20,000
worshippers, the mosque is
built in the Ottoman style.
The exterior is a sight to
behold with its glazed tiles,
stained glass, and ornaments,
while the interior is also
impressive.
There is a saying that“the
most delicious kebab is found
in Adana.” I find myself at
Erciyes Kebap at lunchtime,
the place of Master Kazım.
Everyone agrees that the best
kebab in Adana is found in
shabby joints. And Master
Kazım’s place is pretty shabby.
He is busy over his alder
countertop. He starts by
saying, “I use nothing but male
lamb.” He is fast with
chopping tomatoes with his
cleaver. He continues, “You
don’t have ready-made salad
in Adana, we make the best in
three minutes.” The salad he
made comes to the table in two
minutes. In Adana, kebab
tables turn to vegetable
gardens instantly. Along with
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4

salata iki dakikada masaya
servis ediliyor. Adana’da
kebap masaları ânında
sebze bahçesine dönüyor.
Közde pişmiş soğanlar,
domatesler, biberlerle
beraber taze naneler,
turplar, maydanozlar geliyor
kebaptan önce masaya.
Lokumu, ciğeri, kaburgası,
kebabı da piştikçe…
Adana’da kebabın içine
tuz ve toz biberden başka
bir şey koymuyorlar. Etini
de makineyle değil zırh ile
çekiyorlar. İçerisinde yüzde
10 ya da 20 oranında kuyruk
yağı olmayana ise kebap
demiyorlar.
En öne çıkan yemeği kebap
ama adları onun kadar
duyulmamış daha birçok
lezzeti var Adana’nın.
Özellikle mezeleri, kebapları
ile yarışır. Nohut ve
pastırmayla hazırlanan
humusu bir de Adana’da
yemelisiniz. Analı kızlı;
sarımsaklı köfte, mumbar
dolması, şırdan, güveç,
kabak çıntması, içli köfte,
fellah köftesi, kedibatmaz,
ekşili topalak daha ziyade
evde pişirilen yemekler
ama bazılarını lokantalarda
bulabiliyorsunuz burada.
Yemek sonrası rehavete
kapılmadan Adana
Müzesi’ne kadar yürüyorum.
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Cumhuriyet’in ilanından
hemen sonra kurulan müze,
Türkiye’nin en köklü 10
müzesinden biri. Tarsus,
Adana ve çevresinden
derlenen antik eserlerin
sergilendiği müze bir hayli
gösterişli ayrıca.
Adanalılardan öğrendiğim
kadarıyla burada şırdan
yenmeden gün bitmiyormuş.
Görüntüsü ilginç ama lezzeti
bambaşka... Şırdan; inek ya
da koyun gibi geviş getiren
hayvanların midelerindeki
dört gözden sonuncusuna
verilen isim. İyice temizlenen
şırdan, baharatlı pirinç
5

amber-roasted onions,
tomatoes, paprika,fresh mint,
radish, and parsley arrive
before the kebab. And then
thesteak, liver, ribs, and kebab
when they are grilled… In
Adana, they place nothing
other than salt and ground
chili on the kebab. And they do
not mince the meat by machine
but by hand. They don’t call it
a real kebab without an
addition of 10 to 20 percent
tail fat.Its famous dish is
kebab but Adana has many
more culinary delights that are
not as famous. Especially
mezes compete with the

kebabs. You should try
hummus with pastrami. “Analı
kızlı” (poached lamb and veal
patties with bulgur),garlic
meatballs, stuffed sheep
sausage, “şırdan” (shirdan),
stew, “ kabak çıntması”
(zucchini sautéed with tomato
and onions), “ içli köfte”
(kibbeh), “ fellah köftesi” (mini
semolina balls and bulgur
served with yoghurt, peppers,
and tomato sauce),
“ kedibatmaz” (made with
cornstarch and goose liver),
and “ekşili topalak” (soup with
meat and balls of semolina and
bulgur) are generally made at
homes but you can find some
of them in restaurants here.
After dinner without getting
overcome by languor, I walk to
the Adana Museum.
Established right after the
declaration of the Republic,
the institution is one of the
10 most exclusive museums in
Turkey. The archaeological
findings here were unearthed
from Tarsus, Adana, and its
environs and are very
impressive.
According to what I learned
from the folks of Adana, you
can’t call it a day here without
having “shirdan”. It looks a bit
weird but the taste is
something else... “Shirdan”
(abomasum) is the name of the

6

karışımıyla dolduruluyor ve
ağzı dikildikten sonra salçalı
suda pişiriliyor. Elde edilen
şırdan dolması, üzerine
tuzlu kimyon ve pul biber
serpilerek yeniyor.
Sabah erkenden kalkarak
gezmek niyetindeyseniz
yanlış yerdesiniz. Çünkü
burada nereye giderseniz
gidin ızgaralardan gelen
ciğer kokuları sizi yoldan
alıkoyuyor. Çarşı aralarında
kurulmuş ızgaraları
gördüğünüzde şaşırmayın
o yüzden. Bu saatlerde
Adana’da sokaklar buram
buram ciğer kokuyor;
çünkü burada kahvaltıda
ciğer yemek âdetten.
Sabah taze taze gelen
ciğerler dinlendirilmeden
pişiriliyor. Asıl lezzeti veren

de buymuş zaten. Sokak
lezzetlerinin en güzelini de
buralarda buluyorsunuz.
Ciğer ziyafetinden sonra
eski şehrin sokaklarını
keşfetmeye Büyük Saat
Kulesi’nden başlayıp Yağ
Camii’ne devam ediyorum.
Yolumun üstündeki
Kalaycılar Çarşısı, eski
Adana’nın keyfini çıkarmak
için birebir. Çay ocaklarında
kısa molalar verip ince belli
bardaklardan çay içiyorum.
Yürürken serinlemek için
Adana’yla özdeşleşmiş
şalgam suyundan tadıyorum.
Adanalılar kebapları
kadar şalgam sularıyla da
övünüyorlar. En iyisini
ise kebap ustalarının
yaptığını söylüyorlar. Yol
üstü büfelerinde leziz mi

last chamber of the stomach of
a ruminant like a cow or a
sheep. Thoroughly cleaned, the
“shirdan” is filled with
seasoned and spiced rice and
after its mouth is sown, it is
boiled in water with tomato
paste sauce. The stuffed
“shirdan” is eaten by adding
salt, cumin, and chili on top.
If you want to get up early and
walk around you are in the
wrong place. For the scent of
grilled liver will keep you from
setting off. Don’t be surprised
when you see the grills in the
lanes of the bazaar. During
those hours, the scent of liver
wafts in whirls on the streets
of Adana –this is because
eating liver for breakfast is
customary. The livers that
arrive in the early hours of the

4

Seyhan Nehri üzerine kurulu
1700 yıllık Taş Köprü, dünyanın
hâlen kullanılan en eski
köprülerinden biri.
The Taş (Stone) Bridge, built over
the Seyhan River 1,700 years ago,
is one of the oldest bridges in use
today.

5

Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en
büyük camisi olan Sabancı Merkez
Cami, Merkez Park ile beraber
Adanalıların vazgeçilmez yerleri
arasında.
Sabancı Central Mosque, the largest
mosque in Turkey and the Middle
East, and Merkez (Central) Park
should not be missed when visiting
Adana.

6

İklim ve rüzgâr açısından su
sporlarına uygun olan Seyhan
Baraj Gölü, Adanalılara rüzgâr
sörfü keyfi yaşatıyor.
Thanks to the climate and the wind,
Seyhan Reservoir is suitable for
watersports; residents of Adana
enjoy windsurfing here.

morning are directly cooked.
And that is what makes them
tasty. You can find the best of
street food here. After the
liver feast, I start exploring
the streets of the city from the
Great Clock Tower and later
head towards Yağ Mosque. The
Cauldron Makers’ Market on
my way is just the place to
enjoy the old Adana. Taking
short breathers at the
teahouses, I sip my tea in the
slim-waisted tea glasses.
In order to cool off, I taste the
turnip juice that is identified
with Adana. Those from
Adana boast about their
turnip juice as much as they do
about their kebabs. And they
say the kebab masters make
the best ones. It is possible to
find this delicious juice at the
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leziz şalgam suyu bulmak
mümkün. Kazım Büfe en
ünlüsü... Acılı ya da acısızını
seçmek size kalmış. Buz gibi
bir bardak şalgam suyu içip
yola devam ediyorum.
“Yeni Adana” dedikleri
bölüme yöneliyorum
şehirden ayrılmadan önce.
Atatürk Parkı’ndan sonrası
“Yeni Adana” olarak geçiyor.
Ziya Paşa Bulvarı, Turgut
Özal Bulvarı keşfedeceğim
yerler arasında. Çok sayıda
kafe, restoran ve mağaza
içeren bu bulvarlar Seyhan
Barajı’na kadar uzanıyor.
Menderes Adası Piknik
Alanı ve açıklarındaki
Sevgi Adası’na karşı tekrar
bir mola verip Adana’nın
ünlü “bici bici”sinin tadına
bakıyorum. Muhallebi, gül
suyu ve buzla yapılan tatlıyı
isterseniz sade isterseniz
meyveli yiyebiliyorsunuz.
Bu tarifsiz lezzetlerle Adana,
damak tadına düşkünler

için tam bir şölen sunuyor.
Yöreye özgü olduğu tespit
edilmiş 200’den fazla yemek
var. Gastronomik anlamda
hak ettiği yeri alması ve bu
özel lezzetlerin uluslararası
alanda tanıtımının
yapılabilmesi çok önemli.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Adana Lezzet Festivali de bu
amaçla kurgulanmış. Merkez
Park’ta gerçekleşen festivalde
birçok stantta Adana’ya özgü
yerel lezzetler tanıtılıyor. Ayrıca
uluslararası üne sahip şefler
davet edilerek atölyelerde halkın
dünya mutfağının lezzetleriyle
tanışması sağlanıyor. Bu yıl
da gösterilerle, atölyelerle,
söyleşilerle dolu festival renkli
geçeceğe benziyor. 4-6 Ekim
tarihlerinde buraya siz de
mutlaka gelmelisiniz.
Yemekle geçen bir geziye en
son noktayı “tekerlek tatlısı”
(Adana burması) ile koyuyorum.
Adana’nın Tarihî Ağaç Altı
Tatlıcısı bunun için en iyi adres!

snack bars on your way. Kazım
Büfe is the most famous one...
You can opt for the spicy or
regular one. After drinking a
glass of ice-cold turnip juice, I
set on my way.
Without leaving the city, I
head over to the place called
“New Adana,” which is the
region after Atatürk Park.
Ziya Paşa and Turgut Özal
Boulevards are among the
places that I will explore.
These boulevards have many
cafés, restaurants, and stores
and extend towards the
Seyhan Dam. Taking another
break across from Menderes
Island picnic area and Sevgi
Island, I taste “ bici bici”. Made
with milk pudding, rose water,
and ice, this dessert is served
either plain or with fruit.
With these hard-to-describe
delicacies, Adana provides a
real feast for food lovers.
There are over 200 recipes
deemed to be particular to this

region. It is important to
promote the city in this sense
and to celebrate these special
delicacies on international
platforms, so as to let Adana
find its rightful place in the
world of gastronomy. The 3rd
Tastes of Adana Festival is
organized with this aim. The
festival is held at Merkez Park
and local delicacies will be
promoted at the numerous
booths. Also, internationally
acclaimed chefs have been
invited and the people of
Adana will be introduced to
the delicacies of world cuisine.
With a program packed with
shows, workshops, and talks,
this year, the festival promises
yet again to be colorful. You
should certainly visit Adana
on October 4-6.
I end my visit of culinary
delights with “Adana burması”
(aka the “wheel dessert”). The
historical Ağaç Altı Tatlıcısı is
just the right spot for this!

7
7
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Şehir ile iç içe geçen Seyhan Nehri
gündüzleri ayrı, akşamları ayrı
güzellikler sunuyor.
The Seyhan River, which wanders
through the city of Adana, is
beautiful both in the daytime and
at night.

DERİN SESSİZLİK: YEDİGÖLLER
IN DEEP SILENCE: YEDİGÖLLER
MELİH USLU
FİGEN KOKOL

Bazı yerlerin tadı mevsiminde gidildiğinde çıkar.
Yedigöller’de sonbaharın renklerini ve gökyüzüne
doğru uzayıp giden ağaç dallarının sudaki aksini
izlemenin ya da orman içi patikalarda yürüyüşe
çıkmanın şimdi tam zamanı!
Certain places you can enjoy more when you visit them in
their optimal season. It is just the right time to go watch
the colors of autumn unfold, behold the reﬂections of
trees that stretch out towards the sky over the waters,
or take a walk down the paths in the forest of Yedigöller!

1

Köroğlu Dağları
göründüğünde kendimi
sonsuz bir orman denizinin
içinde buluyorum. Ankaraİstanbul karayolunun 152’nci
kilometresindeki Yeniçağa’dan
veya Bolu’dan kuzeye ayrılan
yollarla ulaşılan Yedigöller
Millî Parkı’nda ilerledikçe
sonbaharın tüm renkleri
önüme seriliyor. Başını
ağaçlar arasından bir nebze
olsun uzatmayı başaran
ahşap kulübeler ve otlaklara
giden inek sürüleri yolda
bana eşlik ediyor. Yedigöller
Millî Parkı’na varmadan
önceki son 30 kilometrede
hayli virajlı yol aynı zamanda
öylesine keyifli ve seyirlik
ki ara ara durup doğanın
binbir renkli tuvalinin
fotoğrafını çekmeden
edemiyorum. Mesafe hızla
erirken çepeçevre ormanlar
ortasında bir nazar boncuğu
gibi parıldayan Yedigöller ile
tanışıyorum. Civarda bisiklete
binen, piknik yapan ve çevre
yürüyüşüne çıkanlar derin
sessizliğin tadını çıkarıyor.
İrili ufaklı göllerin yüzeyinde
süzülen yaban ördekleri ve
neşeli şarkılar şakıyan kuşlar
gibi!
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1

Yedigöller, doğanın renklerini mükemmel bir
harmoniyle yansıtıyor.
Yedigöller reflects the colors of nature with perfect
harmony.

2

Göle açılan ahşap teraslar, amatör balıkçıların
sevdiği yerlerden.
The wooden terraces over the lake are a favorite with
amateur fishermen.

3

Ormanlık alanlarda kütüklerden yapılmış köprülere
rastlamak mümkün.
Bridges made of logs are found in the forest.

Huzurun Kucağında
Millî park statüsü altında
koruma altına alınan
Yedigöller’e varınca yapılacak
ilk iş, sessizliği uzun uzun
dinlemek olmalı. Dağ, orman,
göl... İnsanın doğada aradığı
her şey var burada. Gölün
huzur dolu dinginliğini
hissedince insan, kendini
ağaçların altına atmak,
yaprak öbekleri üstünde
yuvarlanmak, sazlıkları örten
siste kaybolmak, doğanın
sesine kulak vermek ve
hayallere dalarak hayatın
gerçekliğinden uzaklaşmak

2

As I come to behold the Köroğlu
Mountains, I find myself
in an endless sea of forests.
Proceeding towards the
northbound roads that depart
from Yeniçağa located on the
152nd mile of the AnkaraIstanbul highway or from Bolu,
all the colors of autumn start
to stretch out before me. The
wooden cottages that manage
to strain their heads at least
a bit from amongst the trees
and the herds of cows heading
for the pastures accompany
me on the way. In the last 30
kilometers before we reach

Yedigöller National Park, with
lots of bends, the road is so
appeasing and the scenery is
such a joy to behold that I can’t
help but stop at times to take
pictures of nature’s varicolored
canvas. Whilst the distance is
fast covered, I come by Yedigöller
that gleams right in the middle of
the forests much like an evil eye
talisman. Those going cycling,
picnicking, and hiking around
the lake enjoy the deep silence
-like the wild ducks gliding over
the surface of the lakes, big and
small, and the birds that happily
chirp!

istiyor. Çocuklaşmak istiyor
belki de yeniden… Çünkü
saflığı, masumiyeti ve
arınmışlığı hissettiriyor
Yedigöller. Bir kelebeğin
renklerinin peşinden
gidebilmeye, dört yapraklı bir
yoncayla umutlanabilmeye
ve bir uğur böceğiyle dost
olabilmeye çağırıyor. Geniş
ve tozsuz bir ormanın
ortasında, devasa ağaçlar
arasında bir anıt ağaç çıkıyor
karşıma ilkin. Güneşin
altın ışıklarını serptiği
dallarında kuşların ötüştüğü,
rüzgârların dolaştığı;
ormana böğürtlen toplamaya
gelen çocukların gölgesinde
dolaştığı heybetli bir ağaç...
Sonra sıra sıra beliren
sahnelerde büyük ve görkemli
çamlar, kayınlar, gürgenler,
köknarlar, kavaklar,
kızılağaçlar ile kestane,
fındık, ıhlamur, dişbudak ve
meyve ağaçları! Ağaçların
koruyucu perdesinin ardında
göllerden birinin ışıltısı, saf

ve parlak yüzüyle gülümsüyor
bana. Çevrenizde heyula gibi
yükselen dağlar nedeniyle
aşağılarda olduğunuzu
hissetmeniz gayet normal
burada. Göl imgesi çukurluk
bir alanı, kıyıda olmayı
çağrıştırıyor ne de olsa…
Oysa dağlar üzerinde
ve denizden 780 metre
yükseklikte olacaksınız
Yedigöller’de. Sonbahar
aylarında sarı, kahverengi
ve kızılın en yumuşak
tonlarıyla boyanan Yedigöller
ormanları, Batı Karadeniz
faunasının karakteristik
bir bölümünü oluşturuyor.
Bizlere de bu benzersiz doğa
şöleninin keyfini sürmek
düşüyor.
Sonbaharda Başka Güzel
İlkbaharda doğanın göz alıcı
tazeliğinin, yaz aylarında
serinliğin, kışları kar
örtüsünün, sonbaharda
ise tüm renklerin bir
arada bulunuşuyla doğan

In the Bosom of Peace
The first thing to do when
you get to Yedigöller, which is
protected under the status of
national parks, would be to
enjoy the silence for a long while.
Mountain, forest, lake... There
is everything one can look for in
nature here. Feeling the peaceful
tranquility of the lake, you want
to lay down underneath the trees,
roll in the piles of leaves, get
lost in the mist that covers the
reeds, lend an ear to nature, and
run away from the reality of life
through daydreaming. You want
to, once again, become a child
perhaps… For the forest gives
you a sense of a child’s naivety,
innocence, and pureness… It
calls you to follow the colors of a
butterfly, to cherish hope with a
four-leaf clover, and to befriend
a ladybug. At first, right in the
middle of a large and dust-free
forest, a monumental tree
comes before me amongst other
gigantesque trees. A majestic tree
on the sunray-dappled branches

on which birds chirp and winds
ramble, in the shade of which
children who come to the forest to
pick berries wander... And then
in these scenic views that you
behold one after the other, you
come across the great and fulgent
pines, beeches, alders, firs,
poplars, redwoods, and chestnut,
linden, ash, nut, and fruit trees!
Underneath the protective canopy
of the trees, the gleam of one of the
lakes smiles at me with its innocent
and bright face. Thanks to the
mountains that rise around you
like a specter, it is normal to feel
as if you are still down below
since the image of a lake recalls
a concave area, and being on
shore… But in Yedigöller, you
will be over the mountains and
780 meters above sea level. In
autumn, assuming the softest of
yellows, browns, and reds, the
forests of Yedigöller assemble
the most characteristic fauna of
the West Black Sea. And the only
thing we need to do is to enjoy
this unique natural fest.

3
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4

Dilek Çeşmesi, gölleri besleyen su kaynaklarının birleştiği yerde.
The water sources that feed the rivers meet at the wishing well fountain.

5

Minik çavlanlar, Yedigöller’in sürprizli coğrafyasına hareket katıyor.
The tiny waterfalls add dynamism to the surprising geography of Yedigöller.

6

Yedigöller’de çadır ve karavan kampları için alanlar var.
There are areas for camping in tents and caravans at Yedigöller.

4

BİLGİ
Türk Hava Yolları İstanbul ile
Kastamonu arasında haftanın
altı günü karşılıklı direkt
seferler düzenliyor.
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik
gösterebileceğinden lütfen web
sitemizi ziyaret edin.

INFO
Turkish Airlines has
round-trip flights between Istanbul
and Kastamonu six time a week.
*Alterations can be made to the schedule/
hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com

renk cümbüşünün tadını
çıkarabilmek, ağaçlar
arasından sızan ışık
hüzmelerinin büyüsüne
kapılmak, koyu gölgeli
bir ormanın kuytularına
serpilmiş göllerin yüzeyinde
ağaçların, sazlıkların,
kuşların ve çiçeklerin aksini
izleyebilmek için Yedigöller’e
gelmelisiniz. Ormanlarla
kaplı derin bir vadi çanağının
içindeki bölge, yaklaşık 16
hektarlık geniş bir alana
yayılıyor. Millî park içindeki
Köyyeri mevkiinde bulunan,
Geç Bizans dönemine ait
kalıntılardan bölgenin eski
bir yerleşim alanı olduğu
anlaşılmış. 1965 yılında
millî park kapsamında
koruma altına alınan
bölgede yedi göl, bir şelale,
seyir terasları, piknik
alanları, ızgara ocakları,
bungalovlar ve çeşitli
ihtiyaçların karşılanabileceği
mekânlar var. 18 üniteden
oluşan toplam 72 yataklı
bungalovlarda konaklama ve
28 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

yeme içme hizmeti veriliyor.
yedigollermillipark.com
internet adresi üzerinden
sorgulama yaparak müsaitlik
ve fiyat konularında bilgi
alabilir, rezervasyon
yaptırabilirsiniz.
Yedigöller’in Hikâyesi
Volkanik kayaçlardan oluşan
bölgede toprak zaman içinde
görülen yer hareketlerinden
ötürü kayıp sürüklenmiş.
Kayan kütleler, vadinin
önünü tıkayarak arkalarında
suların birikmesini
sağlamış ve zamanla gölleri
oluşturmuş. Bugün sık bir
orman dokusu içine gizlenmiş
göllerin her birinin farklı bir
ismi var: Büyükgöl, Seringöl,
Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl,
İncegöl ve Sazlıgöl. İki farklı
plato üzerinde oluşmuş
göllerin en büyüğü olan
Büyükgöl’ün en derin yeri 15
metreyi buluyor. Ülkemizdeki
ilk damızlık alabalık üretme
istasyonu, 1969 yılında
burada kurulmuş. Dibinden

5

6

All the More Beautiful in
Autumn
You should visit Yedigöller to
enjoy the spectacular newness
of nature in the spring, the
coolness in the summer, the
blanket of snow in the winter,
and the riot of colors created
by its multicolored nature
in autumn; to be enchanted
by the rays of light beaming
between the trees; and to gaze
at the reflections of the trees,
reeds, birds, and flowers on the
waters of the lakes seemingly
strewn across secluded areas
of a forest of deep shadows.
The area that remains within
a deep valley basin covered
with trees, spreads over a
stretch of land of around 40
acres. The ruins dating back
to the Late Byzantine era in
the location called Köyyeri
within the national park have
established the site as an
historical settlement. There
are seven lakes, a waterfall,
observation terraces, picnic
areas, grills and hearths,

bungalows, and venues to
cater to various requirements
within this area that was taken
under protection in 1965 as a
national park. On the premises
formed of 18 units, there
are bungalows with a total
accommodation capacity for
72 persons; food and beverage
services are also provided.
You can find out details of
availability and prices on the
website “yedigollermillipark.
com”, where you can also make
bookings.
The Story of Yedigöller
This region consists of volcanic
rocks, which came into
existence due to earthquakes
and landslides over time. The
masses that slided occluded
the valley, leading water to
collect in this basin and in
time the lakes were formed.
Today, all the lakes that are
hidden in the lush forest
floor have different names:
Büyükgöl, Seringöl, Deringöl,
Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl,
ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019 29

7

7

Yöredeki göller, ortalama 800 rakımlı iki ayrı plato üzerine dağılmış.
Lakes in the region are distributed on two separate plateaus at an altitude averaging 800 meters.

sızdırdığı bol miktardaki
su, gölün kuzeydoğusunda
yüzeye çıkarak bir şelalenin
doğuşuna vesile olduğundan
buraya Şelale Gölü adı
da veriliyor. Bu gölün
güneydoğusundaki Deringöl,
20 metre uzunluğundaki akar
kısmı ile Büyük Göl’e bağlı.
Kuzeyden güneye doğru derin
bir alçalma gösteren bölgede
en yüksek yer, bin 488 metre
ile Eğrikiriş Tepesi. En alçak
nokta ise 465 metre ile
Kirazçatı olarak kayıtlara
geçmiş. Sessiz ve sakin
bünyesi, güzel manzaraları,
farklı arazi şekilleri, yürüyüş
yolları, şelaleleri, çeşitli
cinste bitki ve ağaçlarla
süslü yamaçlarıyla piknik,
dinlenme, fotoğraf çekme,
spor yapma ve kamp kurma
gibi rekreatif faaliyetler
için birebir Yedigöller’de bir
hektarlık alanda çadırla veya
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karavanla konaklamak da
mümkün. Çok sayıda bitki
türünü içeren millî park,
Anadolu’nun en güzel karışık
doğal ormanlarından birine
sahip. Bölgede porsuk gibi
nesli tükenmekte olan bitki
türlerinin yanı sıra yaban
hayvanlarından ayı, domuz,
kurt, tilki, sansar, sincap,
geyik, karaca ve tavşan ile
kuşlardan yabani ördek,
yabani güvercin ve keklik de
barınıyor. Bünyesinde bir
geyik üretme istasyonu da
bulunan millî park, 100’ün
üzerinde kuş türünün yaşam
alanı. Her yıl mayıs ile eylül
dönemlerinde Büyükgöl ve
Deringöl’de ücret karşılığı
sportif olta balıkçılığı
yapılabiliyor.
Ormanın Fısıltıları
Yedigöller çevresinde bir
haftada bile bitirilemeyecek

and Sazlıgöl. The deepest
point in Büyükgöl, the biggest
of the lakes formed on two
different plateaus, is around
15 meters. The first trout
brood stock breeding station
of our country was set up here
in 1969. Since plenty of water
that percolates from its basin
surfaces at the northeast of
the lake to form a waterfall,
this lake is called Şelale Gölü
(Waterfall Lake). To the
southeast of this lake, Derin
Göl is connected to Büyük
Göl with a 20-meter-long
section. Displaying a deep
inclination from the north to
the south, its highest place is
Eğrikiriş Hill, which is 1,488
meters tall. The lowest point
in the records is Kirazçatı
with 465 meters. With its silent
and tranquil nature, beautiful
scenery, varied terrain, hiking
tracks, waterfalls, and hills

covered with all different sorts
of plants and trees, it is ideal
for recreational activities
such as picnicking, relaxing,
taking pictures, sporting, and
camping. You can stay in a tent
or in your caravan in a 2.5
acre area. Boasting myriads
of plant species, the national
park features one of the most
beautiful mixed natural
forests of Anatolia. Besides
endangered plant species
such as the yew tree, it also
harbors wildlife like bears,
boars, wolves, foxes, weasels,
squirrels, deer, roebucks, and
hares, and when it comes
to birds, wild ducks, wild
pigeons, and partridges. The
park is also a deer breeding
station and is the habitat of
over 100 bird species. In May
and September, you can angle
in Büyükgöl and Deringöl for a
certain fee.

kadar fazla yürüyüş parkuru
ve orman içi yollar saklı.
Doğa yürüyüşlerinin en
iyi mola adresleri, göl
kıyısındaki ahşap seyir
terasları ve kuytularda gizli
tahta masalar. Burada şehrin
tüm seslerinden uzakta
olmak, kuru yapraklardan
bir yorgan yaparak ağaçların
kucağında uyumak ve kendi
dünyanızın içine çekilmek
geçecek aklınızdan… İşte o
an Yedigöller’in size gerçek
güzelliğini fısıldadığını
duyumsayacaksınız. Ancak
buralara kadar gelip civar
köylerden doğal ürünler
almadan dönmek olmaz.
Bunun bilinciyle Yedigöller’in
parlak maviliğini ağaçların
derin gölgesine emanet edip
civar köylere uzanıyorum.
Birkaç kilometre ileride
sararmış kırlara yayılan keçi

sürüleri, her iki yanda kavak
ağaçlarının sıralandığı uzun
köy yolları ve kızıl yapraklarla
örtülmüş patikalar tam bir
sonbahar panoraması sunuyor.
Köylü teyze ve amcaların
büyük bir emekle ürettiği
ürünlerin satıldığı bu yerde
insanı cezbedecek o kadar çok
şey var ki! Kuru dallardan
yapılmış sepetler, ahşap
eşyalar, oyalı yemeniler, bitki
çayları, şifalı otlar, tarhanalar,
erişteler, cevizler, pestiller,
mini mini balkabakları,
reçeller, ballar, kaymaklar,
mis kokulu peynirler ve daha
neler neler… Dönüş yolunda
duyduğunuz muhteşem sesleri
ve gördüğünüz manzaraları
anımsarken kendinizi
iliklerinize kadar dinlenmiş
hissedeceksiniz. Gidin,
görün; bana kesinlikle hak
vereceksiniz.

The Forest’s Whispers
There are walking tracks and
paths in the forest around
Yedigöller that need over a
week to be explored fully. The
best places to take a breather
during hikes are the wooden
observation terraces set up
on the lake shores and the
wooden tables in secluded
areas. Here, away from all
the noise of the city, you will
think of sleeping underneath
the trees with dry leaves for a
blanket, absorbed in your own
world… You will feel Yedigöller
whisper its true beauty in your
ear. Having come all the way
here, you can’t go back without
buying the nearby villages’
organic produce. With that in
mind, entrusting the bright
blue of Yedigöller to the deep
shade of the trees, I set on my
way. A few kilometers ahead,

goat herds strewn across the
prairies, village roads with
poplars lined up on both sides,
and paths covered with red
leaves present a scenic autumn
panorama. There are so many
appealing products in this
place produced by the villages’
aunties and uncles: baskets
made from dried willow twigs,
wooden goods, kerchiefs
rimmed with point lace, herbal
teas, healing herbs, “tarhana”
(sundried curd, tomato, and
flour used to make soup),
vermicelli, walnuts, dried
fruit roll-ups, tiny pumpkins,
jams, honey, clotted cream,
cheese that smells delectable,
and many many more… On
your way back, recalling those
spellbinding sounds and the
scenery that you beheld, you
will feel at ease. If you visit, you
will certainly agree with me.

8

8

Ağaçların gölgesine sığınmış piknik masaları tam da sessizlik arayanlara göre.
Picnic tables under the shade of trees are perfect for those seeking tranquility.
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BENZERSİZ
MARDİN
MARDİN: THE UNIQUE
SEÇİL SAĞLAM

MUSTAFA YILMAZ

Bazı şehirler binlerce yılın görüp geçirmişliğini
öyle derinden hissettirir ki, hayatı boyunca
kavradıklarıyla buraların hakkını verememekten
korkar insan.
In some cities you feel thousands of years of worldly
wisdom so deep within that you fear failing to
appreciate it.

1

Ebabil seslerinin, taşların
sıcaklığının ve derin bir
bilgeliğin iç içe geçtiği pırıl
pırıl bir sabahta tanıştık
Mardin’le. Kendisini
dinlemeyi ve öğrencisi olmayı
tereddütsüz kabul ettim.
Beni kavradı, kucakladı,
hikâyelerini fısıldadı ruhuma.
14’üncü yüzyılda yaşamış ve
hayatının yaklaşık 30 yılını
seyahat ederek geçirmiş
İbn Battûta, “Seyahatlerde
önce nutkun tutulur, sonra
da bir hikâye anlatıcısına
dönüşürsün.” sözünü Mardin
için söylemiş olmalı. İşte
bu ünlü seyyahın kendi
seyahatnamesinde “Gördüğüm
en güzel İslam şehri.” diyerek
taçlandırdığı Mardin’de
kendisi ile aramızdaki
yüzyıllar, Mezopotamya’nın
önümde deniz gibi uzanan
düzlüklerinde eridi sanki.
Çağlar öncesinden, onun
baktığı yerden bu coğrafyaya
baktığımı hissediyorum.
Marangozlar Kahvesi’ne
varan dar sokaklarda çeşitli
zanaatkârların, satıcıların;
tezgâhların, atölyelerin
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önünden geçerken buranın
sırlarına ermeyi sağlayacak
ipuçlarını arıyormuş gibi
bir hisse kapılan ilk kişi ben
değildim kuşkusuz.
Revaklı Çarşı üzerindeki sıra
sıra revaklara Mardinliler
“zaman tüneli” dermiş.
Revakların altında şahmeran
ustaları tüm zamanların
içinde ve dışında, rüyalar ile
gerçekler arasında işlerinin
başındalar. Hangi dükkâna,
atölyeye girsem karşımda
başka bir dünya. Şahmeran
ustası, camaltı sanatçısı ve
masal anlatıcısı Ebuburak,
“Şahmeran, kişisini seçer.”
diyor. Yaptığı şahmeran
camaltı işlerinden, daha
buralara gelmeden haberim
olmuştu. Mardin’e gönül veren
Ebuburak’ın gönlü, gözü, sözü
Mardin.
Revaklı Cafe’nin terasından
göz alabildiğine seyrettiğim
Mardin’i gönlümün açıklığınca
kavrayabiliyorum ancak.
Sarımtırak toprak önümde
uzanırken şehrin seslerini
dinliyorum. Türkü söyleyen bir
delikanlının sesi, mahalleleri

We were introduced to Mardin
on a morning when the sound
of the swifts, the warmth of
the stones, and a deep sense of
wisdom were as one. Without
hesitation, I agreed to listen and
be a student. Mardin embraced
me and whispered its stories to
my soul.
Having lived in the 14th
century and spent 30 years
traveling, Ibn Battuta must
have had Mardin in mind
when he said, “Traveling, you
first get tongue-tied and then
become a storyteller.” Arriving
in Mardin, which the famous
traveler described as“the most
beautiful Islamic city I have
set eyes upon”in his “Book of
Travels”, the centuries between
us seemingly melt away in the
plains of Mesopotamia that lie
before me like a sea. It felt as
if I was looking at this scene at
the exact spot he had centuries
earlier.
Passing by various artisans,
salespeople, stalls, and
workshops lining the narrow
streets that lead to the
Carpenters’ Coffeehouse, I had

no doubt that I was not the only
person looking for clues that
would solve the mysteries of the
city.
The residents of Mardin call
the arcades lined side by side
on the Revaklı Bazaar a “time
tunnel.” Underneath the arcades,
beyond all time, somewhere
between dream and reality, the
basilisk (shahmaran) masters
are at work. Whichever store
or workshop I go into, I enter
into a brand new world. Basilisk
master, glass painting artist,
and storyteller Ebu Burak
said, “The basilisk chooses the
person itself ”. I knew of his glass
paintings before I came here.
With a heart set on Mardin, Ebu
Burak’s heart, eyes, and words
are full of the city.
I could take in Mardin, which I
watched from the terrace of the
Revaklı Bazaar,as much as the
space in my heart allowed me.
Whilst the yellowish earth laid
before me, I lent an ear to the
sounds of the city. The voice of
a young man singing a folk song
got intermingled with the sounds
of the chickens pecking the earth

birbirine bağlayan labirent
biçimli sokakları eşeleyen
tavukların telaşlı seslerine
karışıyor; ebabillerin,
serçelerin, güvercinlerin
sesleri de cabası… İnsana
zaman kavramını unutturan;
geçmişi, şimdiyi ve geleceği
aynı anda hissettiren nadir
yerlerden Mardin.
Otele üzerimde ilk günün
etkisiyle dönerken, evleri
birbirine bağlayan, şehrin
kendine has mimarisinin bir
parçası olan “abbaraların”
altından geçiyorum.
Uykuya dalmadan önce, “Ya
Mardin bir rüya ya da ben
çok gerçek kaldım.” diye
düşünüyorum.
Otele ve tüm şehre hâkim
taş işçiliğinin zarafetini,
ebabillerin terasa pike yaparak
uçuşlarını izleyerek ve
sabahın seslerini dinleyerek
içtiğim kahveyle başlıyorum
yeni güne. Mardin demek
daima güzel kahveler ve nefis
çöreklerle ziyafet çekmek
demek biraz da. Çok sevdiğim

üç koku burnuma demir atıyor
sokaklarda. Çeşit çeşit mis gibi
sabunlarla dolu dükkânlar,
taze çekilen enfes kahveler ve
fırından yeni çıkan tepsiler
dolusu çörek. Muazzam
bir derinlik ve güzellikteki
Mardin’e bir de bu kokular
karışınca büyülenmiş gibi
dolaşmak ve her fırsatta
kahve-çörek molası vermek
düşüyor benim de payıma.
Eski Mardin’in neredeyse
tümü tarihî ve dinî yapılardan
oluşuyor; görülecek çok yer,
bu yerlerin de anlatacak
çok hikâyesi var. Rotamı
otelden çıkmadan çiziyorum.
İlk önce Mardin Müzesi’ni,
yanındaki Meryem Ana
Kilisesi’ni, ardından Zinciriye
Medresesi’ni, Ulu Cami’yi
ve Sakıp Sabancı Mardin
Kent Müzesi’ni göreceğim.
Müzeye girmeden meydandaki
Cumhuriyet Kahvesi’nde
oturup limon kabuğu, zencefil,
meyan köküyle baharatların
karışımı, lezzet ve şifa dolu,
Mardin’e özgü “asir” isimli

in these labyrinth-like streets;
added to that was the sound
of the swifts, sparrows, and
pigeons… Mardin is one of those
rare places that make you forget
time and give you a sense of
experiencing the past, present,
and future all at once.
Returning back to the hotel, still
under the influence of the first
day, I passed under the “abbara”,
the gateways that connect the
houses, elements of the city’s
unique architecture. Before
drifting off to sleep, I thought,
“Either Mardin is a dream or I’m
too real for it.”
I started the new day by sipping
my coffee as I lent an ear to
the sounds of the morning and
observed the elegance of the
stonemasonry that dominated
the hotel and all the city, and
the way swifts dived towards
the terrace. Mardin also meant
feasting on delectable coffee and
delicious shortbreads. Three
scents with which I’m infatuated
allure me in the streets: stores
filled with all kinds of scented

2

soaps, the aroma of freshly
ground coffee, and trays of
shortbread fresh out of the oven.
Getting these scents of great
depth and beauty in Mardin,
you literally walk its streets as
if enchanted and want to take a
coffee and shortbread break at
every chance.
Nearly the whole of Old Mardin
is made up of historical and
religious buildings. There are
so many places to see and
the sites have so much to
tell. Before leaving the hotel,
I’d determined my course. I
would first drop by the Mardin
Museum, then the Virgin Mary
Church beside it, and then
the Zinciriye Madrasah, Ulu
Mosque, and Sakıp Sabancı
Mardin City Museum. Before
entering the museum, sitting at
the Cumhuriyet Coffeehouse in
the square, I drank something
particular to Mardin, the
delicious and healing “asir”,
a refreshment prepared with
lemon rind, ginger, licorice, and
a blend of spices.And I asked
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İnşa edildiği beşinci yüzyıldan günümüze, insanlık tarihine tanıklık etmiş
Deyrulzafaran Manastırı, bugün Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerinden biri.
Having witnessed the history of humanity from its foundation in the 5th century,
the Deyrulzafaran (Mor Hananyo) Monastery is one of the important centers of
the Syriac Orthodox Church today.
Mardin sokaklarında yürürken taze çekilmiş kahvelerin davetkâr kokusu
sık sık kahve molası verdirebilir. Sokakları saran bir başka güzel koku da
her biri ayrı bir fayda sağlayan doğal sabun çeşitlerinin kokusu.
As you stroll along the streets of Mardin, the inviting aroma of freshly ground
coffee can lead you to frequent coffee breaks. One other splendid scent that
wafts through the air is that of the natural soaps, which offer a plethora of
different benefits.
Nesilden nesile aktarılan bakırcılık zanaatının bugünkü ustaları da
hayranlık uyandıran işlere imza atıyor.
The master coppersmiths of today append signature to works that evoke
admiration.

ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019 37

5

içecekten içiyorum. “Bir bardak
daha.” diyorum; mümkün olsa
her gün “asir” içerim.
Mardin Müzesi olarak hizmet
vermeye başlamadan önce
Süryani Katolik Patrikhanesi,
daha sonra da askerî üs,
karakol ve sağlık ocağı olarak
kullanılmış binada Pers,
Roma, Bizans ve Osmanlı’nın
izinde arkeolojik buluntuları
incelediğim keyifli birkaç saat
geçiriyorum. Çeşitli atölyelerin
düzenlendiği giriş bölümünde
çocuklar pek çok bilgiyi
uygulamalı öğrenebiliyor.
Müze gezmekten hoşlananlar
Mardin Müzesi’ne en az iki
saat ayırmalı.
14’üncü yüzyılda Artuklu
sultanı tarafından yaptırılan
ve zaman içinde rasathane
olarak da kullanılan Zinciriye
(Sultan İsa) Medresesi,
incelikle icra edilmiş taş
işçiliğinin yanı sıra ikinci
katından baktığınızda
önünüze serilen Mezopotamya
manzarasıyla da Mardin’in
en önemli yapılarından.
Şehirdeki iki yapıdan özellikle
etkilendiğimi belirtmem
gerek: Tarihî Kız Meslek
Lisesi ve Artuklu Üniversitesi
Sosyal Tesis ve Uygulama
Oteli. Tekrar görmek için
sabırsızlandığım bu iki yapı
bahsettiğim taş işçiliğinin
büyüleyici örneklerinden.
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Şehrin katman katman
yoğunluğunu sindirmek için
Ulu Cami’nin avlusunda mola
verdikten sonra yeniden
yola çıkıyorum. Eşeklerin
eşya taşıdığı dar ve dik
yollar, derin sessizliğiyle
labirenti andıran sokaklar;
çocukların koşuşturduğu,
iç içe ve birbirine bağlı
mahalleler arasından geçip
Sakıp Sabancı Mardin Kent
Müzesi’ne varıyorum. Şehrin
kimliğini anlatan çeşitli
belgeler, fotoğraflar ve eşyalar
arasında dolaşırken otelden
postaneye, okuldan restorana
eski Mardin yapılarının zarif,
6

for one more glass -if it were
possible, I could drink “asir”
every day!
In this building that served as
the Syriac Catholic Patriarchy
and then a military station,
headquarters, and a community
health center, I spent a few
enjoyable hours as I set on the
trails of Persians, Romans,
Byzantines, and Ottomans by
studying the archaeological
findings. In the entrance where
various workshops are held,
children can learn a lot through
hands-on learning. Those who
enjoy visiting museums should
allot at least two hours to the

Mardin Museum.
Built in the 14th century by
an Artuqid sultan and used
in time as an observatory,
Zinciriye (Sultan İsa) Madrasah
is one of the most impressive
buildings in Mardin with its
elaborate stonemasonry and
the landscape of Mesopotamia
that lays before you from the
second floor. Two buildings in
the city had a huge effect on
me: the Historical Vocational
School for Girls and the Artuklu
University’s Social Facility
Building and Hotel. These
buildings, which I can’t wait
to see again, are truly the
most enchanting examples of
stonemasonry!
After taking a breather in the
courtyard of the Ulu Mosque to
be able to absorb the intensity
of the city layer by layer, I
once again set out on my way.
Passing through the narrow and
steep paths on which donkeys
carry goods, the labyrinthine
streets with their deep silence,
and the interconnected
neighborhoods that come alive
with playing children, I arrive
at to the Sakıp Sabancı Mardin
City Museum. Strolling along
and looking at the various
documents, photographs, and
wares conveying the identity of
the city, I feel the old Mardin
structures from the hotels to
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Zinciriye Medresesi’nden
benzersiz Mezopotamya ve
Mardin’in sembolü, Artuklu
döneminden (12’nci yüzyıl)
günümüze ulaşan Ulu
Cami’nin görünüşü.
A view of Ulu Mosque from
the Zinciriye Madrasah, the
landmark of Mesopotamia and
Mardin that was built during
the rule of the Artuqids in the
12thcentury.
Tarihî Kız Meslek Lisesi’nin
büyüleyici mimarisini, âdeta
dantel gibi işlenmiş taşlarını
ve onlardaki harikulade işçiliği
görmelisiniz.
You must make sure to see the
fascinating architecture of the
Historical Vocational School for
Girls, whose elaborate masonry
reminds one of delicate lacework.

BİLGİ
AnadoluJet Ankara ve İstanbul
Sabiha Gökçen’den Mardin’e
her gün karşılıklı seferler
düzenleniyor.
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik
gösterebileceğinden lütfen web
sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has daily round-trip
flights between Istanbul and
Mardin.
*Alterations can be made to the schedule/
hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com

benzersiz ve göz alıcı taş
işçilikleriyle ruhuma işlediğini
hissediyorum.
Deyrulzafaran Manastırı’nı
da ziyaret etmek istiyorum
Mardin’den ayrılmadan.
Görevli içeride ayin
düzenlendiğini, yarım
saate biteceğini söyleyince,
zafaran çayı içerek bahçede
bekliyorum. Süryani
Kilisesi’nin önemli
merkezlerinden biri olan
manastırın tarihi, güneş
tapınağı olarak kullanıldığı
zamanlara, milattan önceye
dayanıyor.
Manastırın rehberi âdeta
insanlık tarihinin özeti
denilebilecek bu mekânı
anlatıyor. Binlerce yıl
bu topraklarda yaşamış

insanların ve inançların
Mezopotamya’nın
gizemini bugüne taşıdığını
düşünmemek imkânsız.
Midyat’ı ve Dara antik
kentini görmeyi isterdim
ancak vakitsizlikten bu
dileğim bir sonraki sefere
kalıyor.
Mardin’i anlamak, anlatmak
pek kolay değil. Dinlerin,
dillerin, dokuların ve
ruhların birbiri içinde
eridiği şehir, dünyanın özeti
sanki. Bir ucundan tutup
anlamaya ömür yeter mi
bilinmez.
Mardin’in bana anlattığıysa,
rüyaları gerçeğe katmak,
hikâyelerin çağrısına
kapılmak ve dinlemenin
erdemine ermek.

the post office, the schools to the
restaurants getting ingrained in
my soul with their delicate, unique,
and impressive stonemasonry.
I wanted to visit the
Deyrulzafaran (Mor Hananyo)
Monastery before leaving the city.
When the attendant said that
there was a service inside and
it would be over in half an hour,
I waited in the garden sipping
saffron tea. One of the most
important centers of the Syriac
Orthodox Church, the monastery’s
history dates back to pre-Christian
times when it was used as a sun
temple.
The monastery’s tour guide
talked to us about this place;
literally giving us a summary of
human history. It is impossible
not to believe that the people and

beliefs that existed in these lands
for thousands of years have not
carried forward the mysticism
of Mesopotamia to the present
day. I would like to have seen the
ancient cities of Midyat and Dara
but due to time constraints I had
to postpone my visit for another
time.
It was not easy to fully
comprehend and describe Mardin.
It is a city in which religions,
languages, textures, and souls
become one and meld, feeling like
the sum of the world. You can
never know if a lifetime would be
enough to understand it -even one
of its corners.
What I learned from Mardin
was to add dream to reality, and
accepting the call of its stories, to
appreciate the virtue of listening.
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YÖRÜK
DÜĞÜNÜ
YORUK
WEDDING
MURAT ÖZÇELİK

Afyonkarahisar ili
Dinar ilçesinde yaşayan
Yörükler geleneksel
düğün ritüellerini bugün
de yaşatıyor. Çölovası
diye adlandırılan
bu bölgede bulunan
Yıpraklı, Göçerli, Doğanlı
ve Kınık köylerinde
düğünler Türkmen
Yörüklerine has folklorik
elbiseler içinde, bölgeye
özgü müzikler eşliğinde
yapılıyor.

The nomads living
in the Dinar district
of Afyonkarahisar
province keep their
traditional wedding
rituals alive to this
day. In this region
called Çölovası, in
the Yıpraklı, Göçerli,
Doğanlı, and Kınık
villages, weddings are
carried out in folkloric
attire and music
particular to the area.

Gelin almaya giden erkek
tarafını bekleyen kadınlar çalan
müzik ile eğleniyor.

Waiting for the arrival of the groom’s
side who went to bring the bride,
women have fun listening to music.

Erkek evine gelen gelin “yengeler”
yanında… Erkek evinin kadınları
gelini oynamaya sırayla kaldırır.

Having arrived at the groom’s house,
the bride stands together with the
“aunties”. The women of the groom’s
side take turns to ask the bride to
dance one-to-one.

Gelin erkek evine girerken
damadın annesi erkek evinin
kapısına yumurta, bal ve tereyağı
sürer. Yumurta bereketli bir
evliliği temsil eder; tereyağı
huzuru, bal ise mutluluğu…

Whilst the bride enters the groom’s
house, the mother of the groom rubs
eggs, honey, and butter on the door
of the house: eggs symbolize fertility,
butter symbolizes peace, and honey
symbolize happiness.

Yörük kızları bayramlarda ve
düğünlerde allı pullu ve çok renkli
geleneksel giysilerini giyer.

The nomad girls wear the sequined,
beautiful, and colorful traditional
attire on Bairams and weddings.

Gelin, çeyiz sergisi sonrası
misafirlerden hediye ve takıları
kabul eder.
After her trousseau is displayed,
the bride accepts presents and jewelry.

Çeyiz sergisinde gelinin
geleneksel elbiseleri, el işi
patikleri, yelekleri, yorganları,
mutfak eşyaları gelen
misafirlere gösterilir.

The traditional attire, hand-knit
booties, vests, quilts, and kitchenware
are displayed to the guests.

AHİLİK GELENEĞİ
CANLANIYOR
AYBALA HİLÂL YÜKSEL

AHI COMMUNITY TRADITION
IS REVIVED
Eylülde “Ahilik Haftası” kutlamalarına sahne olan
Konya, kasım ayında “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş
Ahlakı Zirvesi”ne ev sahipliği yapıyor.

Acting as the backdrop of the celebrations for the Ahi
Community Week, Konya is hosting the International
Fair for the Ahi Community and Business Ethics
Summit.

KIYÂFETÜ’L-İNSÂNİYYE FÎ ŞEMÂİLİ’L-OSMÂNİYYE ALBÜMÜNDEB FATİH SULTAN MEHMED MİNYATÜRÜ, MİLLET YAZMA ESER KTP., AE TARİH NR: 1216
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya, Ahilik Haftası kutlamalarına sahne oluyor.
Konya, the capital of the Anatolian Seljuks, is the backdrop of special events during the Ahi Community Week.

Fatih Sultan Mehmed çarşıyı
denetlemek için tebdil-i
kıyafet dolaştığı günlerden
birinde rastgele seçtiği bir
dükkândan alışveriş yapmak
ister. Padişah olduğunu
bilmediği müşterisinin
isteklerinin bir kısmını temin
eden dükkân sahibi, diğer
ihtiyaçları için kendisini
komşu esnafa yönlendirir ve
ekler: “Onun malı daha yeğdir
hem de daha siftah etmedi.”
İşte bu meşhur hikâye esnaf
ve zanaatkâr dayanışmasının
sembolü Ahilik Teşkilatı’nın
günlük hayattaki yansımasını
birçok açıdan özetler.
Özünü ve esaslarını
İslam’ın ticari ve toplumsal
hayattaki düzenlemelerinden
alan Ahilik, Anadolu
topraklarında 13’üncü
yüzyılda kurumsallaşır.
Teşkilat, Anadolu Selçukluları
döneminde asıl adı Şeyh
Nasîrüddin Mahmûd Ahî
Evran b. Abbas olup Ahi
Evran olarak bilinen zatın
öncülüğünde şekillenir.
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Ahilik Teşkilatı yalnızca
tüccar ve sanatkârlar
arasındaki usta-kalfa-çırak
ilişkilerini düzenlemekle ve
iktisadi dengeleri korumakla
yetinmez, aynı zamanda
mensuplarının manevi
gelişimini de önceler. Dinî
ve içtimai teşkilat, Osmanlı
Devleti’nin kuruluş sürecinde
de önemli rol oynar.
Ahilik geleneğinin temsil
ettiği değerlerin hatırlanması
ve bugünün ticari
ilişkilerinde karşılaşılan
sorunların çözümünde
söz konusu birikimden
faydalanılması amacıyla
Türkiye’de eylül ayının
üçüncü haftası Ahilik Haftası
ve Esnaf Bayramı olarak
kutlanıyor. Uluslararası
rekabet koşullarının
iş dünyası üzerindeki
baskısını artırdığı 21’inci
yüzyılda Ahilik mirası
yeniden gündeme getirilerek
geçmiş ile gelecek arasında
köprüler kuruluyor. Ahilik
Haftası, Anadolu’nun

One day as he goes around
incognito, Mehmet the Conqueror
wants to shop from one of the
stores he passes. Able to cater to
only some of the requirements of
his customer, who he is not aware
is the sultan, the shop owner sends
him off to his neighbor for his other
requirements adding, “His goods
are even better than mine, and he
is yet to make his first sale of the
day.” This well-known storysums
up the ideas of the Ahi Community,
which symbolizes the solidarity
between tradesmen and craftsmen
in daily life.
The Ahi Community was
institutionalized on Anatolian
lands in the 13th century based
on the essence and principles of
Islamic regulations on commerce
and social life. The organization
took shape during the rule of
Anatolian Seljuks, led by Ahi
Evran whose real name was
Sheykh Nasreddin Abul Hakayik
Mahmud bin Ahmed al-Hoyi.
The Ahi Community regulates
the master-foreman-apprentice
relationship of tradesmen and

craftsmen and ensures that beyond
economic equilibrium, the spiritual
development of its members is
prioritized. A religious and social
organization, it played a significant
role in the establishment of the
Ottoman state.
In order to keep alive the values
represented by the Ahi tradition
and to benefit from this knowhow in resolving problems faced
in commercial ties today, the third
week of September is celebrated
as the Ahi Week and Tradesmen
Fest in Turkey. In the 21st century
with international competition
putting more pressure on the
business world, the heritage of
the Ahi Community is brought to
life in order to bridge the past and
the future. Led by the tradesmen
and craftsmen chambers, the Ahi
Community Week, is celebrated by
ceremonies and events in various
Anatolian cities.
International Fair for the
Ahi Community in Konya
Konya, the capital of the
Anatolian Seljuks,was the
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Konya’da Ahilik Haftası kutlanırken çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Various events is organized as a part of the Ahilik Week celebrated in Konya.

çeşitli şehirlerinde esnaf ve
sanatkâr odaları öncülüğünde
düzenlenen tören ve
etkinliklerle kutlanıyor.
Konya’da Uluslararası
Ahilik Fuarı
Anadolu Selçuklularının
başkenti Konya ise bu yıl
da Ahilik Haftası’na özel
etkinliklere sahne oldu.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (KONESOB)
üyelerinin mehter takımı
eşliğinde tarihî bedesten
çarşısına yürüyüşü ile
başlayan kutlamalar Kapu
Camii önünde düzenlenen
törenle devam etti. Ahilik
geleneğini yaşatmayı
hedefleyen etkinliklerin
bir hafta ile sınırlı
kalmayacağının müjdelendiği
törende, kasım ayında
organize edilen Uluslararası
Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı
Zirvesi’nin duyurusu yapıldı.
Uluslararası Ahilik Fuarı
ve İş Ahlakı Zirvesi, kasım
ayında iş dünyasını Konya’da

buluşturuyor. Ahilik
geleneğinin uluslararası iş
dünyasına ve ekonomiye
etkilerinin tartışılacağı,
iş dünyasında etkin
ailelerin görüş ve bilgilerini
paylaşacağı Uluslararası
Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı
Zirvesi’nde siyasiler, iş
insanları ve akademisyenler
çeşitli konuları gündeme
taşıyor. Ahilik olgusu
tarih, sosyoloji, ekonomi,
uluslararası ilişkiler gibi
disiplinlerin birikimi ışığında
yeniden inceleniyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde T.C. Ticaret
Bakanlığı, Konya Valiliği,
Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği desteğiyle
düzenlenen Uluslararası
Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi,
27 Kasım’da T.C. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla
açılıyor ve 30 Kasım’da T.C.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
sona eriyor.

backdrop of special events
organized within the scope
of the Ahi Community Week
this year. The celebrations
started with the march of
the procession formed by the
members of the Konya Union
of Tradesmen and Craftsmen
Chambers (KONESOB) to the
Bedesten (covered bazaar)
in the accompaniment of the
janissary band and continued
with the ceremony held in front
of the Kapu Mosque. During the
ceremony, which aims to keep
the Ahi Community tradition
alive, it was announced that the
events would not be limited to a
week and that the International
Fair for the Ahi Community and
Business Ethics Summit will be
held in November.
The International Fair for the
Ahi Community and Business
Ethics Summit brings the
business world together in Konya
in November. During the fair the
impact of the Ahi Community
tradition on the business
world and the economy will be

discussed, and the opinions and
the knowledge of influential
families in the business world
will be shared with politicians,
businesspeople, and academics
who will bring various issues to
the agenda. The phenomenon
of the Ahi Community will be
studied in light of the vault of
knowledge of disciplines such as
history, sociology, economy, and
international relations.
Organized under the auspices
of the Republic of Turkey
Presidency with the support
of the Republic of Turkey
Ministry of Trade, the Konya
Governorate, the Konya
Metropolitan Municipality,
the Konya Union of Tradesmen
and Craftsmen Chambers, the
International Ahi Community
Fair and Business Ethics Summit
will be opened on November 27
with the participation of the
Minister of Trade Ruhsar Pekcan
and will end with honoring of
President of the Republic of
Turkey His Excellency Recep
Tayyip Erdoğan.
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DOĞANIN
D
OĞANIN EN CÖMERT HÂLİİ
GÖLCÜK TABİAT PARKI
T.C.. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
T
T.
T.C

NATURE AT ITS MOST
GENEROUS: GÖLCÜK
NATURE PARK

Büyük şehirlerin stresinden, koşturmacasından
sıkılıp da huzur vadeden bir sığınak ararsanız
Isparta’nın yemyeşil ormanlarıyla çevrili Gölcük
Tabiat Parkı hemen açar size kollarını.
If you’ve grown tired of the hubbub of the big city and
are in search of a refuge that promises peace, Gölcük
Nature Park surrounded by the lush green forests of
Isparta would welcome you with open arms.

1991 yılında tabiat parkı ilan
edilen, 58 bin 880 dekarlık
büyüklüğe sahip Gölcük Tabiat
Parkı, ismini içinde bulunan
Gölcük Gölü’nden alıyor. Gölcük
Gölü, Güneybatı Anadolu’nun
tek kaldera gölü. Yamaçları
süsleyen kızılçam, karaçam,
meşe, sedir, akasya ağaçlarıyla
ve ormanın içinde gizli kalmış
gölüyle âdeta bir kartpostalı
andırıyor Gölcük Tabiat Parkı.
Torosların nazar boncuğu
olarak anılan ve 58 endemik
bitki türüne ev sahipliği yapan
Gölcük Tabiat Parkı, başta
yılkı atları olmak üzere kirpi,
Anadolu sincabı, kızıl tilki,
gelincik, tavşan, yaban domuzu,
kızıl kerkenez, yeşilbaş ördek,
sakarmeke, alaca ağaçkakan,
atmaca ve şahin türlerini
ağırlıyor yemyeşil orman
örtüsünün içinde.
1566 metre yüksekliğe sahip
Ulukız Tepesi, 1653 metre
yüksekliğe sahip Kirazlı Tepe
ve 1551 metre yüksekliğiyle
Pilav Tepe, tabiat parkına görsel
güzellik katan değerler arasında
başı çekiyor.

Burdur’un Ağlasun ilçesi
sınırları içerisindeki antik kent
Sagalassos’a sınırı bulunan
Gölcük Tabiat Parkı, bu özelliği
ile arkeolojik değerlere de sahip
olma özelliğini taşıyor.
Gölcük Tabiat Parkı lise ve
özellikle üniversite öğrencileri
tarafından eğitim amacıyla
da ziyaret ediliyor ayrıca.
Toprağında barındırdığı bitkiler,
ormanında büyüttüğü ağaçlar ve
kendisini yuva edinen kuşlarla
tecrübeli bir öğretmen edasıyla
nice dersler veriyor öğrencilere
tabiat parkı.
Gül ve lavanta diyarı olarak
bilinen Isparta’da son
zamanlarda keşfedilmeye
başlanan tabiat parkı, kendini
ziyarete gelenleri maviye, yeşile,
kuş sesine ve doğal güzelliklere
doyurmak için eğilip bükülüyor
âdeta, misafir ağırlayan ev
sahibi misali.
Gölcük Tabiat Parkı’nı ziyaret
eden doğaseverler özellikle
sabahın erken saatlerinde cıvıl
cıvıl sesleriyle bir o yana, bir
bu yana uçuşan kuşları alanda
bulunan gözlem kulelerinden

1

1

Gölcük Tabiat Parkı, zengin tabiatı ile ziyaretçilerine göz ziyafeti sunuyor.
With its abundant nature, Gölcük Nature Park presents its visitors a visual feast.

2

Tabiat parkı çevresinde spor faaliyetleri yapmak mümkün.
It is possible to do sports in the Nature Park.

58 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

2

Declared a nature park in
1991, Gölcük Nature Park
stretches over a 14.5-acre
surface and is named after
Lake Gölcük, which is located
within it. Lake Gölcük is the
sole caldera lake in southwest
Anatolia. With the red pine,
black pine, oak, cedar, and
acacia trees adorning the
slopes and the lake that
remains hidden in the forest,
Gölcük Nature Park truly
looks like a postcard. Gölcük
Nature Park, deemed to
be the evil eye talisman of
the Taurus Mountains and
housing 58 endemic plant
species, harbors not only stray
horses but also hedgehogs, the
Anatolian ground squirrel, red
foxes, weasels, hares, boars,
lesser kestrels, mallards,
coots, Syrian woodpeckers,
sparrowhawks, and falcons in
its lush green forest.
Ulukız Hill, at an altitude of
1,566 meters, Kirazlı Hill at
an altitude of 1,653 meters,
and Pilav Hill at an altitude
of 1,551 meters take the lead
among the places that add to

the park’s visual beauty.
Bordering the ancient city
of Sagalassos, within the
bounds of Ağlasun borough,
Gölcük Nature Park also holds
archaeological remains.
Gölcük Nature Park is
visited by secondary school
and university students on
field trips. The park acts
as a teacher to the visiting
students with the plants it
nourishes in its soil, the trees
it grows in its forest, and the
birds that make their nests
here.
Much like a good host, the
park in Isparta, known as
the land of rose and lavender,
takes care of its visitors in the
best way possible to let them
enjoy the blue, the green, the
birds’ chirping, and all its
natural beauties to the full.
Especially in the early hours
of the morning, nature lovers
visiting the park can observe
the birds and watch them fly
from the observation towers
located in the area.
The nature park is also
memorable for having

3

3

Gölcük Tabiat Parkı 58 endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
Gölcük Nature Park is housing 58 endemic plant species.

gözleyebiliyor.
Tabiat parkı daha önceki yıllarda
Türkiye Binicilik Federasyonu
tarafından düzenlenen atlı
dayanıklılık yarışmasına ev
sahipliği yapmasıyla da anılıyor.
Burada yarışan atlardan galip
gelenlerin, çeşitli şampiyonalara
katılarak ülkemizi temsil ettiği
biliniyor. Bu tür etkinliklere
ev sahipliği yapmış bu alan at
binmek isteyenlerin de tercihleri
arasında ilk sıralarda.
Bunca doğal güzelliği içinde
gizleyen park, özellikle hafta
sonları balık tutmak isteyenlerle
dolup taşıyor. Yemyeşil bir
orman içinde çok sakin bir
suya sahip olan Gölcük Gölü’ne
oltasını atan ziyaretçiler
bir yandan balık tutarak
stres atarken bir yandan da
sevdikleriyle piknik yapmanın
güzelliğini yaşıyor.

Doğada yürümek, kuşları
gözlemek, balık tutmak,
bisiklet sürmek ve piknik
yapmak için Gölcük Tabiat
Parkı’nda gezerken kardelen
misali bembeyaz gelinliği
ile objektiflere gülümseyen
gelinlere ve mutlu günlerine
doğayı da tanık eden şık
damatlara da rastlayabilirsiniz.
Isparta şehir merkezine 12,
Burdur şehir merkezine ise
25 kilometre uzaklıktaki
Gölcük Tabiat Parkı’nı
ziyaret eden konuklar otel,
kamu misafirhaneleri ve
pansiyonlarda konaklayabiliyor.
Miyane, oğmaç ve sakala sarkan
gibi yöresel çorbaları tadabilen
misafirler yine Isparta’ya özgü
banak, çömlek kebabı, kabine,
keşkek, tandır kebabı ve tirit
gibi et yemeklerini de tercih
edebiliyor.

hosted endurance riding
competitions in the recent
past organized by the Turkish
Equestrian Federation.
Horses that competed
here later participated in
various championships and
represented our country. With
such events under its belt, the
area is among the first choices
of those who want to ride.
With all these natural
beauties, the park is preferred
by those who like to fish.
Visitors cast a fishing line in
the tranquil waters of Lake
Gölcük and among this lush
green forest can enjoy the
pleasure of fishing on one side
and picnicking with their loved
ones on the other.
At Gölcük Nature Park, you

can go hiking in the woods,
observe birds, fish, cycle, and
picnic. You may also come
across brides, who resemble
snowflakes in their snowwhite wedding gowns, smiling
at chic grooms who want
nature to bear witness to their
special day of happiness.
Guests visiting the park,
which is 12 kilometers from
the Isparta city center and
25 kilometers from Burdur city
center, can stay at hotels, public
guesthouses, and bed-andbreakfasts. After tasting local
soups such as “miyane”, “oğmaç”,
and “sakala sarkan”, visitors
can choose from the meat dishes
unique to Isparta like “banak”,
kebab in pot, “kabine”, “keşkek”,
“tandır kebab”, and “tirit”.
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NEJDET DUZEN

ANADOLU’NUN KADİM
ŞEHRİ KÜTAHYA
THE ANCIENT CITY OF ANATOLIA:
KÜTAHYA
HÜLYA ULUPINAR

MURAT GÜREN

Ünü tüm dünyaya yayılmış çinileri, adına türküler
yazılan pınarları ve dünyanın ilk gezginlerinden
Evliya Çelebi’nin anavatanı Kütahya, kültürel
hazineleri, tarihteki önemi ve mimari zenginliğiyle
Türkiye’nin önemli şehirlerinden…
With its glazed tiles the fame of which have spread
across the entire world, springs for which folk songs
are composed,Kütahya, the homeland of Evliya
Çelebi, the world’s ﬁrst wanderer, is one of the most
important cities of Turkey with its cultural treasures,
its place in history, and its architectural riches.

MÖ 3000 yıllarında
kurulduğu tahmin edilen
ve eski adı Kotiaeion olan
Kütahya, Ege Bölgesi’nin
İç Batı Anadolu kısmında
yer alıyor. Yüzölçümü 2
bin 484 kilometrekare olan
şehrin sınırları içerisinde
Frigya Vadisi’nin bir bölümü
yer alıyor. İnli, Fındık,
Sabuncupınar ve Ovacık
köylerinde bulunan Frig
mağara yerleşimlerinin
bugüne kadar ulaşmış
canlı kalıntıları oldukça
etkileyici. Frig yürüyüş
yolunun bulunduğu alan,
kayaların kırmızı ve beyaz
işaretlerle düzenli boyanması
sayesinde Frig Vadisi’nin
keşfini kolaylaştırıyor. Kimi
köylerinde konaklamak
isteyen ziyaretçiler için
yapılan Frig konakları ilgi
çekiyor. Vadide trekking
ve bisiklet turu sevenler
için elverişli birçok alan
var. Kütahya’nın bir diğer
önemli tarihî mirası da
UNESCO’nun Dünya Mirası
Geçici Listesi’nde yer
alan Aizanoi antik kenti.
1
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Kütahya’nın Çavdarhisar
ilçesinde yer alan bu
muhteşem kent, Türkiye’nin
en büyüleyici antik
yerleşim yerleri arasında.
Etimolojik kaynaklara
göre kentin adı Zeus’un
kızlarından su perisi Erato
ile Arkadia kralı Arkas’ın
oğlu Azan’ın birleşmesiyle
oluşmuş. Kent, sırasıyla
Bergama, Bithynia ve Roma
egemenliğine girmiş. Tahıl
ekimi ve yün üretiminin
başlamasıyla da ünü hızla
yayılan ve kentleşmenin
ilk örneklerinden olan bir
yerleşim yerine dönüşmüş.
Efes, Side, Bergama gibi
önemli antik kentlerle
eşdeğer zenginliklere sahip
Aizanoi’de yapılan kazılarda,
Anadolu’nun en iyi korunmuş
tapınaklarından biri olan
Zeus Tapınağı’nın yanı sıra
dünyanın ilk borsa binası,
kurulduğu Kocaçay üzerinde
ikisi bugün hâlâ ayakta
kalmayı başaran beş köprü,
nekropoller, antik kale bendi,
su yolları, Amazonlar lahidi,
15 bin kişi kapasiteli tiyatro

Considered to have been built
in 3000 BC and called
Kotiaeion in the past, Kütahya
is located in the Central West
Anatolia of the Aegean Region.
A part of the Phrygian Valley
remains within the bounds of
the city that has a
2,484-square kilometer
surface area.The extant
remains of the Phrygian cave
settlements in the İnli, Fındık,
Sabuncupınar,and Ovacık
villages are impressive. The
regular maintenance of the
stones painted in red and
white along the Phrygian
hiking trails makes it easier to
explore the Phrygian valley. In
some of the villages the
Phrygian mansions built to
accommodate the visitors draw
attention.There are many
areas for those who love
trekking and cycling.The
ancient city of Aizanoi is
anotherof important historical
heritage of Kütahya and has
been admitted to the UNESCO
World Heritage Tentative List.
Located at the Çavdarhisar
borough of Kütahya, this

magnificent city is amongst the
most fascinating ancient
settlements in Turkey.
According to etymological
sources, the name of the city is
an amalgam of the names of the
nymph Erato, Zeus’s daughter,
andAzan, the son of king Arkas
of Arkadia.The city was
underthe successive rule of
Pergamon, Bithynia, and Rome.
Making a name for itself
quickly with the start of crop
planting and wool production,
it turned into a settlement that
was one of the finest examples
of urbanization.During the
excavations conducted in
Aizanoi, which has riches
equivalent to those found in
important ancient cities such
as Ephesus, Side, and
Pergamon, besides the Zeus
Temple, one of the most
well-preserved temples in
Anatolia, the following were
unearthed: the first stock
exchange market; five bridges
built overthe Koca Brook, two
of which are extant today;
necropolises;an ancient
bastion; water canals; an

2

3

1

2
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ve tiyatroya bitişik nizamda
yapılmış 13 bin 500 kişilik
stadyum ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca, Yunan medeniyetinde
agora adı verilen iki kent
meydanı, iki hamam da antik
kentin sınırları içerisinde.
Roma döneminde Aizanoi’de
yaklaşık 80 bin kişinin
yaşadığı düşünülüyor.
Kütahya’nın tarihî ve
kültürel zenginliğinden
bahsetmişken, önemli bir
diğer tarihî değer olan, halk
arasındaki adı Macar Evi,
tarihî kaynaklara ise Kossuth
Müzesi olarak geçen, 18’inci
yüzyılda inşa edilmiş Türk
evini de unutmamak gerekir.
Macaristan’ın özgürlük
savaşını yöneten kumandan
Lajos Kossuth, sert bir
mağlubiyetin ardından
Türkiye’ye sığınarak 18501851 yıllarında Kütahya’da
yaşamış. Türkiye’nin
Rusya’yla savaşma pahasına
ağırladığı saygın bir
kumandan olan Kossuth’un
yaşadığı ev bugün “Macar
Evi” olarak müzeye
dönüştürülmüştür.

UNESCO’nun “Yaratıcı
Şehirler” unvanlı şehirleri
arasında yer alan Kütahya,
tarih boyunca önemli
medeniyetlerin anayurdu
olmuş ve bu medeniyetlerden
miras kalan kültürel ve
tarihî değerleri binlerce yıl
canlı tutmayı başarmış.
19’uncu yüzyılda inşa
edilmiş konaklarıyla
ziyaretçilerin hayranlığını
kazanan Germiyan Sokağı,
şehir merkezine 5 kilometre
uzaklıkta. Çoğu restore
edilerek orijinal hâline
kavuşturulan gösterişli
konakların bazıları asırlık
tariflerin hazırlandığı ve
yöresel lezzetlerin pişirildiği
restoranlara, bazıları da çini
atölyelerine dönüştürülmüş.
“Yaşayan tarih sokağı”
benzetmesini sonuna
kadar hak eden Germiyan
Sokağı’nda İrvasa Konağı,
Vakıf Konağı ve Germiyan
Konağı en bilinen konaklar.
Kütahya’nın 14’üncü
yüzyıldan günümüze
kadar her yıl daha da
değerlenerek tüm dünyaya

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii, Kütahya’nın en büyük
camisi olmasının yanı sıra şehirde bulunan tek padişah camisidir.
Apart from being the largest mosque in Kütahya, the Ulu Mosque built by
Bayezid I is the only sultan’s mosque in the city.
Tarihî konakların yoğun olarak yer aldığı Germiyan Sokak, film setleri
andırıyor.
Germiyan Street with its colorful, imposing townhouses resembles a period
piece film set.
Kütahya mutfağı hamarat ellerden çıkan lezzetlerle dolu. Mercimekli ve
kıymalısı yapılan Kütahya sini mantısı bu lezzetlerden sadece biri.
Kütahya’s cuisine is full of flavors made by skilled hands. Sini mantısı (ravioli in
a tray) made with lentils and minced meat is just one of many local flavors.

Amazonomachy sarcophagus; a
theater that could seat 15,000;
and a stadium adjacent to the
theater that could
accommodate 13,500
spectators. Furthermore, two
city squares -called agoras in
the Greek civilization-and two
bathhouses are also within the
bounds of the ancient city.It is
thought that around 80,000
people lived in Aizanoi during
the Roman period.
Having mentioned the
historical and cultural wealths
of Kütahya, another important
historical heritage is the
Turkish house built in the 18 th
century, which according to
historical records is the
Kossuth Museum, and is
dubbed by the locals the
“Hungarian House.”Leading
Hungary’s fight for freedom
Commander Lajos
Kossuthsought refuge in
Turkey after a harsh defeat and
lived in Kütahya in 1850-1851.
Kossuth was an esteemed
commander whom Turkey
hosted despite the risk of war
with Russia and his house has

been turned into the museum
known as the “Hungarian
House” today.
Kütahya, a member of the
UNESCO Creative Cities
Network, has been the
homeland of important
civilizations throughout history
and managed to keep their
cultural and historical heritage
alive for thousands of years.
Winning the admiration of its
visitors with mansions built in
the 19 th century, Germiyan
Street is 5 kilometers from the
city center. Some of the glorious
mansions, most of which were
restored to their former glory,
were turned into restaurants
where centennial recipes are
prepared and regional culinary
delights are cooked. Others
have been turned into glazed
tile workshops. Irvasa, Vakıf,
and Germiyan are the best
known mansions on Germiyan
Street, which totally deserves
the title of the “Street Where
History Comes Alive.”
The art of glazed tiles, which
led to Kütahya’s worldwide
fame since the 14 th century and
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El sanatlarının bugün de yaygın
olduğu Kütahya’da gümüş
işlemeciliğinin en güzel örnekleri
ilgi görüyor.
In Kütahya, where handicrafts
are still popular today, excellent
artifacts made by silversmiths
attract a great deal of attention.

5

Ünlü Macar Evi’nde Macar
kültürüne ve Macarların gündelik
yaşamlarına dair birçok detayı
görebilirsiniz.
At the famous Hungarian House,
it is possible to see various
details involving the daily lives of
Hungarians and the Hungarian
culture.

4

adını duyurduğu çini sanatı,
şehrin tüm dokusuna
işlemiş unsurların başında
geliyor. Bugün Kütahya’nın
neredeyse her metrekaresinde
motifleriyle karşımıza çıkan
bu zarif sanat, birbirinden
usta isimlerin de yetişmesine
vesile olmuş ve bu isimler
eserleriyle şehrin ününe ün
katmış. Bu ustalar arasında
2008 yılında UNESCO
Yaşayan İnsan Hazinesi
ödülünü alan Sıtkı Olçar
başta olmak üzere, Efsane
Mehmet lakaplı Mehmet
Yıldırım ve Nimet Varlı gibi
öncü isimler çini sanatının
en güzel örneklerini gelecek
nesillere miras bırakmış.
Çini denilince en büyük usta
payesini almış en önemli
isim olan Sıtkı Olçar, 1980’li
yıllarda ilk sergisinde
yer alan eserleriyle tüm
Türkiye’nin dikkatini çekmiş
ve çini sanatında kendisini
örnek alan, kendisinin
yolundan giden birçok çini
ustası yetiştirmiş. Büyük
ustanın en seçkin eserleri ve
kişisel eşyalarının büyük bir
bölümü Germiyan Sokak’taki
Sıtkı Olçar Çini Müzesi’nde
sergileniyor. Kütahya’yla
özdeşleşen çini sanatının
yanı sıra elmas ve gümüş
işlemeciliği, halkın geçim
kaynakları arasında yer
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alan el işi dokumacılık, oya
işlemeciliği ve porselen sanatı
gibi sanatlar da oldukça
revaçta.
Görkemli tarihi ve doğal
güzellikleriyle ülkemizin
önemli şehirlerinden biri
olan Kütahya; Frigya,
Roma, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinden günümüze
ulaşan ve Evliya Çelebi’nin
kendi seyahatnamesinde
övgüyle söz ettiği şifalı
sularıyla da turizmin önemli
merkezlerinden biri. Kaplıca
ve termal turizminin en
başarılı örneklerine ev
sahipliği yapan Kütahya’da
5

whose value increases with
every passing year, comes first
among the deeply ingrained
values of the city. Today, this
elaborate art, which we come
across in different patterns in
almost every square meter of
the city, has led to the training
of masters one more skillful
than the other and these names
have added to the fame of the
city with their work. Among
these masters, with Sıtkı Olçar,
who won the UNESCO Living
Human Treasure Award in
2008, taking the lead, are
pioneering names like Mehmet
Yıldırım aka ‘Mehmet the

Legend’ and Nimet Varlı who
left the best examples of glazed
tiles as a heritage to future
generations. Sıtkı Olçar, the
figure vested with the honor of
being the greatest master of
this art, drew Turkey’s
attention with the work in his
first exhibition in the 1980s
and trained many glazed tile
masters who regard him as
their honored teacher and
aspire to follow in hisfootsteps.
A selection of the great
master’s work and of his
personal belongings are on
display at the Sıtkı Olçar Tile
Museum on Germiyan Street.
Besides the art of glazed tiles
that’s identified with Kütahya,
arts like diamond and silver
artisanship, and livelihoods
like weaving, point lace, and
porcelain making are also quite
popular.
Kütahya, one of the most
prominent cities of our country
with its imperial history and
natural beauties, is also an
important center of tourism
with its healing waters that
have made it to our day from
the Phrygian, Roman, Seljuk,
and Ottoman times and about
which Evliya Çelebi speaks
highly of in his travelogue, The
Book of Travels.Premises for
bathing in thermal spring
waters receive quite an interest

6

6

Şehrin en büyük zenginliklerinden biri de ünü ülke sınırlarını aşan çini sanatı.
The fame of local tile art, one of the city’s main riches, has exceeded the boundaries of Turkey.

birçok hastalığa şifa olduğu
bilinen termal tesisler
yoğun ilgi görüyor. Ilıca,
Gediz, Emet, Simav, Tavşanlı
ve Yoncalı her yıl yerli ve
yabancı birçok ziyaretçinin
akın ettiği merkezler
arasında.
Türk tarihine damga vuran
Kurtuluş Savaşı’nın en
şanlı galibiyetlerinden
Başkomutanlık Meydan
Muharebesi, Kütahya’da
kazanılmış en önemli tarihî
zaferdir. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün tarihe
geçen “Ordular ilk hedefiniz
Akdeniz’dir. İleri!” emri
Dumlupınar’da verilerek
düşman askerleri Türk
topraklarından çıkarılmıştır.
1922 yılında resmî törenle
ziyarete açılan Dumlupınar

Şehitliği, Büyük Taarruz’da
hayatını kaybeden şehitlere
ithaf edilmiştir. Şehitlikte,
Üç Komutan Anıtı, Milisler
Anıtı, 500 kişilik sembolik
şehit mezarları ve kitabeleri,
Şehit Baba-Oğul Anıtı,
Mehmetçik Anıtı, Namazgâh
ve Şadırvan yer almaktadır.
Dünyanın ilk gezgini olarak
adını tarihe altın harflerle
yazdıran ve Kütahya’yla
özdeşleşen Evliya Çelebi
Türk tarihinin önemli
figürlerindendir. 40 yılı
aşkın bir süre bütün
Osmanlı topraklarını ve
diğer ülkeleri dolaşarak
Türk kültür tarihinde
örneğine rastlanmayan
büyük bir seyahatname
kaleme alan Evliya Çelebi,
bu önemli eserinde

in Kütahya, where successful
examples of thermal and hot
spring water tourism abound.
Ilıca, Gediz, Emet, Simav,
Tavşanlı, and Yoncalı are
among the centers visited each
year by many domestic and
foreign visitors.
Battle of Dumlupınar, one of
War of Independence’s most
important victories that left its
mark on Turkey’s history, is the
most historic triumphs that
occurred in Kütahya. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk had
given the command that went
down in history in Dumlupınar,
“Armies your first goal is the
Mediterranean.
Forward!”Enemy soldiers were,
thus, deterred from the Turkish
lands. Brought to service in
1922 with an official

inauguration ceremony, the
Dumlupınar Martyrs Cemetery
is dedicated to the martyrs who
lost their lives during the
Grand Attack. At the
cemetery,one finds the Three
Commanders Monument, the
Militia Monument, 500
symbolic gravestones and their
epitaphs, the Martyr Father
and Son Monument, the
Mehmetçik Momument, then
namazgâh (an open space to
pray), and shadirvan (a
fountain for ablation).
Evliya Çelebi, who left his name
in golden letters in the pages of
history as the first traveler of
the world,is one of the most
important figures of Turkish
history and is identified with the
city. After wandering across all
the Ottoman lands and beyond for
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atalarının memleketi
Kütahya’dan övgüyle
bahseder.
Kütahya, birçok medeniyete
ev sahipliği yapan jeopolitik
konumuyla bugün farklı
medeniyetlerin asırlık
reçetelerini de yeme içme
kültürüne katmış zengin
bir gastronomiye sahip.
Kızılcık tarhanası, ilibada
dolması, cimcik, etli bükme,
haşhaşlı gözleme, şibitli
tavuk tiridi, zerdeli pilav,
kıymalı sini mantısı ve
küp eti gibi lezzetler en
meşhur tatlar arasında yer
alır. Kütahya’nın en eski
semtlerinden biri olan
Saman Pazarı, çorbacılarıyla
ünlüdür. Kütahya’ya özgü
lezzetlerin birçoğunu
Germiyan Sokak’ta yer alan
ve restoran hizmeti veren
konaklarda tadabilirsiniz.
Kütahya, türkülere ilham
veren aşk hikâyelerine de
tanıklık etmiş bir şehir.
“Kütahya’nın Pınarları”,
“Elif Dedim Be Dedim”,

7
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“Ben Kendimi Gülün
Dibinde Buldum” türküleri
kavuşamayan âşıkların
hüzünlü hikâyelerine
yazılmış, akla ilk gelen
türkülerdir. Sevda türküleri
kadar Ege’nin ritmik
tınılarının da hayat verdiği
oyun havaları ve kaşık
oyunları da dünden bugüne
çalıp söylenen nağmeler
arasında…
Kütahya madencilik
bakımından da Türkiye’nin
önemli şehirlerinden
biri. Bor ve seramik
hammaddelerinden
vollastonit, kaolinit,
feldspatlar başta olmak
üzere çok çesitli maden
yataklarına sahip.
Çinisi, antik şehirleri,
gastronomisi, tarihi, doğal
güzellikleri, yer altı ve
yer üstü zenginlikleriyle
adından söz ettiren,
Anadolu’nun kadim
şehri Kütahya, tarihî bir
yolculuğa çıkmayı düşleyen
ziyaretçilerini bekliyor.

over 40 years, Evliya Çelebi
penned a book of travels the
likeness of which had never been
seen in Turkish cultural history. In
his book, he sings the praises of
Kütahya, the homeland of his
ancestors.
Today, having made the centennial
recipes of various civilizations a
part of its culinary culture thanks
to its geopolitical location,
Kütahya boasts a rich cuisine.
Culinary delights such as tarhana
soup with cornelian cherry, stuffed
ilibada, cimcik, etlibükme,
haşhaşlı gözleme, şibitli tavuk
tiridi, zerdeli pilav, kıymalı sini
mantısı,and küp eti are among
its most famous delicacies.
Saman Pazarı, one of the oldest
neighborhoods of Kütahya, is
famous for its soup makers. You
can taste many of the culinary
delights unique to Kütahya in
the mansions on Germiyan
Street which serve as
restaurants.
Kütahya is also a city which has
witnessed love stories that inspired
the writing of folk songs. Folk songs

retelling the sad stories of lovers
that could not unite like
Kütahya’nın Pınarları (Springs of
Kütahya), Elif Dedim Be Dedim,
and Ben Kendimi Gülün Dibinde
Buldum (I found myself by the side
of the rose) are the first that come
to mind. Traditional dance music
and playing spoons, which come to
life along with the love songs, the
rhythmical melodies of the Aegean
Region, are among the styles of
music that have come to be sung
and played from past to present.
Kütahya is also an important
city in Turkey in terms of
mining. Kütahya has various
mineral deposits with boron
nd the raw materials for
ceramics like wollastonite,
kaolinite, and feldspar coming
first. Making a distinguished
name for itself with its glazed
tiles, ancient cities,
gastronomy, history, natural
beauties, underground and
overland riches, the ancient
city of Kütahya awaits visitors
who dream of embarking on a
historical journey.
7

Bizanslılardan kalan Kütahya
Kalesi şehrin birçok noktasından
görülebiliyor.
Kütahya Castle built by the
Byzantines can be seen from many
spots in the city.

ALİ EMÎRÎ EFENDİ
VE “DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK”
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
AND THE “DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK”
MELEK GENÇBOYACI

Ali Emîrî Efendi, 1274 (1857) tarihinde Diyarbakır’da
doğdu. Doğum tarihi gün ve ay olarak tespit
edilememektedir. Kendisi de “Tezkire-i Şuarâ-yı
Âmid” adlı eserinde doğum tarihini sadece
yıl olarak, “Velâdet-i âcizânem 1274 sene-i
hicriyyesindedir.” ifadesiyle belirtmektedir.
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Ali Emîrî Efendi was born in 1274 (1857) in Diyarbakır.
The exact date and month of his birth are not known.
The date of his birth is cited in his work called
“Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid” (The Biographies of Poets of
Diyarbakır) only in year by saying, “I, a mere subject,
was born in 1274 of the Hegira.”

Ali Emîrî Efendi, Diyarbakır’ın
ünlü şairlerinden, “Dîvân”
sahibi Mehmet Emîrî Çelebi’nin
torunlarından Seyyid Mehmet
Şerif Efendi’nin oğludur. Kökleri
17’nci yüzyılın ikinci yarısına
kadar uzanan “Emîrîzâdeler”
adıyla tanınmış bir aileye
mensuptur.
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını
Diyarbakır’da, şehrin merkezine
yakın, adını Behram Paşa
Camii’nin batısındaki mescitten
alan Sülûkiyye Mahallesi’nde
geçirir. Bu mahalle;
Hristiyanların, Müslümanların
ve farklı etnik unsurların
bir arada yaşadıkları, kültür
alışverişinde bulundukları bir
yerdir.
İlköğrenimini Sülûkiyye
Medresesi’nde aldıktan sonra
1864-1869 yılları arasını klasik
“Şark” eğitimi de alarak geçirir.
İyi bir öğrenim görmesinde ve
yetişmesinde ailesinin büyük
rolü olmuştur. Başta amcası
Fethullâh Feyzi Efendi olmak
üzere büyük amcası Mehmed
Şaban Kâmi Efendi’den belagat,
dayısı Şirvan Kaymakamı
Abdülfettah Fethi Efendi’den
Farsça ve Şirvan Nâibi Nevinli

Mehmed Emin Efendi’den
Arapça öğrenir. Kısa zamanda
Arapça ve Farsçasını ilerletip
şiirler kaleme almaya başlar.
Doğum yeri olan Diyarbakır’dan
İstanbul’a uzanan ve orada
noktalanan Ali Emîrî Efendi’nin
67 yıllık ömrüne çok şey
sığdırdığını görürüz.
Kitap okumaya ve toplamaya
çocukluğunda başlamış,
çalışma hayatı memuriyetle
geçmiştir. Kâtip ve defterdar
olarak çalıştığı Diyarbakır,
Selanik, Adana, Leskovik,
Erzurum, Yanya, İşkodra,
Halep ve Yemen’den Osmanlı
coğrafyasında gittiği her
bölgeden kitap toplamış,
parasının yetmediği veya
sahibi satmadığı için alamadığı
kitapları istinsah etmiştir. Bir
kitaba ulaşmak için başka bir
şehre tayinini bile isteyecek bir
kişiliğe sahiptir.
Ömründe hiç fotoğraf
çektirmemiştir. Günümüze
gelen tek portresi ise Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver tarafından
karakalem olarak çizilmiş,
daha sonra Kütahyalı ressam
Ahmet Yakupoğlu tarafından
renklendirilmiş olan resmidir.

Ali Emîrî Efendi was the son of
Mehmet Emîrî Çelebi, one the
grandsons of Seyyid Mehmet
Şerif Efendi, the famous poet
of Diyarbakır who composed a
Dîvân (A Book of Poems). He was
a descendant of a renowned family
known as “Emîrîzâde” with a
history dating back to the second
half of the 17th century.
His childhood and early youth were
spent in Sülûkiyye, a downtown
neighborhood named after the
small mosque to the west of Behram
Pasha Mosque. This neighborhood
was a place where Christians,
Muslims, and people of various
ethnicities cohabited and where
cultural exchanges occurred.
After receiving his primary
education at the Sülûkiyye
Madrasah, he continued in the
tradition of the classical “Eastern”
education as described below, in
1864-1869.
His family played a great part in
giving him a good upbringing and
education. With his uncle Fethullâh
Feyzi Efendi coming first, he was
tutored by his great-uncle Mehmed
Şaban Kâmi Efendi in rhetoric, by
Abdülfettah Fethi Efendi, his uncle
from his mother’s side who was

the district governor of Shirvan, in
Persian, and Mehmed Emin Efendi
of Nevin, the regent of Shirvan, in
Arabic. In a short time, he improved
his Arabic and Persian and started
to pen poems.
We will see that Ali Emîrî Efendi
managed to fit very many things
in his life of 67 years which led him
from his birthplace, Diyarbakır, to
Istanbul, where he passed away.
He started reading and collecting
books in his childhood and
during his whole life he worked
as a government functionary. He
collected books everywhere he went
to work as a scribe and provincial
treasurer in the Ottoman lands:
Diyarbakır, Thessaloniki, Adana,
Leskovik, Erzurum, Janina,
Shkodra, Aleppo, and Yemen.
The books he could not afford or
could not buy because the owner
was reluctant to part ways with
them, he had copied. He had such a
personality that he would request
to be stationed in a city just to be
able to get to a book.
He never had a photo of himself
taken. His only portrait was drawn
by Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver
with pencil and was later colored
by the painter Ahmet Yakupoğlu of
1

1
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Ali Emîrî’nin ömrünün sonuna
kadar idareciliğini yürüttüğü, aynı
zamanda kurucusu olduğu Millet
Yazma Eser Kütüphanesi.
The National Library of Manuscripts
which was founded and administered
by Ali Emîrî until the end of his days.

1924 yılından ölümüne kadar da
kütüphanesinin müdürlüğünü
yapmıştır. Telif ve istinsah ettiği
birçok eseri bulunmaktadır.

2

Kütüphanesi
Kendini kitaplara, kitaplarını
da milletine armağan eden,
şair ve usta bir münekkit
olan Ali Emîrî Efendi’nin asıl
büyük yanı, hayatı boyunca
toplamış olduğu paha biçilmez
değerde kitaplardan oluşan
kütüphanesini, İstanbul
Fatih’teki Feyzullah Efendi
Medresesi’nde 17 Nisan
1916 yılında kurduğu Millet
Kütüphanesi’ne bağışlamasıdır.
Üstelik bütün ısrarlara rağmen
kütüphaneye kendi isminin
verilmesini istememiştir.
“Ben bu kitapları milletim için
topladım ve milletime armağan
ediyorum; kütüphanemin ismi
de ‘Millet Kütüphanesi’ olacak!”
demiştir.
Millet Yazma Eser
Kütüphanesi’nin bugünkü
binası, Dârü’l-Hadîs ve
Feyziyye Medresesi adlarıyla
da bilinir. Medrese II. Mustafa
ve III. Ahmed’e hocalık yapan
Şeyhülislam Feyzullah Efendi

3

2

3

“Divanü Lügati’t-Türk”te Kaşgarlı
Mahmud’un dönemindeki Türk
topluluklarının hangi bölgelerde
yaşadığını göstermek amacıyla
çizdiği dünya haritası.
The world map in “Dîvânü Lugâti’tTürk” drawn by Mahmud al-Kashgari
to show the Turkish settlements.

Feyzullah Efendi minyatürü
The miniature of Feyzullah Efendi

Kütahya. Until the day he died in
1924, he acted as the director of
his own library. He compiled or
copied many works.
His Library
A poet and master critic who
devoted himself to books, and
bequeathed his books to the
nation, Ali Emîrî Efendi’s greatest
service was to donate his library
consisting of priceless books that
he had gathered throughout his
lifetime to the Nation’s Library
he established as a part of
Feyzullah Efendi Madrasah in
Fatih, Istanbul on April 17, 1916.
Despite all insistence, he did not
want the library to be named
after him. He said, “I collected
these books for my nation and
this is my present to it, and hence
my library will be named ‘The
Nation’s Library’!”
The building of the National
Manuscripts Library was known
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tarafından 1112/1700-1701
yılında yaptırılmıştır. 1911
ve 1913 yıllarında çeşitli
tamirler görmüş ve 1914’te
oldukça harap hâle geldiğinden
yıktırılıp meydan olarak halka
açılması düşünülmüşse de
1912 yılında Prens Said Halim
Paşa’nın başkanlığında kurulan
İstanbul Âsâr-ı Atîka Muhipleri
Cemiyeti’nin fahri üyesi olan
Fransız Büyükelçisi Maurice
Bompard’ın elçiliği sırasında eşi
Mme. Gabrielle Le Bilignieres
Bompard’ın girişimleriyle
yıkımdan vazgeçilmiştir.
Köfeki taşı ve tuğladan yapılan
binanın sokak kapısından
girildiğinde kare görünüşlü bir
avluyla karşılaşılır. Avlunun
ortasında bir şadırvan ile
çıkrıklı bir kuyu bulunmaktadır.
Kapıdan girildiğinde sağda
altı ve karşıda da dört medrese

odası, sol tarafta da ayrı ve çok
güzel kuş evleri ile mimari bir
bütün olarak dershane-mescit ile
kütüphane bulunmaktadır.
Millet Kütüphanesi, hem
kurulduğu dönemde hem
de zenginleşerek günümüze
kadar uzanan hâliyle, Ali Emîrî
Efendi’nin kuşkusuz en büyük
eseridir.
Ali Emîrî Efendi’nin bu eşsiz
kütüphanesinde, başta Türk
dilinin ve kültürünün temel
kitabı olan, Kaşgarlı Mahmud’un
“Dîvânü Lugâti’t-Türk” adlı eseri
olmak üzere kıymetli padişah
divanları, tezhipli-minyatürlü
tek nüsha nadir eserler; kısaca
Türk-İslam dünyasının dil,
edebiyat, tarih, coğrafya, tıp,
sanat ve pozitif ilimlerle ilgili
paha biçilemeyen el yazması
eserler bulunmaktadır.
Zengin koleksiyonu ve

as Dârü’l-hadîs or the Feyziyye
Madrasah. The madrasah was
built in 1112 (1700-1701) under
the auspices of Shayk Al-Islam
Feyzullah Efendi, the hodja of
Mustafa II and Ahmed III. After
undergoing various repairs in
1911 and 1913, despite the
suggestions in 1914 to tear down
the then derelict building and turn
it into a square open to the public,
its demolition was renounced
thanks to the initiative of Mme
Gabrielle Le Bilignieres Bompard.
This initiative was taken during
the tenure of her spouse, the
French ambassador Maurice
Bompard, who was an honorary
member of the Istanbul Patrons
of Ancient Monuments Society,
founded in 1912 by Prince Said
Halim Pasha.
When you enter from the street
entrance of the building made of

limestone and bricks, you come out
to a square enclosure. In the middle
there is a fountain and a well with
a spindle. When you enter inside,
there are six madrasah rooms to
the right and four to the left. To
the right there are also separate
and very beautiful birdhouses. The
architectural complex contains
classrooms, a small mosque, and a
library.
From the day it was founded to the
present, having been enriched with
the passage of time, the Nation’s
Library is, without doubt, the
greatest work of Ali Emîrî Efendi.
In this unprecedented library
alongside the essential books of
the Turkish language and culture
-Mahmud al-Kasghari’s Dîvânü
Lugâti’t-Türk coming first-, there
are valuable diwans of sultans,
and rare and original illuminated
manuscripts with miniatures.

4

72 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

5

barındırdığı tek nüsha
eserlerle haklı bir üne sahip
olan Millet Kütüphanesi yerli
araştırmacılar yanında, yabancı
araştırmacıların da dikkatini
çeken bir kütüphane olmuştur.
“Journal Asiatique”in 1924
yılında basılan cildinin 375379’uncu sayfaları Ali Emîrî
Efendi’ye ayrılmış, “Dîvânü
Lugâti’t-Türk”ten de bahisle,
zengin koleksiyonu hakkında
bilgi verilmiştir.
Fransa’nın seçkin dergilerinden
Revue des Deux Mondes’un
1 Mart 1922 tarihli sayısında
“Millet Kütüphanesi, Fatih
Camii civarında zarif bir
medrese dâhilinde müessestir
ve hâlihazırda müessisi ve
kitapların eski sahibi olan
Ali Emîrî Efendi’nin taht-ı
nezaretindedir. (...) Bu suretle
nadir ve yegâne on beş bin cilt
kitap ile muharririnin hatt-ı
destiyle yazılmış birçok kitaplar
ve hatt-ı hümâyûnları muhtevi
mühim bir koleksiyon cem
etmiştir ki...” şeklinde başlayan
makalede, Ali Emîrî Efendi’nin
diğer çalışmalarından da uzun
uzun söz edilmiştir.

Macar İlimler Akademisi’nin,
“Dîvânü Lugâti’t-Türk”ü satın
almak için Osmanlı Tarih
Encümeni üyelerinden İskender
Bey’in aracılığıyla 10 bin altın
teklifine Ali Emîrî şöyle cevap
verir: “Ben kitaplarımı milletim
için topladım. Dünyanın bütün
altınlarını önüme koysalar, değil
böyle bir kitabımı, herhangi
bir kitabımın bir yaprağını bile
satmam!”
Fransızlar, daha sonra bu
kütüphaneye 30 bin İngiliz
lirası teklif ederler. İlave olarak
Paris’te adına bir kütüphane
kurulacağını, yaşadığı
müddetçe de dolgun bir maaşla
kitaplarının başında “hâfız-ı
kütüb” olarak kalacağını,
ayrıca emrine Bolulu bir aşçı
ile Müslüman hizmetkârlar
tahsis edileceğini söylerler.
Fakat bütün bu cazip tekliflere
karşı Emirî Efendi’nin verdiği
cevap, “Efendiler ben bu
kütüphaneyi devletimin bana
verdiği maaşlarla yaptım.
Öldüğüm zaman milletime
kalması için. Bir daha böyle bir
teklifle gelirseniz sizi buradan
kovarım!” olmuştur.

In short, priceless manuscripts
on language, literature, history,
geography, medicine, the arts and
sciences of the Turkish-Islamic
world.
Having made a name for itself
with its rich collection and its
original works, the Nation’s
Library has drawn the attention
of both local and international
researchers. The “Journal
Asiatique” in 1924 devoted
pages 375-379 to Ali Emîrî
Efendi, and having mentioned
the “Dîvânü Lugâti’t-Türk”,
information was given on its rich
collection.
The article published in the
issue dated March 1, 1922 of
“Revue des Deux Mondes”, one
of France’s esteemed magazines,
starts as follows, “The Nation’s
Library is established in an
elegant madrasah around
the Fatih Mosque and at the
moment is being administered by
its founder and the former owner
of the books Ali Emîrî Efendi.
[...] In this way, fifteen thousand
books, many of which are rare
and original, and the many more
books and edicts handwritten

4

Bozoklu Osman Şâkir Efendi’nin
“Musavver Sefâretnâme-i
İran” isimli eserindeki Amasya
minyatürü.
The Amasya miniature in the book by
Osman Şâkir Efendi of Bozok’s book
entitled “Musavver Sefâretnâme-i
Iran”.

5

Millet Yazma Eser Kütüphanesi
sergi salonu.
The exhibition hall of the National
Library of Manuscripts.

by the scribe himself comprise a
pretty significant collection...”
The article goes on to mention
the other works of Ali Emîrî
Efendi.
Following the Hungarian
Academy of Sciences’ offer of
10,000 gold coins to buy the
“Dîvânü Lugâti’t-Türk” through
the Ottoman History Committee
member İskender Bey, Ali Emîrî
replied, “I collected my books for
my people. Even if they offered
me all the gold in the world, I
would not trade a single book
- not even a page of any of my
books!”
Later the French offered 30,000
pounds for this library. In
addition, they told him that a
library would be established
in his name in Paris where he
would act as its “librarian”
until the day he died with a
generous salary and he would be
assigned a cook from Bolu and
a Muslim servant to his service.
However, in the face of all these
enticements, Emirî Efendi said,
“Efendi, I built this library with
the wages given by my state, so
that one day, when I pass away
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Millet Yazma Eser Kütüphanesi, 1970’ler.
The National Library of Mansucripts in the 1970s.

Dîvânü Lugâti’t-Türk
İnsanlığın ortak hafızası olarak
UNESCO Dünya Belleği’ne
dâhil edilen “Dîvânü Lugâti’tTürk”ün müellifi Kaşgarlı
Mahmud’dur.
Millet Yazma Eser
Kütüphanesi’nde kayıtlı olan
olan eserin müellif nüshası
kayıptır. Günümüzde de hâlen
nerede olduğu bilinmemektedir.
Bu tek nüsha eser, Ali Emîrî
Efendi’nin 1915 yılında bir
tesadüf sonucu sahaflardan
satın alıp Millet Kütüphanesi’ne
bağışladığı nüshadır.
Bütün ilim âlemince tanınan,
bulunduğu yıldan bu yana
üzerinde pek çok çalışma
yapılan eser, aslında Türkçeden
Arapçaya olan bir sözlüktür.
Eser ilk Türk sözlüğü olması
bakımından gerek Türkler
için gerekse Türk dili üzerinde
çalışan yabancı araştırmacılar
için büyük önem taşımaktadır.
Türk dilinin önemini ortaya
çıkarmak ve Araplara Türkçe
öğretmek amacıyla yazılan
eser aynı zamanda içinde
taşıdığı örneklerle ve bilgilerle
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lügat olma boyutunu aşmış,
Türklerin çeşitli boyları,
yerleşim yerleri, inançları ve
ananeleriyle ilgili bilgilerle
Türklerin hayat felsefesini de
ortaya koymuştur.
“Dîvânü Lugâti’t-Türk”te
hemen her konuda Türk
edebiyatının özgün örnekleri
bulunmaktadır. Toplum
hayatı ve devlet politikası,
savaşlar, destanlar, ağıtlar,
baharı karşılama, kış ile yaz
münazarası, av eğlenceleri,
aşk, aşkla ilgili şiirler,
tabiat, hamasi ve hikemi
şiir örnekleri ile Türklerin
o dönem yaşam biçimlerini
ve buna uygun olarak hayat
anlayışlarını içeren pek çok
örnek bulunmaktadır. Eserde
önemli bir de harita vardır. Bu
harita bir Türk’ün çizdiği ilk
dünya haritasıdır. Türklerin
yerleşim bölgelerindeki
dağlar, göller, nehirler ayrıntılı
olarak gösterilmiştir. Kaşgarlı
haritada diğer halkların
yaşadığı bölgeleri gösterdiği
gibi Japonya’ya da yer
vermiştir.

it may be my nation’s. If you
come with such an offer once
again, I will dismiss you!”
Dîvânü Lugâti’t-Türk
Mahmud al-Kashgari is the author
of “Dîvânü Lugâti’t-Türk”, a
work admitted to the UNESCO
Memory of the World Register for
its universal value to humanity.
The manuscript version of the
work registered in the National
Library of Manuscripts is
missing. Today, its location is still
unknown. The sole copy of the
work is the one Ali Emîrî Efendi
got from a bookseller in 1915
by chance and donated to the
National Library.
Known by all scholars and
academic circles, the book, on
which many studies have been
made since the day it was found,
is actually a Turkish-Arabic
dictionary. As the first dictionary
in Turkish, the book is of great
significance not only for Turks but
also for international researchers
carrying out studies on the Turkish
language.
Written to bring to the fore

the importance of the Turkish
language and to teach Turkish to
the Arabs, the book goes beyond
a dictionary with the examples
and information it provides on
various clans, settlements, beliefs,
and customs along with Turkish
people’s philosophy of life.
“Dîvânü Lugâti’t-Türk”
comprises the authentic examples
of Turkish literature in almost
every aspect. It offers valuable
information on community life
and state policies, wars, legends,
laments, greetings of spring,
the assemblies of winter and
summer, hunting festivities,
love, poems on love, nature,
examples of epic and rhetoric
poems, and many instances of
information on the lifestyle of
contemporary Turks . There
is an important map in the
manuscript. This map is the first
world map drawn by a Turk. The
mountains, lakes, and rivers in
the regions settled by Turks are
shown in great detail. Among the
depictions of places inhabited by
other peoples, Al-Kashgari has
also drawn Japan.

PODCAST’LERİN YÜKSELİŞİ
THE RISE OF PODCASTS

Sık sık duymaya başladığımız podcast nedir ve neden yükselişte?
What are podcasts that we often hear mentioned and why are they on the rise?
SİNAN AKKOL

ANADOLUJET
   
AnadoluJet’in 13-25 yaş
arası gençlere yönelik
platformu Jetgenç’e üye
olmak ve fırsatlardan
yararlanmak için
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adresini ziyaret edin!
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Video çağına girdiğimizi
düşündüğümüz, birçok insanın
özel olarak çalışıp kaliteli video
içerikler üretmek için elinden
geleni yaptığı şu günlerde
eski ama inatla yükselen bir
trend dikkat çekiyor: Podcast
yayıncılılığı. “Yeni nesil radyo
istasyonları” da denebilecek bu
podcast’ler nereden çıktı? Nasıl
oluyor da bazılarımızın daha ne
olduğunu bile kavrayamadığı
podcast’ler dinleyici sayısını her
geçen gün biraz daha arttırıyor?
“Podcast” nedir ve nasıl yapılır?
Podcast Nedir?
Bir web tarayıcısından veya
genellikle bir mobil cihazdaki
özel dinleme uygulaması
üzerinden çevrim içi veya
çevrim dışı dinlenebilen (sadece
müzik olmayan) dijital ses
kayıt dosyalarıdır. Bir podcast
müzikten ibaret olabilir ama
birincil işlevi müzikten ziyade
insanların yapmaktan çok
hoşlandığı “konuşmalar” olduğu
için farklı konularda sohbetlere
rastlamak daha mümkündür.
Genelde diziler hâlinde sunulan

radyo programı formatındaki
podcast’ler için uzun zamandır
YouTube’dakine benzer bir
abonelik sistemi var. Ancak
YouTube’un aksine ses dosyaları
abonenin cihazına otomatik
olarak indirilebiliyor. İyi bir
hikâye anlatıcısının spesifik
bir konuya dair anlattıklarını
ses şeklinde, radyonun aksine
istediğiniz her yerde her an
bulabileceğiniz daha iyi bir alan
yok.
Podcast’in adını nereden aldığına
da değinelim. iPhone’un bugünkü
popülaritesi kadar olmasa da
2000’lerde iPod müzikseverler
için dönemin en iyi walkman’iydi.
“Podcasting” kavramını 2004
yılında gazeteci Ben Hammersley
iPod’un Pod’unu bir yayıncılık
terimi olan “broadcast” ile
birleştirdi ve ses yayınlarının adı
onun sayesinde “podcast” oldu.
Bir “podcaster” yani podcast
yayıncısı olmak istiyorsanız
konusunu belirledikten sonra
hemen akıllı telefonunuzun
ses kaydedicisini kullanarak
işe koyulabilirsiniz. İki kişinin

These days, which are considered
to be part of the video era, an old
but stubbornly rising trend draws
attention as people put in special
effort to try and do everything
they can to produce quality video
content: podcast publishing.
Where did these podcasts,
considered “new generation radio
stations,” come from? How do
podcasts -even though some of us
have still not grasped what they
are- increase the number of their
listeners every day? What is a
“podcast” and how is it made?
What Is a Podcast?
Podcasts are digital voice
recording files (worthy of note:
not solely of music) that can be
listened to over a web browser or
generally a specifically designed
audio application on a mobile
device. A podcast can consist solely
of music but since people’s popular
“talks” are its primary function,
rather than only transmitting
music, it is possible to come by
talks on various subjects.
Generally presented in radio
program format as a series, there

is a long-standing subscription
system similar to that of YouTube
for podcasts. However, contrary
to that of YouTube, voice files can
be automatically downloaded
on the subscriber’s device. There
is no better platform than a
podcast to access a narrator’s (an
individual’s) opinions on a specific
subject at your own convenience
–unlike the restrictions imposed
by the radio.
Let us come to where the podcast
gets its name. Despite being
overshadowed by iPhone’s
popularity today, in the 2000s,
the iPod was music lovers’ favorite
“Walkman.” In 2004, journalist
Ben Hammersley combined the
“Pod” in “iPod” with the publishing
term “broadcast” and thanks to
him voice publishing came to me
known as “podcasting.”
If you would like to be a
“podcaster” -that is to say, a
podcast publisher- you can get
to work by utilizing the voice
recorder on your smartphone
right after determining your
subject matter. If you are thinking
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sohbet ettiği bir podcast
dizisi düşünüyorsanız telefon
veya bilgisayara kayıt için
kullanabileceğiniz bir mikrofonla
yola devam edebilirsiniz. Ses
kalitesini arttırmak için bütçeniz
çerçevesinde çeşitli imkânlardan
faydalanabilirsiniz. Anlatacağınız
çok şey varsa ve bunların
dinlenilmeye değer olduğunu
düşünüyorsanız hikâyelerinizi
veya fikirlerinizi kaydetmeye
başlayabilir, yükselen dinlenme
oranlarıyla podcast dünyasına
küçük adımlarla girebilirsiniz.
Kayıtları Spotify, SoundCloud
veya podcast’in doğduğu iTunes’a
düzenli olarak yüklemek ve
farklı kitlelere ulaşmak için biraz
uğraşmanız gerekse de hepsi
için zahmetli ama ücretsiz veya
reklamlı bir yol ya da belli bir
ücret mukabilinde alabileceğiniz
temiz hizmetler var.
Peki, podcast neden yükselişte?
Çok dinleniyor mu gerçekten de?
Bu yazıyı okuyanlar arasında bile
podcast’in ne olduğunu bilmeyen
veya daha önce duymamış olanlar
vardır muhtemelen. “Dinleniyor
mu?” sorusunun cevabı için
Edison Research’ün Amerika’da
podcast dinleyicilerine dair
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yaptığı “The Podcast Consumer
2019” araştırmasının sonuçlarına
bakabiliriz. 2014’ten beri
tüm çevrim içi ve çevrim dışı
dinleme biçimlerini izleyen
Edison Research’ün “Kulak Payı”
(Share of Ear) araştırmasına
göre podcast dinleyici kitlesi
geçtiğimiz yıl önemli oranda
arttı. Araştırmaya göre son beş
yılda dinlenme oranları iki kat
artan podcast yayınlarını 12
yaşın üzerindeki Amerikalıların
yüzde 51’i 2018’de en az bir kez
dinlemiş. Demografik verilerin
tamamında artış olmakla birlikte
artışın büyük kısmı 12-24 yaş
arası dinleyicilerden gelmiş.
Nielsen ve Edison Research’ün
araştırmaları ışığında geçtiğimiz
yıla dek toplamda 18,5 milyon
podcast bölümü yayındayken
bu yıl rakam 34 milyona çıkmış.
TechCrunch’a göre podcast
gelirleri 2017’de 314 milyon dolar
olarak gerçekleşirken 2020’de
beklenti 659 milyon dolar
seviyesinde.
Podcast’in yükselişinin
arkasındaki nedenler arasında
akış (streaming) hizmetlerinin
de rolü var. Aylık podcast
dinleyicilerinin yüzde 43’ü

of a podcast series where two
people converse, you can use a
microphone that you can record
with on your phone or computer.
Within your budget, you may
make use of various opportunities.
If you have a lot to say and if you
think it is worth listening to, you
can start recording your stories
or ideas and with small steps
enter the podcasting world with
listening rates that rise. You have
to put in some effort to regularly
upload recordings on Spotify,
SoundCloud, or iTunes, where
podcasts first emerged, and in
this way reach various audiences.
Although such platforms can be
a bit exhausting, there are also
free -for a certain fee you can also
remove all audio and display ads.
Well then, why are podcasts on
the rise? Are they really listened
to a lot? Among those reading
this text, there’re probably many
who do not know what a podcast
is or have never heard of it before.
For the answer to the question
of whether they are popular,
we can look at the results of the
“Podcast Consumer 2019” study
carried out by Edison Research
among podcast listeners in the

United States. According to the
“Share of Ear” study conducted
by Edison Research that monitors
all sorts of online and offline
listening since 2014, the number
of podcast listeners increased
significantly last year. According
to the study, podcast publishing
doubled listening rates in the last
five years and in 2018, podcasts
were listened to at least once by
51% of Americans above the age
of 12. Even though there is an
increase in all demographic data,
the rise was mainly brought about
by listeners aged 12-24. In light of
the study by Nielsen and Edison
Research, whilst a total of 18.5
million podcast episodes were
broadcasted up until last year, this
number went up to 34 million this
year. According to TechCrunch,
the revenue yield from podcast
publishing which actualized as
314 million dollars in 2017 is
expected to rise to 659 million
dollars in 2020.
Streaming services have also
played a great role in the rise
of the podcast. Forty-three
percent of the monthly podcast
subscribers listened to at least
one podcast on Spotify and 35%

Spotify’da, yüzde 35’i ise
Pandora’da en az bir podcast
dinlemiş. Dinlenme oranlarının
artışının arkasında elbette
tek bir neden yok ama en çok
dinlenen iş, eğitim ve haber
kategorileri başta olmak üzere
kaliteli ve güncel içerik önemli
bir yer tutuyor. Podcast’lerin film
gibi izlenmeyi dayatmamasını,
kulaklığı takıp bir yere yürürken
veya araba kullanırken dikkatle
dinlenebilmesini yükselişin
sebepleri arasında sayabiliriz.
Ayrıca küçük dosya boyutları
ve yeni bölümleri otomatik
indiren uygulamaların varlığı
İstanbul’daki gibi çevrim dışı
metrolarda yol alırken veya pilin
zayıfladığı hafif tempolu bir koşu
esnasında bile podcast dinlemeyi
mümkün kılıyor. Bilgisayardan
dinleyenler olsa da podcast’in
ana istasyonu akıllı telefonlar!
Apple ABD’de başı çekiyor. Apple
Watch, podcast yayınlarını

dinlemek isteyenleri sevindirerek
saatten yayın dinleme özelliği
sunuyor.
Reklamcıların da sevdiği podcast
yayıncılığının yakın gelecekte daha
da güçleneceği muhakkak. Alexa,
Google ve Siri gibi sesli asistanların
hayatımıza daha fazla entegre
olduğu bir dünyada podcast’lere
erişimin daha da kolaylaşacağı
ve aradığımızı bulmamız için
sesimiz yeterli olacağı için
podcasting’in yaygınlaşması da
sürecek diyebiliriz. Reklamcılar
için de dikkat çekici bir alan; çünkü
podcast tüketicilerinin yüzde 54’ü
podcast’te reklamını duydukları
markaları göz önünde bulundurma
ihtimalinin daha yüksek olduğunu
belirtmiş. Dinleyicilerin
haftada ortalama altı saat 37
dakika geçirdiğini de göz ardı
etmezsek kazancın artacağı bir
pazarda içeriğin de, dinleyici
sayısının da artacağını şimdiden
söyleyebiliriz.

on Pandora. There, of course, is
not just one reason behind the
increase in the listening rates but
with business, education, and
news categories taking the lead,
quality and up-to-date content
plays a significant part in this.
Among the reasons behind this
rise in popularity, we can list the
fact that you can attentively listen
to podcasts with your earphones
while you are walking or driving
without having to watch a screen.
Also small file sizes and the
existence of applications that
automatically download new
episodes make it possible to listen
to podcasts even in an offline
subway train such as the one in
Istanbul or at moments when
your device is low on battery. Even
though there are those who listen
to them from their computers,
smartphones are their main
“broadcasting station”! Apple
USA takes the lead. Apple Watch

makes podcast consumers happy by
offering the feature of listening to
podcasts from the device.
It is certain that podcast publishing,
which is favored by advertisers,
will become even more popular in
the future. In a world where voice
assistants such as Alexa, Google,
and Siri become more and more
integrated in our lives, accessing
podcasts will be easier and since our
voice will be enough to find what
we want, podcasts will become
more popular. It is a field that also
intrigues advertisers since 54%
of podcast consumers commented
that they would be more likely to
take into consideration the brands
advertised in a podcast. Taking into
account that listeners spend about
6 hours 37 minutes a week listening
to podcasts, we can already say
that in a market where revenues
will be increasing, both content
and listener count will also be
increasing.
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DENİZDEN ARMAĞAN BALIK
A GIFT OF THE SEA
FATMA GÖZAÇAN

Tezgâha uzatıldı mı tazeliği gözünden anlaşılan balıklar… Kaliteli protein
denilince bütün dünyada akla ilk gelen besin. Özel tariﬂerle birleştiğinde ziyafet
sofralarının baş tacı.
Fish, the freshness of which you understand whenit’s laid on the stall, is the
ﬁrst food that comes to mind when you think of high-quality protein. Fish
crowns the tables when cooked with special recipes.

Balık mevsimi gelmişse yılın en lezzetli zamanı
başlamış demektir. Tezgâhların taze balıkla dolması,
şehre bereketin geldiğinin de işaretidir. Eskilerin
“derya kuzusu” dediği balıkların insanoğlu için
faydaları saymakla bitmez. Omega-3 zengini olmasıyla
metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini
güçlendirir, kalp ve damar sağlığını korumaya
yardımcı olur. Anadolu insanının balıkla ilişkisi kısıtlı
gibi görünür. Oysa yapılan araştırmalar Anadolu
halklarının protein deposu bu besini sofralarından
binlerce yıldır eksik etmediğini göstermiştir.
Boğaz şehri İstanbul’da balık girmeyen bir mutfak
düşünülemez. İstanbul gastronomisi tarih boyunca
kendine has pişirme teknikleri geliştirmiş ve balığı
sofrasında daima bulundurmuştur.
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If the fish season has arrived, it means the most delicious
time of the year has come. Stalls filled with fresh fish
are proof that abundance has hit the town. One cannot
sing the praises of fish enough. In the old days, people
referred to fish as “the lamb of the sea”. Rich in Omega-3,
it boosts the metabolism and helps preserve the health
of the cardiovascular system. It seems like Anatolian
people’s relationship with fish is quite restricted. However,
research has shown that the Anatolian people have had this
high-protein food on their tables for thousands of years.
In Istanbul, the city of the strait, one cannot think of a
kitchen that has never seen fish. Istanbul’s gastronomy has
developed cooking techniques which came to be identified
with this city throughout history and which always involve
fish on the table.
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BALIK ÇORBASI
5 kişilik
250 gram somon
5 su bardağı su
2 orta boy soğan
3 yaprak defne
Yeşil yapraklarıyla bir adet
kereviz

FISH SOUP
5 servings
1 adet havuç
Tuz
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
1,5 limon

Kereviz, havuç ve soğanlar bütün olarak suya eklenir ve
yaklaşık 10 dakika pişirilir. Somon ve tuz ilave edilip 10
dakika daha pişirilir. Ardından bütün malzemelerin suyu
süzülür. Süzülen sudan, terbiye yapmak üzere bir bardak
ayrılır. Balıklar kılçıklarından iyice temizlenir ve küçük
parçalara bölünüp kalan suya atılır. Balıklar orta ateşte
pişerken farklı bir kapta un, yumurta sarısı, limon suyu
ve önceden ayırdığımız balık suyu çırpılır. İyice çırpılan
karışım balık tenceresine ağır ağır ilave edilir. Hepsi birden
yavaşça iki dakika daha pişirilir. Kâseye alınan çorbaya
önceden haşlanan havuç ve soğan doğranıp servis edilir.
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250 g salmon
5 cups water
2 medium-sized onions
3 bay leaves
1 celeriac with its green
shoots

1 carrot
salt
1 tbsp. flour
1 egg yolk
Juice of 1.5 lemons

Place the celeriac, carrot, and onions, whole, into
the water and boil for about 10 minutes. Adding the
salmon and salt, cook for another 10 minutes. Strain
all the ingredients. Place a glass of the strained water
aside, to prepare the egg yolk and lemon sauce. Bone
the fish and cut into small pieces and boil. While the
fish cooks on medium heat, whisk the egg yolk, lemon
juice and the fish stock you placed aside. Slowly add
the mixture to the pot with the fish.Cook on low heat
for two more minutes. Place the soup into bowls. Add
the boiled, diced carrots and onions and serve.

ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019 85

KÂĞITTA LEVREK
1 kişilik
1 adet levrek fileto
5 tane arpacık soğan
Defne yaprağı
Kekik
Karabiber
Tuz

Maydanoz
Kapari
1 adet kapya biber
2 dilim limon
Kabak
Zeytinyağı

Yağlı kâğıdın üzerine doğranmış sebzeler yerleştirilir.
Defne yaprağı ile levrek fileto da eklendikten sonra
üzerine biraz zeytinyağı gezdirilir. Yağlı kâğıt bohça
yapılıp keten iple bağlanır. Tepsiye alınan balık,
180 derece ısıda 25 dakika pişirilir. Servis yaparken
pişirme kâğıdıyla alınır ve üzerine maydanoz eklenir.
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BASS IN BAKING PAPER
1 serving
1 fillet of bass
5 shallots
Bay leaves
Thyme
Black pepper
Salt

Parsley
Capers
1 Capia pepper
2 Slices of lemon
Zucchini
Olive oil

Place the diced vegetables and herbs on the baking paper.
Adding the bay leaves and bass fillet, drizzle with olive
oil. Fold up the paper and tie it with jute twine. Place the
fish on a tray and cook for 25 minutes at 180°C. Place the
entire baking paper on the serving plate and opening it up,
sprinkle some chopped parsley on top and serve.
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BARBUN TAVA
3 kişilik
1 kilo barbun
4 diş sarımsak
1 turp
Mısır unu
200 gram labne

1 demet roka
6 dal dereotu
Karabiber
Tuz
Sıvı yağ

Ayıklanan balıklar yıkanır, tuzlanır ve suyu süzülür.
Mısır ununa batırılır. İçinde kızgın yağ olan tavaya
dizilir. Tamamen pişene kadar balıklar çevrilir. Pişen
balıklar tabağa alınır.
Sarımsaklar yağda biraz kavrulur. Karabiber ve
doğranmış dereotuyla labneye eklenir. Barbunlar labne
sosu, roka ve doğranmış turp eşliğinde servis edilir.

FRIED RED MULLET
3 servings
1 kg red mullet
4 cloves of garlic
1 radish
Cornstarch
200 g mild cream cheese

1 bunch of rocket
6 sprigs of dill
Black pepper
Salt
Oil

Clean, wash, salt, and strain the fish. Cover with
cornstarch. Heat oil in a frying pan and place the fish in it.
Turn the fish from time to time until it it throughly cooked.
When ready, remove and place on a serving plate.
Sauté the garlic in oil. Add the black pepper, chopped dill,
and the mild cream cheese. Serve the fried mullet with the
cream sauce, rocket, and sliced radish.
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DİKKAT EKSİKLİĞİ
“DALGIN VE SIKILGAN” ÇOCUKLAR
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER:
“ABSENT-MINDED AND DISTRACTABLE” CHILDREN
Giderek yaygınlaşan “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu”nun üç alt tipinden biridir dikkat
eksikliği. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ebeveynlerin çocuklarında gördüğü rahatsızlıkların başında
dikkat sorunları gelmektedir. Genetik geçişin yüksek olduğu bu bozuklukta yetişme tarzının, geçirilen
hastalıkların ve duygusal faktörlerin de etkili olduğu bilinmektedir. Dikkat eksikliği sadece okul
hayatını değil yetişkinlik dönemini de etkileyen bir sorundur.
Getting all the more common, “predominantly inattentive” is one of the three subtypes of ADHD
(Attention Deﬁcit Hyperactivity Disorder). According to a recent study, attention deﬁcit takes the lead
among the disorders parents observe in their children. In this disorder, where genetics play a great role,
upbringing, the ailments suffered, and emotional factors are known to play an important role. Attention
deﬁcit is a problem that takes its toll on the school life of the child and often continues into adulthood.
RAMAZAN ŞİMŞEK
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Tipik Belirtileri Nelerdir?
En sık görülen belirtilerin
başında dalgınlık gelir.
Özellikle ders ânında
ve oyunda sıklıkla dalıp
giderler. Ebeveynlerin
“Defalarca sesleniyorum,
beni duymuyor!” dedikleri
durum tam da budur.
Daldıkları hayali öyle canlı
yaşarlar ki bir çeşit trans
hâlindedirler.
Zihinsel aktivite gerektiren
yazı yazma, soru çözme,
kitap okuma gibi işlerde
akranlarına kıyasla daha
yavaş hareket ederler. Bazen
bu yavaşlık sabrın sınırlarını
zorlayabilir.
Sınavları yetiştirmede
zorlanır ve genelde yarıda
bırakırlar. Yöneltilmiş
soruların cevaplarını
bildikleri hâlde çok fazla hata
yaparlar. Yazıları okunaklı
değildir çoğu zaman. Bazen
yazım hataları da yaparlar.
Unutkanlık bu çocukların
neredeyse alametifarikasıdır.
Okul araç gereçlerini,

eşyalarını unutmada ve
kaybetmede meşhurdurlar.
Gerekli detaylara dikkat
etmez, bazen de gereksiz
detaylarla uzun süre
ilgilenirler. (Öğretmenin
ayakkabısı, pencerenin
yapısı, kalemi vs.)
Dikkatlerini verdikleri
konuları çok iyi öğrenirler.
Vermediklerinde ise “Bu
çocukta öğrenme sorunu
mu var?” dedirtecek kadar
çok hata yaparlar. Dikkatini
uzun sürecek ya da zor
bir işe verirken genellikle
esnerler. Uykularını almış
olsalar da uyuklarlar. En
çok kullandıkları ifadelerin
başında “Of, sıkıldım…”
vardır. Ama sıkılmadıkları
bir alan vardır; bilgisayar
oyunları! Bıraksanız
saatlerce oynayabilirler.
Duygusal olarak oldukça
hassas ve duyarlıdırlar.
Özellikle ev içinde yaşanan
huzursuzluklar onların içe
daha çok kapanmalarına
neden olur.

What are the Typical
Symptoms?
Among the most frequently
observed symptoms is absentmindedness. Especially during
class and playtime, children
affected by the disorder tend
to get lost in thought. This is
what parents complain about
when they say, “I call out to
him/her so many times and yet
s/he doesn’t hear me!” They
experience their fantasies in a
life-like fashion and go into a
trance, so to speak.
Children with ADHD act
slower than their peers when
it comes to tasks requiring
mental activity like writing,
problem solving, and reading
books. Sometimes this habit
can try your patience.
Children with ADHD find it
hard to complete exams in
time and generally fall by the
wayside halfway. Even though
they know the answers to the
questions, they make a lot of
mistakes. Most of the time,
their writing is illegible and

sometimes, they make spelling
mistakes.
Forgetfulness is another
trademark. Children with
ADHD are pretty famous for
forgetting, and losing their
school supplies and belongings.
They don’t pay attention to the
required details and sometimes
they become engulfed in minor
ones. (The teacher’s shoes,
the making of the window, the
pencil, etc.)
The subject matters they
focus on, they learn well. And
when they don’t, they make so
many mistakes that it leads
people to wonder whether they
have a learning disability.
Generally when concentrating
on a long or hard task, they
generally yawn. Even though
they have had enough sleep,
they still dose off. Among the
impressions they use the most
is “I’m bored...” But there
is something they don’t get
tired of -computer games! If
you leave them to their own
devices, they can play for hours
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Dikkat Eksikliği
Olan Çocuklara Nasıl
Yaklaşılmalı, Neler
Yapılmalı?
Günlük Program Yapın
Çocuğun günlük programları
mümkünse aynı zamanlarda
olmalı. Hem bedensel hem
de zihinsel olarak daha
kolay uyum sağlaması
açısından çalışma ya da
ödev saatlerinin aynı
zaman dilimlerinde olması
önemlidir.
Disipline Önem Verin
“Disiplin” kelimesi
toplumda olumsuz olarak
algılanabiliyor. Kelimenin
anlamı ise kanunlara ve
kurallara uyma, üstlendiği
ve yaptığı işi nizam
intizam içinde, istenildiği
gibi yapmaktır. Latince,
“öğretmek, terbiye etmek”
anlamına gelen “discipulus”
kelimesinden gelmiştir.
Dikkat eksikliği olan
çocukların en önemli
ihtiyacı “iç disiplin”
geliştirebilmeleridir. Bu
onlar için ilaçtan daha
etkilidir. Ebeveynler sağlıklı
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ve uygulanabilir kurallar
koymalı ve mutlaka tutarlı
olmalıdır. Konulan kural
ihlal edildiğinde ya da
ebeveyn umursamaz bir
tavırla yaklaştığında çocuk
eskisinden daha kötü
olabilir.
Doğrulara Odaklanın
Çocuğun gün içinde sayısız
defa sergilediği olumlu
davranışlar vardır. Birçok
ebeveyn, çocuğa konulan
teşhisten dolayı sürekli
olumsuz davranışlarını
gözlemler. Bu ebeveyni de,
çocuğu da umutsuzluğa
iter. Bu nedenle sergilediği,
ortaya koyduğu olumlu
davranışları aile mutlaka
görmeli ve ifade etmelidir.
Duyguları Ateşleyin
Özellikle çalışma saatleri ve
sorumluluklar konusunda
olumlu bir duygu ortamı
sağlamanız onları motive
eder. Zorlandıkları konularda
olumlu duygular onlarda
yakıt işlevi görür.
Çalışma Ortamlarını
Düzenleyin
Mümkünse masa başında

on end.
Emotionally, children with
ADHD are quite sensitive and
sentient. Especially domestic
disturbances lead them to
become more introverted.
How to Approach Children
with ADHD
Make a Daily Program
If possible, the child’s daily
program should be regular. It
is crucial that the study and
homework hours are in the
same time slots so as to help
them adapt more easily both in
a physical and mental sense.
Give Importance to Discipline
The word “discipline”has a
negative connotation. But
the meaning of the word is
abiding by the rules and laws,
to complete a given task in an
orderly and timely fashion,as
is required. In Latin,the
word “teaching”has derived
from the word “discipulus”
which means disciplining.
The direst need of children
with ADHD is being able to
develop “inner discipline.”
This is more effective for

them than medicine. Parents
should definitely set healthy
and applicable rules, and be
consistent about them. When
the rule that is set is violated
or when the parent adopts a
carefree attitude, children may
devolve.
Focus on the Positive
The child displays positive
behavior countless times
within the day. Due to the
diagnosis, many parents
most of the time observe
the negative behavior. This
can lead both the parents
and the children to become
low-spirited. That’s why the
family should take notice of
the children’s positive behavior
and express their approval.
Feed Their Emotions
Providing a positive emotional
environment especially during
study hours and when it comes
to their responsibilities will
highly motivate children with
ADHD. Positive feelings in
areas they find challenging
propel them.
Organize Their Study
Environment

çalışmasını sağlayın.
Ortamda dikkati
dağıtan ögeleri, eşyaları
kaldırın. Mutlaka müzik
dinlemek istiyorsa sözsüz
(enstrümantal) klasik müzik
dinlemesine izin verin.
Müziğin sesi mümkünse
kısık olsun.
Öğretmenle İş Birliği Yapın
Dikkat eksikliği sorunu
yaşayan çocukların
öğretmenleriyle olan
iletişimleri son derece
önemlidir, hatta tedavinin
bir parçasıdır. Aile olarak
öğretmenle mutlaka sağlıklı
bir iletişim kurun.
Küçük Sınıflar
İmkânlarınız el veriyorsa
öğrenci sayısı az sınıflarda
okumasını sağlayın.
Kalabalık sınıflarda
bu çocukların derse
odaklanmaları neredeyse
imkânsızdır.
Mola Verin
Dikkat eksikliği olan

çocuklar için en uygun ders
süresi 30-40 dakikadır.
İlk başlarda 20 dakikayla
başlayıp zamanla
arttırabilirsiniz.
Görsel Ögeler Kullanın
Öğrenme gerektiren
konularda ne kadar görsel
materyal kullanırsanız
o kadar etkili olacaktır.
Önemli konu ya da bilgiler
için kullanılan materyaller
duvarda sürekli asılı
kalabilir.
Uyarıcı İşaretler Kullanın
Dikkatinin dağıldığını
düşündüğünüz ya da
gördüğünüzde aranızda
anlaştığınız bir işaret
kullanın. Bu bir dokunma,
söz ya da işaret olabilir.
Dikkatini kontrol ettiğinde
ise aynı şekilde bir uyaran ya
da işaret vererek pekiştirin.
Zaman Tutun
Genellikle yavaşlık şikâyeti
olan bu çocuklar için birçok
etkinlikte zaman tutulması

If possible, get them to work
at a table. If there are items
that distract them, take them
away. If they would like to
listen to music, let them listen
to instrumental music such as
classical music. If possible, let
them keep the volume down.
Cooperate with Their
Teachers
The relationship between
children with ADHD and
their teachers is crucial; it
is actually a part of their
treatment. As parents, make
sure to establish a healthy
relationship with their
teachers.
Small Classrooms
If your means allow it, let
them study in classrooms
that are not overcrowded. It
is nearly impossible for these
children to concentrate on the
lesson in crowded classrooms.
Give Breaks
For children with ADHD the
duration of a class should be

30-40 minutes at the most.
You can start with 20 minutes
and in time increase the
duration.
Use Visual Aids
When it comes to subject
matters that require learning,
the more visual material you
use, the better. The material
used for important subjects
and information can remain
hanging on the wall.
Use Warning Signs
When you sense or see that
they are getting distracted, use
a sign that you have agreed
upon. This can be a touch, an
utterance, or a sign. When
they control their attention,
reinforce it in the same manner
with a warning or a sign.
Time Them
For children with ADHD, who
are scolded often for being
slow, timing is crucial in most
of activities.They will enjoy
being rewarded for tasks
completed in the ideal time.
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çok önemlidir. İdeal zaman
aralığında yapılan işler için
ödüllendirmeniz ona iyi
gelecektir.
Doğru Yönlendirilirse…
Hayallerini Destekleyin
Hayal kurmayı seven bu çocuklar
için zaman ayırın. Resmi
severler; hayallerini resimlerle
anlatmaları için onları teşvik
edin. İlginç sorularla hayal
güçlerine katkıda bulunun.
“İnsanların üç parmağı olsaydı
kullandığımız araç gereçler nasıl
olurdu?” diye sorun örneğin…
İç Dünyaları Zengindir
Kendi sevdikleri, istedikleri
konularda mucizelere imza
atabilirler. İlgilendikleri
alanlarda onları mutlaka
destekleyin.
İşitsel Beceriler
Sese karşı son derece
duyarlıdırlar. Bu özelliklerini
olumlu yönde kullanmaları,
iyi bir müzisyen olmaları
sağlanabilir.
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Spor
Herhangi bir sporu düzenli
olarak yapmaları hem zamanı
verimli kullanmalarına hem
de disipline olmalarına yardım
eder.
Satranç
Bu çocuklar satrancı sever.
Küçük yaşta verilecek dersler,
onların ileride bir satranç ustası
olmalarını sağlayabilir.
Dalgın Bilim İnsanları
Bilim insanı olmak için çok güçlü
bir konsantrasyon yeteneğinizin
olması gerekir. Bu çocukların
“dalıp gitme” özellikleri
doğru yönlendirildiğinde,
istediği ve sevdiği alanlarda
desteklendiğinde bilim insanı
olmaları sizi şaşırtmasın.
Sanatçı Ruhlu Çocuklar
İç dünyalarının zengin olması
sanat alanında büyük bir
avantajdır. Bilinen birçok
sanatçı ve bilim insanı dikkat
eksikliklerini olumlu yönde
kanalize etmiş kişilerdir.

IF GUIDED WELL…
Back Their Dreams
Make time for these children
who enjoy dreaming. They
love painting -encourage
them to convey their dreams
through painting. Ignite their
imagination by asking them
intriguing questions. For
instance, ask them, “If people
had three fingers, how would
our tools look like?”
They Have Rich Inner Worlds
When it comes to subjects
that they love and want, they
can make miracles happen.
Support them in their areas of
interest.
Audio Skills
Children with ADHD are
pretty sensitive when it
comes to sounds. Using this
quality in a positive manner
can lead them to become good
musicians.
Sports
Doing sports regularly will
not only help them make

efficient use of time but also be
disciplined.
Chess
Children with ADHD love
chess. The lessons they get
when they are small can lead
them to become chess masters
in the future.
Preoccupied Scientists
You need to have a strong
concentration to become
a scientist. When these
children’s “getting immersed in
thought” is properly channeled,
and they are supported in
areas they love and want
to get involved in, it should
not surprise you to see them
becoming scientists.
Artistic Children
Their rich inner worlds are a
huge advantage in the world
of arts. Most of the artists and
scientists you know today are
people who have managed to
wield their attention deficit in
the right manner.

LUKSOR

dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayoluyla keşfet

AD

MISIR

İNTERNETİN
BİLİNMEYEN YÜZÜ
DEEP WEB
THE UNKNOWN FACE OF THE
INTERNET: THE DEEP WEB
Türkçeye Karanlık veya Derin Ağ olarak
çevirebileceğimiz Dark Net-Deep Web nedir?
What are the Dark Net and the Deep Web?
CEM SÜNBÜL
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Karanlık/Derin Ağ sadece illegal işler için değil, mahremiyet odaklı yasal
çalışmalar için de kullanılan bir ortam.
The Dark Net/Deep Web is a place that is not used solely for illegal transactions,
but also for legal transactions with a focus on privacy.

Birçokları için Dark Net/Deep
Web (Karanlık/Derin Ağ)
haberlerde, film veya dizilerde
internetin sıradan kullanıcıların
ziyaret etmesinin zor veya
tehlikeli olduğu alanı olarak
görülüyor. Tehlikeli olduğu
konusunda şüphe yok. Zira
aklınıza gelebilecek tüm kirli
işlerin internette döndüğü
yegâne yer yine bu karanlık
ağ. Bu yüzden devletlerin ve
şirketlerin uzmanları, güvenliği
sağlamak ve suçluları yakalamak
adına internetin derinlerinde
daha çok kol geziyor. Ne var
ki birçok tehlikeli ve kötü
durak olmasına rağmen hâlâ
ulaşmak istediğiniz nihai hedefe
mahremiyetinizi koruyarak
gitmenin en iyi yollarından biri.
Burası sadece illegal işler için
değil, mahremiyet odaklı yasal
çalışmalar için de kullanılan bir
ortam.
Dark Net’in alt kümesi olan
Deep Web’e Google veya
Bing ile yaptığınız aramalarla
ulaşamazsınız. Bu yüzden arama
motoruyla eriştiğiniz sonuçlar
internet denizinin yüzeyindeki
buz dağının görünen kısmını
oluşturuyor. Malum, buz
dağının görünmeyen büyük
kısmı suyun altındadır. İşte bu
yüzden işin karanlık yüzüne
Deep Web, en karanlıkta kalan
yüzüne ise Dark Net deniyor.
Deep Web’in aksine Dark Net,
kullanıcılar tarafından daha iyi
biliniyor. Mevcut internetin
üzerine kurulu şifreli bir ağ
olan Dark Net’e erişmek için
Tor benzeri yazılım veya araçlar
gerekli. İnternette kullanılan
geleneksel protokoller, Dark
Net’te çalışmayabilir. Bunların
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dışında bir de derin ağın alt
kümesi olarak düşünülebilecek
Dark Web var.
Deep Web ile Dark Net
arasındaki fark, internet ile
World Wide Web arasındaki
farka benzer. Netflix veya
BluTV benzeri platformlardan
film veya dizi izleme,
Facebook ya da Instagram’da
gezinme, WhatsApp ya da BiP
Messenger’da sohbet etme gibi
birçok şeyi internette değil,
web’de yapıyoruz. İnternet,
dünyadaki bilgisayar, cihaz,
yönlendirici ve sunuculardan
oluşan bir ağ. Çeşitli web
sitelerine ve hizmetlerine farklı
protokoller yardımı ile erişilmesi
için kullanılan World Wide
Web (ya da bilinen adıyla web)
internette çalışan bir yazılım gibi
ve fiziksel bir varlığa sahip değil.
İnternetin bu “derin”
seviyelerine inmek için özel
araçlar gerekiyor. Bu özel
araçların başında 2002 yılında
Amerikan Deniz Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı’nın
güvenli aktarım için geliştirdiği
“The Onion Router” namıdiğer
Tor geliyor. İnternette anonim
gezinmek niyetindeyseniz
Tor tarayıcısıyla Deep Web’de
gezinmek fayda sağlayabilir ama
bunun çok da kolay olmadığını
belirtelim; çünkü farklı çalışan
Tor tarayıcısı sitelerin güvenlik
araçlarını sıra dışı ziyaretlerde
uyararak engellemeye çalışıyor.
Çeşitli ayarlamalar sonrasında
web’de Tor tarayıcısı ile daha
güvenli dolaşmak mümkün.
Yüzeydeki hiçbir site derinlerde
yok mu? Var. Öyle ki dünyanın
önemli yayınlarından The New
York Times’ın, sosyal medya

In the news, movies, and
TV series, the Dark Net and
Deep Web are portrayed as
fields that are hard or risky
to access for the internet’s
common users. No doubt,
it is risky considering it is
the only place where all the
dirty business that you can
think of is handled. That
is why government and
company experts delve into
the depths of the internet
to insure security and to
catch criminals. However,
even though there are very
dangerous and nasty stops, it
is still the best way to ensure
that your privacy is intact.
This place is not used solely for
illegal transactions, but it is
also an environment for legal
transactions with a focus on
privacy.
You can’t access the Deep Web,
a subset ofthe Dark Net, by
searching on Google or Bing.
Hence, the results that you get
with a search engine are only
the visible part of an iceberg in
the sea that is the internet. As
you know, a huge unseen part
of the iceberg is down under.
That is why, the dark side is
called the Deep Web, and the
darkest, the Dark Net.
Contrary to the Deep Web,the
Dark Net is better known by
users. To access the Dark Net,
an encrypted network running
on the internet, you need
tools or software like Tor. The
custom protocols used over the
internet may not work in the
Dark Net. Apart from these,
there is also the Dark Web,
which might be considered as

a subset of Deep Web.
The difference of the Deep
Web and the Dark Netis like
the one between the internet
and the World Wide Web. We
do stuff like watch movies
and series on platforms
like Netflix or BluTV, surf
on Facebook or Instagram,
and chat on WhatsApp or
BiP Messenger not over the
internet but on the web. The
internet is a network formed
of computers, devices, routers,
and servers. Used to access
various websites and services
through the help of different
protocols,the World Wide
Web (or as its more commonly
known, the web) is a software
that runs over the internet
and does not physically exist.
You need special tools to delve
into the depths of the “deep”
internet. Among these special
tools is “The Onion Router”
aka TOR -developed in 2002
by the United States Marine
Corps Warfighting Laboratory
for secure transfers. If you
are thinking of surfing the
internet anonymously, using
the Tor browser in the Deep
Web can be a solution but it
must be said it is not that
easy. The Tor browser works
differently, prompts the
security walls of the sites and
blocks them. After changing
some settings, however, it is
possible to surf the web with
the Tor browser.
Are there any of the sites
on surface in these depths?
Yes, the “New York Times”,
one of the most important
publications in the world, the

devi Facebook’un ve hatta
CIA’in bile karanlık tarafta Tor
tarayıcısı üzerinden erişilebilen
sayfaları var. Bu sayfalar
web’de gördüklerimizden farklı
olarak “onion” yani soğan
versiyonlarını barındırıyor.
Soğan versiyonu denmesinin
sebebi ise soğanın birbirinden
bağımsız çok katmanlı yapısına
benzemesi.
Standart bir web sitesine
erişmek için Tor tarayıcısını
kullandığınızda Tor bulutunda
kimlik bilgileriniz ve
konumunuz gizlenir. Daha iyisi
ise facebookcorewwwi.onion
adresinde olduğu gibi soğan
ağında bir sitede olmak. Bu
durumda Signal’deki gibi uçtan
uca şifreli mesajlaşmadakine
benzer biçimde nispeten
daha güvende olabilirsiniz.
Zaten bu yüzden CIA, New
York Times ve Facebook gibi
organizasyonların soğan
versiyonları var.
Tor, trafiğinizi rastgele
düğümlerden geçirerek her
seferinde şifrelemeyle donatıp
takip edilmesini zorlaştırır.

İç içe katmanlaşmış, her
katmanı farklı bir düğüm
için şifrelenmiş bu paketler
göndericiden çıktıktan
sonra farklı alıcıların paketi
deşifre ederek geçmesiyle
ilerler. Alıcılar paketin
hangi düğümden geldiğini
ve nereye gideceğini görür
ancak paketin gerçek içeriği
nihai alıcıya ulaşana dek elde
edilemez. Web’de sörf yapmak
için Tor tarayıcısı kullanmak
biraz aşırı görünebilir ancak
Facebook’un mahremiyet
nedeniyle 5 milyar dolar
ceza aldığı bir dünyada çok
da kötü bir fikir olmayabilir.
Tor tarayıcısı, sisteminizi
gizlilik adına korumak için
kullanabileceğiniz “en az
kötü” seçenek. Ancak Tor’la
bile çevrim içi ortamda gerçek
anlamda anonim kalmak
mümkün değil. Deep Web’de de
gündelik internet sitelerindeki
kadar tehlike altında
olabilirsiniz. Dolayısıyla
web’in hangi türüne erişmek
isterseniz isteyin, tedbiri elden
bırakmayın.

social media giant Facebook,
and even the CIA have pages
you can access over the Tor
browser. Different to what we
see on the web, these pages
have the “onion” version.
It is called onion since much
like an onion it has layers
independent of one another.
When you use the Tor browser
to access a standard website,
your identity and location is
hidden in the Tor cloud. It is
better to access a site on the
onion network like “facebook
corewwwi.onion”. In that
case,you can be relatively
more secure as is the case in
Signal end-to-end encrypted
messaging. That is why,
organizations such as CIA,
the “New York Times”,
and Facebook have onion
versions.
Tor takes your traffic
through random nodes,
encrypting it each time
and making it difficult to
be tracked down. When
these packets, encrypted
for the different nodes of

each one of these nested
layers, come out of the
transmitters, they proceed
so various receivers decrypt
the packet. Receivers see
where the packet comes
from and where they are
supposed to go; however,
the true content of the
packet cannot be accessed
before it reaches the final
receiver. Using Tor browsers
to surf the web can be
deemed a bit excessive but
in a world where Facebook
was charged $5 billion for
privacy violations, it may
not be such a bad idea. The
Tor browser is the least
“bad” option you can use
to protect your system in
terms of privacy. However,
it is not truly possible to
remain anonymous online
even with Tor… You can be
at risk in the Deep Web in
the same way you would be
on everyday internet sites.
Hence, whatever web you
would like to access, just in
case, be very careful.
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Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok markasıyla
işbirliği yaparak Miles&Smiles üyesi yolcularımıza
farklı avantajlar sunuyoruz.
Thanks to our panerships with many of the world’s leading
companies, we oﬀer our Miles&Smiles members
a multitude of advantages.

Miles&Smiles'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfedin!
Discover the privileged world of Miles&Smiles!
CLASSIC
• Türk Hava Yolları ve Star Alliance program
oağı havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, refakatçi ödül bilet düzenleyebilme
ve kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Miles&Smiles kredi kaları ile alışverişlerden
Mil kazanımı

CLASSIC PLUS
+25.000 Statü Mili / +25.000 Status Mile

ELITE
+40.000 Statü Mili / +40.000 Status Mile

ELITE PLUS
+80.000 Statü Mili / +80.000 Status Mile

Classic avantajlarına ek olarak:
• İç hatlarda Business Class kontuarlarından
check-in
• İç hatlarda özel yolcu salonu (CIP) kullanımı
• Star Alliance Silver ka avantajlarından
yararlanma imkânı
• İlave 10 kg bagaj hakkı

Classic Plus avantajlarına ek olarak:

• Earn Miles with Turkish Airlines and Star Alliance member
other program paner airlines
• Redeem Miles for award tickets, companion tickets and
upgrades.
• Earn Miles from purchases made with Miles&Smiles’
credit cards

In addition to Classic:
• Check-in at the Business Class Counter on
domestic flights
• Access to the lounges on domestic flights
• Benefit from the Star Alliance Silver Card
• Additional baggage allowance of 10 kg

In addition to Classic Plus:

• İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
gidiş/gelişlerde özel pasapo bankosu
• İstanbul Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş
(5 no.lu giriş kapısı)
• Türk Hava Yolları iç ve dış hat uçuşlarda, özel
yolcu salonlarına aile bireyleri veya bir misafir
ile girme imkânı
• Özel telefon danışma haı: 444 1 849
• Star Alliance Gold ka avantajlarından
yararlanma imkânı
• İlave 20 kg bagaj hakkı

• Fast track for arrivals and depaures in the
International Terminal of Istanbul Airpo
• Private entrance to the International Terminal of
Istanbul Airpo (entrance no.5)
• Experience the lounges with family members or a
guest both on domestic and international flights with
Turkish Airlines
• Private contact number: 444 1 849
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 20 kg

Elite avantajlarına ek olarak:

In addition to Elite:

• Türk Hava Yolları uçuşlarında yılda iki kez
ücretsiz kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Üç kişiye Elite ka hediye edebilme imkânı
• İstanbul Havalimanı geliş katında Arrival
Lounge kullanımı
• Belirli uçuş sınıflarında yer garantisi
• Star Alliance Gold ka avantajlarından
yararlanma imkânı
• İlave 25 kg bagaj hakkı

• Free upgrades twice in a year on Turkish Airlines
flights
• Give a gi of an Elite Card to three people
• Access to the Arrival Lounge on the arrivals floor of
Istanbul Airpo
• Guaranteed seats on ceain flight classes
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 25 kg

Ücretsiz üye olmak için sağdaki
QR kodu okutarak 1.000 Hoş Geldin
Mili kazanabilirsiniz!
To become a member for free,
scan the QR code on the right
and earn 1,000 Welcome Miles!

milesandsmiles.com | 444 0 849

Miles&Smiles 30. yılında
30 milyon Mil hediye ediyor!
Çekilişe katılarak her ay 100.000 Mil kazanan
30 kişiden biri olma fırsatını kaçırmayın.

30yearsofsmiles.com

30. yılımıza özel ayrıcalıklar
her ay 30 farklı şehirde!
ABU DABİ / AKABE / ASTANA / ATLANTA / CLUJ / DAMMAM / DOHA
DOUALA / ENCEMİNE / FRIEDRICHSHAFEN / GRAZ / İSFAHAN
İSKENDERİYE / KABİL / LUSAKA / LVİV / MALTA / MAPUTO / MARAKEŞ
MEZAR-I ŞERİF / OUAGADOUGOU / PİSA / POINTE NOIRE / PORT HARCOURT
SALZBURG / STOCKHOLM / ÜSKÜP / VARNA / VORONEJ / YAOUNDE
Detaylı bilgi ve çekilişe katılmak için 30yearsofsmiles.com

30yearsofsmiles.com | 444 0 849
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Türk Hava Yolları, Birleşmiş Milletler Medeniyetler
İttifakı ile Ortak Çalışma Platformu Oluşturdu
Turkish Airlines Founded a Collaboration Platform with the United Nations
Alliance of Civilizations

İş birliğiyle hayata geçirilecek “Barış İçin Spor
Ödülleri” projesi için BM Genel Merkezi’nde
düzenlenen imza töreni T.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri
Sayın António Guterres’in teşrifleriyle Türk Hava
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek
Temsilcisi Miguel Moratinos’un katılımı ile
gerçekleşti.
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The signing ceremony held at the UN Headquarters
for the initiative “Sports for Peace” was attended by
the President of the Republic of Turkey H.E. Recep
Tayyip Erdoğan and UN Secretary General Antonio
Guterres, with the participation of Turkish Airlines
Chairman of the Board and the Executive Committe,
M. İlker Aycı and High Representative of the United
Nations Alliance of Civilizations Miguel Ángel
Moratinos.

Uçuş ağını sürekli genişleten Türk Hava Yolları, dünyada farklı
alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri sağlayarak farklı toplum ve
topluluklara ulaşıyor. “Barış İçin Spor Ödülleri” projesini hayata
geçirecek olan küresel havayolu, bu proje kapsamında Birleşmiş
Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations
Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Sporun birleştirici etkisinden, insan haklarını müdafaada
kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden
yola çıkan bu proje ile; barış için spor ve kalkınma girişimleri
kapsamında, uluslararası bir jüri tarafından bir ödül töreni
düzenlenecek. Spor, sanat ve iş dünyasından önemli kişileri
ve kanaat önderlerini buluşturacak bu organizasyonla küresel
meselelere dünya kamuoyunun dikkati çekilecek.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı imza töreninde yaptığı konuşmada “Biz Doğu
ile Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya getiren Türkiye’nin
bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve uluslararası düzlemde en
büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın
önde gelen kurum-kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük
kitlelere mal olmuş önemli markalar ile hayata geçirdiğimiz
sayısız iş birliğiyle dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor,
farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa
ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere
biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bu anlamlı
iş birliğini başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın António
Guterres’in huzurlarında imza altına almış olmaktan büyük bir
onur ve mutluluk duyuyoruz.” diyerek bu iş birliğinin önemini
vurguladı.

Turkish Airlines is continuously expanding its f light network
and reaching out to different societies and communities with
collaborations with leading brands, institutions, organizations,
and NGOs that are prominent in various fields across the world.
The global airline will be materializing its project “Sports
for Peace” and collaborating closely with the United Nations
Alliance of Civilizations (UNAOC) as a part of this initiative.
The project was launched on the undeniable premise of the
unifying effects of sports activities, their ability to promote
peace, human rights, mutual respect, and ,inclusion. Within
the project’s scope, an award ceremony will be organized with
an international jury in order to recognize the contribution of
sports in promoting peace and development objectives. This
organization will bring together important figures from the
world of sports, art, and business, and opinion leaders, and
attract the attention of the world public to global issues.
Speaking at the signing ceremony, Turkish Airlines Chairman of
the Board and the Executive
Committee M. İlker Aycı said, “As the Turkish f lag-carrier
airline that bridges the East and the West and brings together
these two ancient cultures, and the largest brand envoy on
an international scale, we reach different communities and
build bridges between different societies and civilizations
with these connections and with our numerous collaborations
with prominent brands, organizations, and NGOs. We see
this as an important mission assigned to us by our unique
geography. We are proud and delighted to be here today to sign
this collaboration agreement for such an important project in
the presence our President H.E. Recep Tayyip Erdoğan and the
United Nations Secretary- General António Guterres.”
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Balkan
Şampiyonu!
Turkish Airlines Women’s Volleyball Team Balkan Champion

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinde Sırbistan’ın OK Zeleznicar
Lajkovac takımını mağlup ederek Balkan şampiyonu olurken Türkiye’yi Challenge Cup’ta temsil
etme hakkını da kazandı.
While Turkish Airlines Women’s Volleyball Team became the Balkan champion by defeating the Serbian
team OK Zeleznicar Lajkovac in the Balkan Volleyball Association (BVA) Cup final, our team also
qualified to represent Turkey in the European Volleyball Confederation (CEV) Challenge Cup.
Türk Hava Yolları Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2019
Kadınlar Balkan Kupası’nda Sırbistan’ın OK Zeleznicar Lajkovac
takımı ile karşılaşan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı,
rakibini 25-15, 25-19 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan
Kupası’nı kazandı.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen kupa ve madalya
töreninde, şampiyon olan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol
Takımı’na kupa ve madalyalarını Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Türkiye Voleybol
Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Turnuvadaki ilk yılında Balkan şampiyonu olan Türk Hava Yolları
Kadın Voleybol Takımı, bu başarısıyla Türkiye’yi 2019 CEV
Challenge Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. Takım, 2019 CEV
Challenge Kupası Eleme Turu’nda Macar 1.MCM-Diamant Kaposvari
ile mücadele edecek. CEV Challenge Kupası Eleme Turu’nda ilk
karşılaşmalar 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise
19-21 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak.

106 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

Turkish Airlines Women’s Volleyball Team played against the
Serbian team OK Zeleznicar Lajkovac in the 2019 Women’s BVA
Cup, hosted by the Turkish Airlines Sport Club, and won the cup
defeating their opponents 3-0 with 25-15, 25-19, and 25-22 sets.
At the ceremony held at the TVF Burhan Felek Sport Hall, the
champions Turkish Airlines Women’s Volleyball Team received
the cup and medals from Turkish Airlines Chairman of the Board
and the Executive Committee M. İlker Aycı and Chairman of the
Turkish Volleyball Federation (TVF) Mehmet Akif Üstündağ.
Turkish Airlines Women’s Volleyball Team that won the Balkan
championship in the first year of the tournament, and with this
success qualified to represent Turkey in the 2019 CEV Challenge
Cup. Our team will be playing against the Hungarian team
MCM-Diamant KE in the qualifying round of the 2019 CEV
Challenge Cup. The first matches in the CEV Challenge Cup
Qualifying Round will be played on November 5-7, 2019, and the
playoff matches will be played on November 19-21, 2019.

Türk Hava Yolları, Araştırmalarıyla Ödül Kazandı
Turkish Airlines Wins Awards for Research

Yolcularına sunduğu hizmetler kadar tanıtım, finansman, kurumsal yönetim gibi alanlardaki başarılı
proje ve faaliyetleriyle de ödüller kazanan Türk Hava Yolları, pazarlama araştırmaları alanında verilen
2019 Baykuş Ödülleri’nde üç ödül birden aldı.
Turkish Airlines, that has won awards not only for services offered to its passengers but also for its
successful projects and activities in the fields of advertisement, finance and corporate management,
received three awards in the 2019 Owl Awards in the field of marketing research.

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin başarılı
araştırmaları ödüllendirmek için her yıl
düzenlediği Baykuş Ödülleri’nde, akademiden
ve araştırma, reklam, pazarlama ve medya
sektörlerinden 21 kişiden oluşan jüri, 16
kategoride 188 projeyi değerlendirdi.
Projelerin Eşitlikçi, Genç, Global, İçgörülü,
İnovatif, İtibarlı, Meraklı, Metodik, Sosyal,
Akademik ve Vizyoner Baykuş gibi kategorilerde
el alındığı Baykuş Ödülleri’nde Türk Hava
Yolları, Kurumsal İletişim Başkanlığı’nca
gerçekleştirilmekte olan Global Marka Sağlığı ve
Persona araştırmaları ile iki altın ve bir bronz
olmak üzere üç Baykuş Ödülü’ne layık görüldü.

In the Owl Awards organized every year by
the Turkish Research Institute with the aim of
awarding successful researchers, a jury of 21
people assessed 188 projects in 16 categories in the
academy and research, advertisement, marketing
and media sectors.
Turkish Airlines won three Owl Awards, two
gold and one bronze which deals with projects
in categories including the Equalitarian, Young,
Global, Insightful, Innovative, Accredited, Curious,
Methodic, Social, Academic and Visionary Owl,
for its Global Brand Health and Persona research
carried out by its Department of Corporate
Communication.
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Türk Hava Yolları “2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel
Havayolu” Seçildi
Turkish Airlines Chosen “2020 Five-Star Global Airline”

Ödüllü hizmet kalitesiyle misafirlerine dünyanın 126 ülkesini keşfetme ayrıcalığını sunan Türk Hava Yolları,
APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından “2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu” seçildi.
Turkish Airlines, which offers its passengers the privilege of discovering 126 countries around the world with
its award-winning quality, was named “2020 Five-Star Global Airline” by APEX (Airline Passenger Experience
Association).
Dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri
olarak kabul edilen Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği APEX’in
bu yıl düzenlediği derecelendirme sonunda Türk Hava Yolları
“2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu” seçildi. Bayrak taşıyıcı
havayolu, böylece üst üste üçüncü kez beş yıldız derecelendirmesiyle
ödüllendirilmiş oldu.
Yolcular, Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında
yaklaşık 600 havayolu şirketinin bir milyonun üzerinde uçuşunu
puanlayarak 2020 yılının yıldızlarını seçtiler. Bu süreçte havayolu
şirketleri koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve
Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi.
APEX Resmî Havayolu Değerlendirmeleri™, 9 Eylül’de Los Angeles
Kongre Merkezi’nde küresel seyahat uzmanlarının katılımıyla
düzenlenen APEX / IFSA Ödülleri töreninde açıklandı. Değerlendirme
sonucunda Türk Hava Yolları’nın bulutların üzerinde sunduğu konfor
ve sağladığı yolcu memnuniyeti “2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel
Havayolu” ödülü ile APEX tarafından da onaylanmış oldu.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.
İlker Aycı ödülle ilgili yaptığı açıklamada; “Türk Hava Yolları olarak
misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği
sunmayı hedefliyoruz. Dreamliner tipi uçaklarımızda yenilenen
Business Class kabin tasarımımız, havacılık endüstrisinde çığır açan
yeni evimiz İstanbul Havalimanı ve bulutların üzerindeki ayrıcalıklı
hizmetlerimiz ile bir değişim yaşıyoruz. Bu değişimin yolcularımız
tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor.
APEX’e ve birlikte uçtuğumuz tüm değerli konuklarımıza, bu
gayretimizi görüp takdir ettikleri ve bizi bu değerli ödüle üst üste
üçüncü kez layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.
108 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

Turkish Airlines was named “2020 Five-Star Global Airline” as a
result of the ratings organized this year by the Airline Passenger
Experience Association (APEX), considered one of the most
credited and reputed aviation organizations in the world. The
global flag carrier has been awarded the five-star rating for the
third consecutive year.
Passengers chose the “stars” of 2020 by awarding points between
July 2018 and June 2019 on over 1 million flights by almost 600
airline companies worldwide. During this process, the airline
companies were rated on a five-star scale in the categories of seat
comfort, cabin service, food and beverages, entertainment, and
Wi-Fi.
The Official Airline RatingsTM by APEX were announced at the
IFSA awards ceremony attended by global travel experts at the
Los Angeles Congress Center. The “2020 Five-Star Global Airline”
award by APEX confirms yet again the comfort and passenger
satisfaction Turkish Airlines offers above the clouds.
In a statement, Turkish Airlines Chairman of the Board and the
Executive Committee M. İlker Aycı said, “As Turkish Airlines, we
aim to offer our guests perfection at every stage of their journeys.
We are undergoing a change with our renewed Business Class
design on our Dreamliner aircraft, with Istanbul Airport, our
new home, that marks a new era in the aviation industry, and
our exceptional services above the clouds. We are delighted to see
that this change was awarded with five stars by our passengers.
We would like to thank APEX and all our valuable guests for
recognizing and appreciating our efforts, and considering us
worthy of this valuable award for the third successive time.”

İç Hat Seyahatlerindeki Uçuş Paketleri Genişletildi
Flight Packets Expanded on Domestic Journeys
Bayrak taşıyıcı, misafirlerinin tercihine sunduğu uçuş paketlerini çeşitlendirerek genişletti. Ekonomi
Promosyon ve Ekonomi Esnek olarak iki tipte sunulan uçuş paketleri artık EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly
seçeneklerini tercih olarak sunacak.
The flag carrier has expanded its flight packages by offering a wider choice to guests. The flight
packages provided thus far in two types, Economy Promotion and Economy Flexible, will be offered with
the options of EcoFly, ExtraFly, and PrimeFly.
Türkiye’de 50 şehirdeki 52 havalimanına seyahat eden
misafirlerine konforlu bir uçuş deneyimi sunan Türk Hava
Yolları, ürün ve hizmetlerini yolcularının memnuniyetini
arttıracak projelerle geliştirmeye devam ediyor.
Misafirlerine tüm bilet tiplerinde sunduğu ücretsiz ikramları
sürdürecek olan bayrak taşıyıcı, ek hizmet ve ürünler içeren
uçuş paketlerini 22 Eylül tarihi itibarıyla çeşitlendirerek
yeniledi. Ekonomi Sınıfı için üç, Business Sınıfı için ise bir
olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş
paketleri, Türk Hava Yolları misafirlerine iç hat uçuşlarında
yeni ve genişletilmiş hizmetler alma imkânı sunuyor.

Turkish Airlines, which offers a comfortable flight experience to its
guests traveling to 52 airports in 50 cities in Turkey, is continuing
to develop projects with its products and services that will increase
passenger satisfaction even further.
The flag carrier, which will continue the complimentary beverages
offered to its guests on all ticket types, as of September 22, updated
its flight packages by offering a wider variety and including
additional services and products. The new flight packages prepared
as four different ticket types, three for Economy Class and one for
Business Class, give Turkish Airlines guests the opportunity of
receiving new, expanded services on domestic flights.

ECOFLY

EXTRAFLY

PRIMEFLY

BUSINESS CLASS

Kayıtlı bagaj (max. 15 kg)
Checked baggage (max. 15 kg)

Kayıtlı bagaj (max. 20 kg)
Checked baggage (max. 20 kg)

Kayıtlı bagaj (max. 25 kg)
Checked baggage (max. 25 kg)

Kayıtlı bagaj (max. 30 kg)
Checked baggage (max. 30 kg)

1 kabin bagajı (max. 8 kg)
1 cabin baggage (max. 8 kg)

1 kabin bagajı (max. 8 kg)
1 cabin baggage (max. 8 kg)

1 kabin bagajı (max. 8 kg)
1 cabin baggage (max. 8 kg)

2 kabin bagajı (max. 8 kg)
2 cabin baggage (max. 8 kg)

Economy Class ikram
Economy Class meal (Menu of
sandwiches)

Economy Class ikram
Economy Class meal (Menu of
sandwiches)

Economy Class ikram
Economy Class meal (Menu of
sandwiches)

Business Class ikram
Business Class dining

Kesintili iade (W, U sınıﬂarında
değişiklik yapılamaz.)
Deducted refund (For W, U classes
is not allowed.)

Kesintili iade
Deducted refund

Ücretsiz iade (12 saat)
Full refund (12 hours)

Ücretsiz iade (12 saat)
Full refund (12 hours)

Ücretli değişiklik (W, U sınıﬂarında değişiklik yapılamaz.)
Paid reissue (For W, U classes is
not allowed.)

Ücretli değişiklik
Paid reissue

Ücretsiz değişiklik (Ücret farkları
oluşabilir.)
Free reissue (Possible fare difference)

Ücretsiz değişiklik (Ücret farkları
oluşabilir.)
Free reissue (Possible fare difference)

Ücretsiz koltuk seçimi (Standart)
Free seat selection (Standard)

Ücretsiz koltuk seçimi (Standart)
Free seat selection (Standard)

Ücretsiz koltuk seçimi
Free seat selection

*Ekstra 250 Mil
*Extra 250 Miles

*Ekstra 500 Mil
*Extra 500 Miles

*Busness Sınıfı ve Ekonom Sınıfı’nda sunulan yen uçuş paketlernn öne çıkan özellkler tablodak gbdr. Blet ücret kuralları Türk Hava Yolları tarafından değştrleblr.
Türk Hava Yolları’nın yen uygulamasına dar bütün detaylara www.thy.com web stesnden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkez’nden veya satış ofslernden ulaşablrsnz.
Daha önce Ekonom kabn çn Ekonom Promosyon ve Ekonom Esnek olarak k farklı tpte sunulan uçuş paketler yen dönemde EcoFly, ExtraFly ve PrmeFly seçeneklernden
oluşuyor. Busness Sınıfı’nda se tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.
*Features of the new ﬂight packages offered in Business Class and Economy Class as given in the table. The information in the table is subject to change at any time without notice by Turkish Airlines.
All the details of Turkish Airlines’ new application can be obtained from the website www.thy.com, the Call Center (444 0 849), or from our sales ofﬁces.
In the new season, the two types of ﬂight packages previously offered as Economy Promotion and Economy Flexible for the Economy cabin will be offered as EcoFly, ExtraFly, and PrimeFly. All the privileges of
Business Class will continue to be offered to passengers in a single packages.
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Türk Hava Yolları, Galatasaray’ın Avrupa
Kupalarındaki Maçlarının Forma Sponsoru Oldu
Turkish Airlines announces shirt sponsorship deal with Galatasaray for
European games
Bayrak taşıyıcı havayolunun Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre, sarıkırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda sahaya Türk
Hava Yolları logolu forma ile çıkacak.
According to the agreement signed between the flag-carrier airline and Galatasaray
Sports Club, in the matches played in the European Cup this season, the yellow-and-red
team will go out onto the field wearing shirts carrying the Turkish Airlines’ logo.
2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club
Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek
Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı
maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşırken turnuva
seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.
This season, Galatasaray will be playing in the UEFA Championship
League Group A with Real Madrid, Paris Saint-Germain, and Club
Brugge. The team will be carrying the Turkish Airlines logo on their
shirts for one year in the European Cup matches, and the flag carrier
will be transporting the players on the tournament journeys.

Türk Hava Yolları Spartak
Moskova ile Sponsorluk
Anlaşmasını Uzattı
Turkish Airlines Extended Its
Sponsorship Agreement with Spartak
Moscow
Küresel havayolu, Rusya’nın buz hokeyi takımı Spartak
Moskova ile bir yıl süreli yeni bir sözleşme imzaladı.

The global airline signed a new one-year agreement with
Russia’s ice hockey team Spartak Moscow.

Amerika ve Avrupa’nın kuzeydeki soğuk kesimlerinde en
çok izlenen spor dallarından biri olan buz hokeyi dünyasına
2018’de Rus buz hokeyi takımı Spartak Moskova’ya sponsor
olarak giren Türk Hava Yolları, takımla sözleşmesini uzattı.
Rusya’da “en geniş uçuş ağına sahip yabancı havayolu
şirketi” olan Türk Hava Yolları ile Spartak Moskova
arasındaki imza törenine takımın ünlü forveti Aleksandr
Yakuşev, “Bu sözleşmeyi bizimle değil, Rusya’daki 150
milyon vatandaşla imzalıyorsunuz. Ülkemizin yüzde 70’i
fanatik birer Spartak taraftarıdır” sözleriyle damga vurdu.

Turkish Airlines, which signed a sponsorship agreement in 2018
with Spartak Moscow, the Russian team from the world of ice
hockey, one of the most popular sports in the colder parts of North
America and Europe, extended its agreement with the team.
At the signing ceremony between Turkish Airlines, the foreign
airline company that has the largest flight network in Russia, and
Spartak Moscow, the famous forward player Alexander Yakushev’s
words stood out: “This agreement is not being signed with us, but
with the 150 million citizens of Russia. Seventy percent of our
country’s population are fanatic Spartak fans.”
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Türk Hava Yolları’nın Yeni Uçağına Anlamlı İsim
A Meaningful Name for Turkish Airlines’ New Aircraft

Türk bayrağını 300’den fazla ülkeye ulaştıran küresel taşıyıcı Türk Hava Yolları filosuna yeni kattığı
uçağın isminde Kurtuluş Savaşı’nın sembollerinden Sivrihisar Tayyaresi’nin hatırasını yaşatıyor.
Turkish Airlines, the global carrier that flies the Turkish flag to more than 300 countries, carries on the
memory of the airplane Sivrihisar Tayyaresi that was one of the symbols of the War of Independence by
naming the aircraft recently added to its fleet after it.
1921 yılında, Kurtuluş Savaşı’nın zorlu şartlarında Sivrihisar
halkı kendi aralarında para toplayarak bir uçak satın alır ve
Türk ordusuna armağan eder. İstikbali gökyüzünde arayan
Sivrihisarlıların aldığı çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak
“Sivrihisar Tayyaresi” olarak anılır. “Sivrihisar Tayyaresi” Anadolu
insanının Kurtuluş Savaşı yıllarında yaptığı fedakârlıkların
sembolüne dönüşür.
2019 yılında Türk Hava Yolları, filosuna katılan yeni Airbus A321
NEO tipi TC-LSH kuyruk tescilli uçağa Sivrihisar Tayyaresi’nin
ismini verdi. Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı
Türk bayrağını taşıyacak ve Millî Mücadele kahramanlarının
hatırasını gökyüzünde yaşatacak.
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Sivrihisar’ın düşman
işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen törende, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile telefonda görüşmüş; Sivrihisar
isminin Türk Hava Yolları filosundaki bir uçağa verileceği
müjdesini törende hazır bulunan halk ile paylaşmıştı. Prof. Dr.
Nabi Avcı yaptığı açıklamada; “İstiklal mücadelesine sadece
canlarıyla, kanlarıyla değil, aynı zamanda TBMM ordusuna
bir uçak bağışlayarak katılan vefakâr Sivrihisar halkına hayırlı
olsun. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
İlker Aycı başta olmak üzere, vefaya vefa ile cevap veren bütün
Türk Hava Yolları yönetimine Sivrihisar halkı adına müteşekkir
olduğumu belirtirim.” dedi.

In 1921, amidst the compelling conditions of the War of Independence, the
people of Sivrihisar collected money to purchase an aircraft and donated
it to the Turkish military. The Breguet 14-2B biplane purchased by the
people of Sivrihisar, who pursued their future in the skies, was named
“Sivrihisar Tayyaresi.” The Sivrihisar Tayyaresi became the symbol of the
sacrifices made by the Anatolian people during the War of Independence.
This year, Turkish Airlines named the Airbus A321neo aircraft that
joined the fleet with a “TC-LSH” aircraft registration code “Sivrihisar
Tayyeresi.” The Sivrihisar Tayyeresi will carry the glorious Turkish flag
in the Turkish Airlines fleet, and honor the memory of the heroes of the
national struggle in the skies.
At the ceremony celebrating the 98th anniversary of Sivrihisar’s
independence fromenemy occupation, Eskişehir MP Prof. Dr. Nabi
Avcı spoke to Turkish Airlines Chairman of the Board and Executive
Committee M. İlker Aycı on the telephone. He shared with the people
present at the ceremony the good news that one of the aircraft in the
Turkish Airlines’ fleet was to be named “Sivrihisar.” In his speech, Prof. Dr
Nabi Avcı said, “May this honor the memory of those who participated
in the struggle of independence with their lives and blood, and also to
the loyal people of Sivrihisar that participated by donating an aircraft to
the military forces under the command of the Grand National Assembly
of Turkey. On behalf of the people of Sivrihisar, I would like to offer my
gratitude to Turkish Airlines Chairman of the Board and Executive
Committee M. Ilker Aycı and the entire Turkish Airlines management that
responds to loyalty with loyalty.”
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Türk Hava Yolları’nın Ağustos Ayı Doluluk Oranı Yüzde
84,8 Olarak Gerçekleşti
84.8% Seat Occupancy Rate for Turkish Airlines in the Month of August
Küresel havayolu, ağustos ayını hem yolcu trafiği hem de kargo hacminde yükselen bir grafikle geride
bıraktı. 2019 yılının ilk sekiz ayının toplam trafik sonuçları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla
büyüme trendini sürdürdü.
The global airline left the month of August behind with a rising performance, both in passenger
traffic and in cargo volume. When the first eight months of 2019 are compared with the same period
last year, it can be seen that the growth trend continues.

Türk Hava Yolları ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını
açıkladı. Bayrak taşıyıcı, havacılık sektöründe küresel ölçekte
yaşanan talep azalmasına rağmen yüzde 84,8 doluluk oranına
ulaştı. Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkânı
sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti.
Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine
Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında
taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre
yüzde 11,5 arttırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift
haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor.
Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi
• Ağustos ayı toplam doluluk oranı %84,8 olarak gerçekleşti.Dış
hat doluluk oranı %84,3 olurken iç hat uçuşların doluluk oranı 0,7
puan artarak yüzde 88,4’e ulaştı.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %9,4’lük bir artış gerçekleşti.
• Ağustos ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı
dönemine göre %11,5 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye
%24,8 ile Kuzey Amerika, %12,2 ile Uzak Doğu ve %11,3 ile
Avrupa katkı sağladı.
• Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk
oranında yurt içinde 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan,
Uzak Doğu’da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.
Ocak-Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi
• 2019 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %3,5’lik bir artış yaşandı.
• 2019 yılının ilk sekiz ayında toplam taşınan kargo ve
posta, geçen senenin aynı dönemine göre %10 artarak 985
bin tona ulaştı.
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Turkish Airlines announced the figures for passenger and cargo traffic
for the month of August. Although there was a reduction in demand
in aviation globally, the flag carrier, Turkish Airlines, reached a seat
occupancy rate of 84.8%. This indicates that the global carrier, which
offers the opportunity to connect to more countries from one point than
any other airline, has increased the seat occupancy rate of international
transfer travelers by 9.4 %, a record growth.
Turkish Cargo, which aims to be one of the best air cargo brands in the
world, increased the volume of cargo and post that it carried by 11.5% in
comparison to last year. The flag carrier continues its double-digit growth
in its new home.
Evaluation of the Traffic Results for August 2019
• The total seat occupancy rate for the month of August was 84.8%. The
seat occupancy rate for international routes was 84.3%, while domestic
routes increased by 0.7 points, reaching 88.4%.
• International transfers increased by 9.4%.
• The volume of cargo and post that was carried in August this year
demonstrated an increase of 11.5%. This overall growth in cargo consisted
of a growth of 24.8% for North America, 12.2% for the Far East, and
11.3% for Europe.
• For the month of August, in comparison to last year, the seat rate
occupancy increased by 0.6 points for domestic flights, 0.4 points for
North America, 0.3 points for the Far East.
Evaluation of Traffic Results for January-August 2019
• Approximately 50 million passengers have flown with Turkish Airlines in
the first eight months of 2019.
• There has been a 3.5% increase in the number of international transfers.
• The volume of cargo and post that was carried in the first eight months
of 2019 increased by 10%, reaching 985,0000 tons.

Türk Hava Yolları, Hanoi ve Ho Chi Minh
Şehirlerine Artık Direkt Uçuyor

Turkish Airlines Now Flies Direct to Hanoi and Ho Chi Minh City
Türk Hava Yolları, Vietnam’ın en büyük iki şehri, Ho Chi Minh ve Hanoi’ye seyahat eden misafirlerinin
beklentilerini göz önünde bulundurarak bu iki şehre düzenlediği seferleri direkt uçuşa çevirdi.
Taking into consideration the expectations of our guests that fly to Ho Chi Minh City and Hanoi, the
two largest cities in Vietnam, Turkish Airlines has changed the flights operated to these cities to direct
flights.
Beş farklı kıtada uçtuğu 315 nokta ile dünyada en geniş uçuş
ağına sahip havayolu olan Türk Hava Yolları, bağlantılı seferler
gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh şehirlerine 11 Eylül 2019
tarihi itibarıyla direkt uçmaya başladı.
Güneydoğu Vietnam’da Saigon Nehri’nin çevrelediği Ho Chi
Minh kenti 2010 yılının Aralık ayında bayrak taşıyıcının uçuş
ağına katılmıştı. Güneydoğu Vietnam’da bulunan metropol,
ülkenin finans merkezi, en kalabalık ve en çok ziyaretçi alan
şehri. Ho Chi Minh, şık gökdelenleri, süslü tapınakları ve
pagodaları ile popüler bir turizm merkezi.
Türk Hava Yolları’nın 2016 yılının Haziran ayında uçuş
başlattığı Hanoi ise dünyanın en eski başkentlerinden biri.
Vietnam’ın ticari, kültürel ve eğitim merkezi olan, farklı
toplumların izlerini taşıyan tarihî mimarisi ve zengin
kültürüyle gezginlere benzersiz bir seyahat deneyimi imkânı
sunan Hanoi, UNESCO Dünya Mirası olan ünlü Ha Long
Koyu’na da çok yakın Türk Hava Yolları; Ho Chi Minh’e
haftalık yedi, Hanoi’ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş
gerçekleştiriyor. Başkent Hanoi’ye olan uçuşlar da 2020 yılının
Nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak.

From September 11, 2019, Turkish Airlines, that has the largest flight
network in the world with 315 destinations on five continents, began
to fly direct to the cities of Hanoi and Ho Chi Minh where the airline
previously operated connecting flights.
The city of Ho Chi Minh surrounded by the Saigon River in Southeast
Vietnam was included on the flag carrier’s flight network in December
2010. Ho Chi Minh City, a metropolis in Southeast Vietnam, is the
country’s financial center. The city is the most populated city in
Vietnam and receives the most visitors; it is a popular tourism
center with its stylish skyscrapers, elaborate temples, and pagodas.
Hanoi, where Turkish Airlines began to fly in June 2016, is one
of the oldest capitals in the world. Hanoi, the trade, cultural,
and education center of Northern Vietnam, offers travelers
an unrivalled travel experience with its historical architecture
bearing traces of different civilizations and rich culture. Hanoi is
close to the village Ha Long, which is a famous site on the UNESCO
World Heritage Area List. Turkish Airlines is operating seven
flights a week to Ho Chi Minh City, and six to Hanoi (excluding
Sundays). Flights to the capitol Hanoi will be increased to seven
flights a week from April 2020.
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3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması
3rd International Skylife Photography Contest

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketinin dünyanın her yerine ulaştırdığı dergisi Skylife’ın
“Keşfet” temalı fotoğraf yarışması 26 Ağustos itibarıyla son buldu. Yarışma dünyanın dört bir yanından
gelen binlerce fotoğrafla rekor katılıma ulaştı.
“Discover,” the photography competition held by Skylife, the magazine of Turkish Airlines, the
airline that flies to more countries than any other and brings the in-flight magazine to every corner
of the world, came to an end on August 26. The record-breaking participation meant that
thousands of photographs were sent from every corner of the world.

Türk Hava Yolları tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen
Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması rekor katılımla son
buldu. “Keşfet” teması ile fotoğraf dünyasından oldukça ilgi
gören yarışma yıl boyu basının da odağında oldu. Dünyanın
pek çok yerinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık
olan yarışmaya 12 bin fotoğrafla katılım sağlandı.
Başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
(TFSF) web sitesinde kapalı devre toplandı. Beş profesyonel
fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jürinin toplantısına
kadar fotoğrafları kimse görmedi. Uluslararası Fotoğraf
Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Evrensel
Fotoğraf Birliği (GPU) Başkanı Manolis Metzakis, fotoğraf
sanatçısı Yadid Levy ile Türkiye’den İzzet Keribar ve Ercan
Akçay’dan oluşan jüri, fotoğrafları özel oturumda aynı
anda aynı ekranda gördü. İki gün süren oturum sonucunda
jüri, binlerce fotoğraf arasından finalistleri belirledi. Açık
oylamada üç “evet” alan fotoğraflar finale kalırken, finalde
kapalı oylamada en yüksek oyu alan kareler dereceye girdi.
Üç “evet” alanlar ise sergilenmeye layık görülerek listeye
alındı. Skylife Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Zorlu
Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.
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This year, the 3rd International Skylife Photography Contest,
organized by Turkish Airlines, ended with record participation. The
contest, entitled “Discovery,” generated a great deal of interest in the
photography world and was a focal point in the press throughout the
year. Amateur and professional photographers from many different
parts of the world joined the contest, which saw a total of 12,000
photographs submitted. The submitted photographs were collected
via closed circuit on the website of the Photographic Arts Federation
of Turkey (TFSF). The photographs remained undisclosed until they
were presented to the international jury, consisting of five professional
photographers. The jury, which determined the finalists out of
thousands of photographs, comprised the president of the International
Federation of Photographic Art (FIAP), Riccardo Busi; the president
of the Global Photographic Union (GPU), Emmanouil Metzakis; artist
photographer Yadid Levy; and İzzet Keribar and Ercan Akçay from
Turkey. Photographs that received three positive votes in an open
ballotjoined to the final competition. Those that were deemed suitable
for display were added to a list. The top three photographs made it to the
final, and the judges held a secret ballot to determine the winner. The
International Skylife Photography Contest award ceremony will be held
at the Zorlu Performing Arts Center.

ANADOLUJET’İN YENİ UYGULAMASI DİJİTAL
PLATFORMLARDA!
THE NEW PRAXIS OF ANADOLUJET ON DIGITAL PLATFORMS!

79 uçuş noktasında misafirlerine güvenli, uygun ve konforlu seyahat etme imkânı sunan
AnadoluJet, geliştirdiği yeni uygulamasını dijital platformda hizmete sundu.
Presenting safe, affordable and comfortable travel in 79 destinations, AnadoluJet brought the new
praxis it developed into service on the digital platform.

Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak bu yeni uygulama kapsamında;
yolcuların ihtiyaç ve taleplerine yönelik ayrıcalıklı ürün ve hizmetler
barındıran 3 yeni uçuş paketi hazırlandı. Daha önce promosyon ve
esnek sınıflardan oluşan biletleme sistemi yeni dönem itibarıyla
Standart, EkstraJet ve KonforJet olmak üzere 3 seçenekten oluşuyor.
Her paketi ayrıcalıklarla dolu bu yeni uygulama sayesinde,
AnadoluJet misafirleri seyahatlerini planlarken kendileri için en
uygun olan paketi seçerek markanın sunduğu ek hizmetlere de daha
uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı yakalamış olacaklar.
AnadoluJet geliştirdiği projeler ile ürün ve hizmet yelpazesini
geliştirmeye devam edecek.

Within the scope of this new praxis that will be available for all domestic
flights, there are three new flight packages featuring exclusive products
and services catering to the passengers’ requirements and demands. The
ticketing system that consisted of promotion and flexible classes are
now formed of three classes as Standard, ExtraJet and ComfortJet.
Thanks to this new praxis each package of which is full of privileges,
by choosing the package most fitting for their travel plans, AnadoluJet
guests get the opportunity to benefit from the additional products and
services provided by the brand for more affordable fees.
AnadoluJet will continue to develop its product and service range by
developing new projects.
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BİLGİ / INFO
REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
OBirden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
OCheck-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya
özen gösterilmelidir.
OCheck-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız.
O The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours.
OFor 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.
OFor domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60)
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE
MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
CUSTOMER
COMMUNICATIONS CENTER
O444 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.
O 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.

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS
ODeğerli 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.
O 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.
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HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS
OHavalimanı 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.
O 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.

KOLTUK SEÇİMİ / SEAT SELECTION
OKoltuk seçimi uygulaması kapsamında acil çıkış,
pencere kenarı, koridor ve standart koltuklardan
istenilen koltuk seçilebilir.
OKoltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, satış ofisleri
ve acenteler üzerinden uçuşa 6 saat kalana kadar yapılabilir.
OKoltuk seçim hakkı olan paketleri tercih eden yolcular check-in süresince
diledikleri koltuğu seçerek check-in işlemini tamamlayabilirler. Paketinde
koltuk seçim hakkı olmayan yolcular ise check-in sırasında otomatik atanan
koltuk ile check-in işlemlerini ücretsiz tamamlayabilir veya tercih etmeleri
durumunda uçuşa 6 saat kalana kadar koltuk seçimi yapabilirler.
O The seat of your choice can be selected among emergency, window, aisle, and
standard options with the seat selection application.
O Seat selection can be made 6 hours before departure through the website,
mobile app, call center, sales offices and agencies.
O Passengers opting for packages featuring preferred seat selection can select the
seat of their choice during check-in and complete the process. Those passengers
that do not have preferred seat selection in their packages can complete their
check-in free of charge with the seat automatically assigned for them or else if
they decide to select their seat, they can do so 6 hours before departure.

BAGAJ / BAGGAGE

ÜCRET NOTLARI
FARE INFO

OBagajınızda taşınması yasak olan tehlikeli maddelerin olup
olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
OLütfen güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da
hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu,
paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Lütfen
başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul
etmeyiniz.
OKabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55
cm’yi (en,boy,yükseklik) geçmemesi gerekmektedir.
OKabin bagajı ağırlık limitini aşıyorsa, farkı kadar fazla bagaj
ödemesi tahsil edilir ve kargo kompartımanında taşınmak üzere uçak
altına verilir.
OKabin bagajı boyut olarak limitlerin dışında ise, bagajın ağırlığı
kadar fazla bagaj ücreti tahsil edilerek kargo kompartımanında
taşınmak üzere uçak altına verilir.
Oİlave bagaj satın alma işlemlerinizi AnadoluJet mobil
uygulamasından veya web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.
O Please make sure that there are no hazardous substances in your
baggage.
O For your own safety, please prepare your baggage yourself or supervise
its preparation. As you prepare your baggage please take care to check
all the closed boxes, packages and parcels. Please do not, under any
circumstances, accept any items intended to be delivered to somebody else.
O You can take a single carry-on, which must not exceed 23x40x55 cm
(width, length, height) in size and a maximum weight of 8 kg.
O If the weight of the carry-on exceeds the cabin allowance limits, an extra
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold.
O If the dimensions of the carry-on exceed cabin allowance limits, an extra
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold.
O You may purchase excess baggage allowance for a fee through
AnadoluJet mobile application or website.

OStandart ve EkstraJet paketli biletlerde, uçuş öncesinde ücretli değişiklik ve
kesintili iade yapılabilmekte, uçuşun gerçekleşmemesi halinde sadece alan vergisi
iadesi yapılabilmektedir. KonforJet paketinde ise uçuş saatine ‘’ 2 saatten fazla’’
süre varsa; ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade yapılabilmektedir.
O For the Standard or ExtraJet packages, paid ticket alteration and cutback refund is
available before flight, and in cases where the flight is not performed only airport tax is
refunded. And in the ComfortJet package, if there are “more than 2 hours to departure”,
free of charge alteration and full refund is available.

SPOR EKİPMANLARI
SPORTS EQUIPMENT
OSpor ekipmanları
taşımacılığı ücrete tabidir.
Spor ekipmanı taşıma
işlemlerinizi AnadoluJet
mobil uygulamasından
veya web sitesinden
gerçekleştirebilirsiniz. Spor
ekipmanı taşıma işlemleri
satış ofislerinde veya uçuşun
gerçekleşeceği havalimanlarında
da yapılabilmektedir.
O Charges apply for the carriage
of sports equipment. You may
purchase sports equipment
allowance for a fee through the
AnadoluJet mobile application or
website. You may also purchase
sports equipment allowance at
the sale offices or at the airport
from which your flight departs.

CIP SALON KULLANIMI
CIP LOUNGE
O AnadoluJet seferleri ile
seyahat eden yolcularımız;
uçuş öncesi bekleme süresini
özel ve konforlu hale getiren
THY CIP salonundan ücret
karşılığı yararlanabilirler. Miles
& Smiles üyesi yolcularımız
THY CIP salonu kullanım
koşulları hakkında detaylı
bilgiyi www.anadolujet.com’u
ziyaret ederek alabilirler.
O On payment of fee, AnadoluJet
passengers may access Turkish
Airlines CIP Lounge to have a
pleasant and comfortable start to
their journey. Our Miles & Smiles
member passengers can get detailed
information on the terms of use of
the Turkish Airlines CIP lounge by
visiting www.anadolujet.com.
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BİLGİ / INFO
HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS
O28 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.
O 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 35 th week and up to the 31st week
for those expecting a multiple birth. After the 36 th 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.

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR
BABY AND CHILD PASSENGERS
O2-7 günlük bebekler, “Uçakla seyahatinde herhangi bir
sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile uçuşa
kabul edilirler.
O2-7 yaş arası çocuk yolcularımız ebeveynlerinden biri veya en
az 18 yaşında olan bir refakatçi ile beraber seyahat edebilirler.
ORefakat hostesiyle seyahat edecek çocuk yolcularımızın
rezervasyonlarının ve refakate ilişkin talebin uçağın
tarifeli kalkış saatinden en az 48 saat önce yapılmış olması
gerekmektedir.
OÜcrete tabi olmak kaydıyla, 7-12 yaş arası çocuk yolcular uçuş
esnasında kabin görevlilerinin gözetimi altında refakatsiz olarak
seyahat edebilirler.
O 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.
O 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.
O 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.
O On AnadoluJet flights, children aged 7 to 12 may travel
unaccompanied on payment of an additional service charge under the
cabin attendants’ watch.

EVCİL HAYVAN / PETS

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

AD

FİLO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 32
Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

Yatay uçuş sürati • Cruise speed: 858 km/h
Koltuk kapasitesi • Seating capacity: 189
Azami yatay uçuş yüksekliği • Maximum cruising altitude: 41,100 ft

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

ANADOLUJET
TÜRK HAVA YOLLARI
MARKASIDIR.
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ANADOLUJET
IS A TRADEMARK
OF TURKISH AIRLINES.

A NEW HOMECOMING STORY
FROM TURKISH CARGO
We used our experience and expeise to help transpo the endangered
griﬀon vulture Dobrila to its home in Serbia.

SCAN THE QR CODE
TO WATCH THE MOVIE.

#MISSIONRESCUE

turkishcargo.com

1

ARAMA / SEARCH

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE

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

2 ANA MENÜ / MAIN MENU
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.

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

anadolujet.com
e

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS

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 60 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 sixty minutes before the flight time.

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

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.
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BULMACA
PUZZLE

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

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), Ed-

Adana (ADA), Alanya (GZP), Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Bursa (YEI), Dalaman

remit (EDO), Eskişehir (AOE), Hopa (XHQ), Iğdır (IGD), Isparta (ISE), Kars (KSY),

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

Kastamonu (KFS), Kocaeli (KCO), Mardin (MQM), Merzifon (MZH), Muş (MSR),

antep (GZT), Hatay (HTY), Isparta (ISE), İstanbul (IST), İzmir (ADB), Kahramanmaraş (KCM),

Siirt (SXZ), Sinop (NOP), Şırnak (NKT), Tekirdağ/ Çorlu (TEQ),Tokat (TJK), Uşak

Kayseri (ASR), Konya (KYA), Kütahya (KZR), Malatya (MLX), Nevşehir (NAV), Ordu-Giresun

(USQ), Van (VAN)’dır.

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

128 ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2019

10/19

