
SAYI / ISSUE 123  KASIM / NOVEMBER 2019  anadolujet.com
ALABİLİRSİNİZ

YOUR COMPLIMENTARY COPY

BİNLERCE YILLIK TARİHİN FISILTISI: 
GÖREME TARİHÎ MİLLÎ PARKI
THE WHISPER OF THOUSANDS OF YEARS OF HISTORY: 
GÖREME HISTORICAL NATIONAL PARK
 
KARADENİZ’DE YAĞMURLU BİR LİMAN: GİRESUN
A RAINY PORT ON THE SHORES OF THE BLACK SEA: GİRESUN
 
ORMANIN MUCİZESİ MANTAR
THE MARVEL OF THE FOREST MUSHROOM



BENZERSİZ İSTANBUL 
DENEYİMLERİ

İstanbul’da 6 ila 24 saat arası bir aktarma uçuşu bekleme süreniz varsa, 
havaalanında vakit geçirmek yerine ücretsiz touristanbul hizmetimizden 

faydalanın, İstanbul’un en güzel yerlerini rehber eşliğinde keşfetmenin 
keyfini yaşayın!

turkishairlines.com/touristanbul

FREEAL
L



BENZERSİZ İSTANBUL 
DENEYİMLERİ

İstanbul’da 6 ila 24 saat arası bir aktarma uçuşu bekleme süreniz varsa, 
havaalanında vakit geçirmek yerine ücretsiz touristanbul hizmetimizden 

faydalanın, İstanbul’un en güzel yerlerini rehber eşliğinde keşfetmenin 
keyfini yaşayın!

turkishairlines.com/touristanbul

FREEAL
L



BİNLERCE YILLIK 
TARİHİN FISILTISI: 
GÖREME TARİHÎ MİLLÎ 
PARKI
Kapadokya’nın masalsı 
mekânlarından Göreme Tarihî Millî 
Parkı coğrafi güzelliği kadar flora ve 
faunasıyla da görülmeye değer.

THE WHISPER OF 
THOUSANDS OF YEARS 
OF HISTORY: GÖREME 
HISTORICAL NATIONAL 
PARK
One of the fairy tale-like lands in 
Cappadocia, Göreme Historical 
National Park is worth seeing not 
only for its geographical beauty 
but also its flora and fauna. 

KARADENİZ’DE 
YAĞMURLU BİR LİMAN: 
GİRESUN
Dorukları bulutlara değen yaylaların 
ve fındığın şehridir burası. 
Kuzalan’ın yeşilini, Karadeniz’in 
dalgalarını, yağmurun bereketini 
saklar bu topraklar.

A RAINY PORT ON THE 
SHORES OF THE BLACK 
SEA: GİRESUN
This is the city of the hazelnut 
and highlands, the peaks of which 
touch the clouds. This land harbors 
the green of Kuzalan, the waves of 
the Black Sea, and is blessed with 
rainfall.

facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet
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OMM, ESKİŞEHİR’DE 
GURURLA YÜKSELİYOR
Adıyla tezat oluşturan genç nüfusu 
ve çağdaş kentçilik anlayışıyla 
Anadolu’nun medarıiftiharı olan 
Eskişehir’in artık bir gurur kaynağı 
daha var: Odunpazarı Modern 
Müze. 

OMM PROUDLY RISES 
IN ESKİŞEHİR
With its young population 
that contradicts its name that 
means “Old City” in Turkish, 
and a contemporary approach 
to urbanization, Eskişehir, 
Anatolia’s source of pride, now 
has something else to be proud of: 
Odunpazarı Modern Museum. 
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TÜRKİYE'DEN 
DÜNYAYA KLİNKER
Adana’dan yüklenen klinker, 
yolculuğunu Afrika’da ya 
da Avrupa’da tamamlıyor. 
Dünyanın kullandığı klinker, 
çimentonun ana bileşeni. 

FROM TURKEY TO THE 
WORLD: CLINKER
Clinker sets out on a journey from  
Adana to either Africa  or Europe. 
Used worldwide, clinker is the main 
constituent of cement. 

52

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından EU 
Ecolabel reg. no. FI/11/001 sertifikalı 
olarak üretilmiştir. Enerji tasarrufu 
sağlayan EU Ecolabel kâğıtları, 
sürdürülebilir ormanlardan elde 
edilir; çevre ve hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.
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ORMANIN MUCİZESİ 
MANTAR
Mutfakların lezzet ve sağlık kaynağı 
mantar vitamin, mineral ve protein 
zengini hâliyle insana; yetiştiği yerde 
ormana faydalı bir ürün. 

THE MARVEL OF THE 
FOREST MUSHROOM
Mushrooms are a source of culinary 
taste and well-being. Rich in 
vitamins, minerals, and proteins, 
mushrooms are not only good for 
humans, but they are also beneficial 
to the place where they grow. 
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 
check-in, promosyonel 
ücretler, özel sağlık hizmeti, 
hamile yolcular, bagaj bilgisi, 
uçuş tarifeleri...

SERVICES
Online ticketing, online 
check-in, promotional fares, 
special medical services, 
pregnant passengers, baggage 
information, flight schedules...
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GÜNEYDOĞU ANADOLU: 
ÜZÜMDEN HAZİNELER 
ÜRETİLEN BÖLGE
Anadolu’nun binlerce yıldır 
yetiştirilen belki de en önemli 
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Kıymetli Misafirlerimiz,
Sonbaharın tatlı serinliğini hissettiğimiz bugünlerde, sizleri dört mevsimin 
aynı anda yaşandığı ülkemizin tarihî güzelliklerini ve doğa harikalarını 
keşfetmeye davet ediyorum. AnadoluJet sizlere ayrıcalıklı rotalar sunarken, bu 
yolculuğunuzda bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim.

Uçağımıza hoş geldiniz!

5 Yıldızlı Havayolu Seçildik
Sizlere sunduğumuz benzersiz seyahat deneyiminin meyvelerini bu yıl da 
toplamaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları, Los Angeles’ta düzenlenen 
ve küresel seyahat uzmanlarının katıldığı APEX/ IFSA (Airline Passenger 
Experience) Ödülleri’nde üst üste üçüncü kez 5 yıldızlı havayolu seçildi. 
Ödüller, yaklaşık 600 havayolunun; koltuk konforu, kabin servisi, ikram, uçak 
içi eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde Temmuz 2018 - Haziran 2019 arasında 
gerçekleştirdiği bir milyona yakın uçuş değerlendirilerek beş yıldız üzerinden 
dağıtıldı. Bizleri tercih eden siz kıymetli misafirlerimiz huzurunda, bu başarı 
için gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yeni Hizmetlerimiz
Biletleme sisteminde geçtiğimiz ay hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamız 
sizlerden yoğun ilgi gördü. İlginiz için teşekkür ederim. Web sitemiz ve mobil 
uygulamamızda yaptığımız güncellemeler neticesinde Standart, EkstraJet 
ve KonforJet paketlerle ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretmiş olduk. 
Bilet satın alma süreçlerini daha avantajlı, kolay ve ekonomik hâle getiren 
yeni uygulamamız sayesinde EkstraJet ve KonforJet paketlerini satın alan 
yolcularımız, ek hizmetlerimizden neredeyse yüzde 50 daha uygun fiyatlarla 
faydalanabilecekler. Sizlerden gelen geri bildirimler ışığında, memnuniyetiniz 
ve seyahat deneyiminizi daha da iyileştirebilmek için çok çalışıyoruz. Dijital 
dünyanın trendlerini yakından takip ederek siz misafirlerimize en iyi hizmeti 
vermeye devam edeceğiz. 

Kasım Sayımız
Dergimizin bu ayki sayısında sizleri, ülkemizin tarihî ve eşsiz doğası ile keyifli 
bir yolculuğa davet ediyorum.  Usta kalemlerimizin anlatımı sayesinde, ülke 
turizmimizin vitrin şehirlerinden biri olan İzmir’in güzel ilçesi Şirince’nin 
bağları ve iğne yapraklı fıstık ağaçları arasında güneşi selamladıktan sonra 
Eskişehir’in yükselen değeri Odunpazarı Modern Müze’yi keşfedebileceksiniz. 
Bir başka keyifli AnadoluJet uçuşunda daha sizleri emniyetle taşımaktan 
dolayı mutluyuz.

10 Kasım 1938’de ebediyete uğurladığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; onun kurduğu Cumhuriyet'i muasır 
medeniyetler seviyesine çıkarmak için yeni nesillerimizin eğitimini şevkle icra 
eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 

Keyifli uçuşlar!

Bilal Ekşi
Genel Müdür

Dear Guests,
On these days when we start to feel the sweet coolness of autumn, I invite you to 
explore the historical beauties and wonders of nature in our country where you 
can experience four seasons at the same time. AnadoluJet continues to offer you 
exclusive routes, and we would like to thank you for choosing us for this flight.

Welcome on board!

We Are 5-Star Airline
Again this year, we continue to harvest the fruits of the unique travel 
experience we offer you. Three times in a row now Turkish Airlines was 
classified as a 5-star airline at the APEX/IFSA (Airline Passenger Experience)  
Awards in which global travel experts take part. The title was granted 
following an assessment of approximately one million flights of 600 airlines 
between July 2018 and June 2019 and is evaluated by a ranking of up to five 
stars in categories such as seat comfort, cabin service, amenities, in-flight 
entertainment, and Wi-Fi.  I would like to thank all my colleagues who worked 
hard towards this achievement.

New Services
We would like to thank you for your great interest in the new ticketing 
application we brought into service last month. By updating our website 
and mobile application, we have provided solutions to your requirements 
with the Standard, ExtraJet,and ComfortJet packages.Thanks to our 
new application, which makes ticketing procedures more advantageous, 
easy, and economical,our passengers who purchase the ExtraJet and 
ComfortJet packages can make use of our favorable additional services 
for a 50% discounted rate.We are working towards improving your travel 
experience based on the feedback you give us. We will continue to provide 
you with the best services by closely following the trends in the digital 
world.

November Issue
In this issue of our magazine, we invite you on a pleasant journey into the 
history and unique nature of our country. Thanks to the narratives of our master 
storytellers, and after saluting the sun amongst the orchards and nut pines in 
Şirince, the endearing town of Izmir and one of our national tourism’s showcase 
cities, you can visit the rising star of Eskişehir, Odunpazarı Modern Museum. We 
are glad to carry you safely on yet another pleasant AnadoluJet flight.

We respectfully commemorate the founder of our Republic Ghazi Mustafa Kemal 
Atatürk, who bid farewell to this world  on November 10, 1938, and celebrate 
Teachers’ Day, on November 24, which honors our teachers who work adamantly 
to educate our future generations to enable them to advance Atatürk’s Republic 
to the highest level of civilization. 

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
General Manager



On November 11, 1928, the Council of Ministers bestowed 
upon Mustafa Kemal Atatürk the title of “Head Teacher of 
National Schools.” This became official with the promulgation 
of the “Regulation for National Schools” on November 24 of 
the same year. In 1981, the 100th anniversary of Atatürk’s 
birth, it was decided that the day Atatürk officially became 
head teacher would be celebrated across the country as 
Teachers’ Day. From that day onwards, Teachers’ Day, which 
is observed to honor teachers,the builders of our future, is 
celebrated with fervor in Turkey.

11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal 
Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmeni” unvanını 
verdi ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri 
Talimatnamesi’nin yayımlanması ile resmîleşti. 
Atatürk’ün 100’üncü doğum yıl dönümü olan 1981’de, 
“Başöğretmen” olduğu günün ülke çapında Öğretmenler 
Günü olarak kutlanmasına karar verildi. O tarihten 
bu yana, geleceğin mimarları öğretmenleri anmak için 
kutlanan Öğretmenler Günü bu sene de tüm Türkiye’de 
coşkuyla kutlanıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
NOVEMBER 24, TEACHERS’ DAY

ANADOLU / ANATOLIA
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The 13th Travel Turkey Izmir International Tourism Fair and 
Congress brings the professionals of the industry together on 
November 5-7. Organized by Izmir Fair Services Culture and Art 
Affairs Trade Inc. and the Turkish Travel Agencies Association, this 
year the event focuses on the theme “Alternative Tourism.” The fair 
is supported by Turkish Airlines and draws attention with headings 
like adventure tourism, accommodation alternatives, and travel 
technologies.

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Uluslararası Travel Turkey 
İzmir Fuarı, sektörün profesyonellerini 5-7 Kasım tarihleri 
arasında bir araya getiriyor. İzmir Fuarcılık Hizmetleri 
Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. ve Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği’nin organize ettiği etkinlik bu sene “alternatif 
turizm” temasına odaklanıyor. Türk Hava Yolları 
tarafından desteklenen fuarda macera turizmi, konaklama 
alternatifleri ve seyahat teknolojileri gibi başlıklar dikkat 
çekiyor.

İZMİR’DE ALTERNATİF TURİZM
ALTERNATIVE TOURISM IN IZMIR

The most comprehensive book meeting in Turkey, the 38th 
International Istanbul Book Fair will be held at the TÜYAP 
Convention and Congress Center on November 2-10. 
Over 800 publishing houses and NGOs from Turkey and 
abroad will take part in the fair. Setting out this year with 
the theme “The ´50s Generation in Our Literature,” the 
fair features new formats. The talk series“My First Book 
in TÜYAP,” gives 31 new writers the chance to present 
their first books to the public. Meanwhile, the “Illustrator-
Publishing House Meetup”continues to evolve and provides 
a chance for direct interaction and striking new business 
relationships. 

Türkiye’nin en kapsamlı kitap buluşması 38’inci 
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım’da 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde. Fuara yurt içi 
ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşu katılıyor. Bu yıl “Edebiyatımızda 
50 Kuşağı” temasıyla yola çıkan fuar yeni açılımlara  
da imza atıyor. “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi dizisi 
31 yazara ilk kitaplarını okura sunma şansı veriyor. 
Gelişerek devam eden “İllüstratör-Yayıncı Buluşması” 
ise doğrudan etkileşime ve yeni iş ilişkilerinin 
kurulmasına olanak sağlıyor. 

İSTANBUL’DA KİTAP ZAMANI
BOOK TIME IN ISTANBUL
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Ankara Brand Meeting, the most comprehensive brand 
meeting in Turkey, will be held on November 28-30. 
Within the scope of the event held for the third time, 
training sessions, exhibitions, panels and meetups on 
marketing, advertising, and branding are organized.
Renowned communications professionals, representatives 
of commercial and occupational associations,and leading 
figures of the academic world add a whole new dimension 
to the event. 

The 18th Bursa International Karagöz, Puppet and 
Shadow Theater Festival, held on November 18-23, 
aims to promote Turkish shadow theater Karagöz 
and the arts of shadow theater and puppetry of 
different cultures, to establish an international 
platform of sharing, and to develop amity between 
countries. Besides the shows, the festival also 
features workshops, talks, and exhibitions. Admitted 
to the UNESCO Intangible Cultural Heritage List, 
Karagöz awaits enthusiasts in Bursa.

Türkiye’nin en kapsamlı marka toplantısı niteliği taşıyan 
Uluslararası Ankara Marka Fuarı 28-30 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleşiyor. Üçüncü kez gerçekleşen etkinlik 
kapsamında pazarlama, reklamcılık, markalaşma gibi 
konularda eğitimler, sergiler, paneller ve toplantılar 
düzenleniyor. Tanınmış iletişim profesyonelleri, ticaret ve 
meslek örgütlerinden temsilciler, akademi dünyasından 
önemli isimler ise etkinliğe ayrı bir boyut kazandırıyor. 

Türk gölge oyunu Karagöz’ü ve farklı kültürlere ait 
gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, uluslararası 
paylaşım sağlamak ve ülkeler arasındaki dostluğu 
geliştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Bursa 
Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nin 
18’incisi 18-23 Kasım tarihleri arasında. Festivalde 
izlenebilecek oyunların yanı sıra atölye çalışmaları, 
söyleşiler ve sergiler de var. UNESCO tarafından 
Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 
dâhil edilen Karagöz, Bursa’da meraklılarını 
bekliyor.

ANKARA’DA MARKA BULUŞMALARI
BRAND MEETINGS IN ANKARA

UNESCO MİRASI KARAGÖZ BURSA’DA
UNESCO-PROTECTED KARAGÖZ IN BURSA
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Hosted by Antalya Metropolitan 
Municipality, the 20th Antalya International 
Piano Festival is held on November  
16-30. Presenting a packed program to 
music lovers, the festival is renowned for 
featuring young talents alongside famed 
musicians. 

Entitled Burrows and Mounds: A Look at Göbeklitepe, 
Sinem Dişli’s work consisting of paintings, 
photographs, videos, and installations is exhibited 
alongside master photographer Ara Güler’s photos of 
Göbekli Tepe. Reading history over water and stone, 
Sinem Dişli makes use of scientific fields such as 
archaeology, geology, and geography, blending reality 
and fiction, and questioning the region’s mythology 
and humanity’s role. The exhibition can be visited at 
Yapı Kredi Bomontiada until January 15.

20’nci Antalya Uluslararası Piyano 
Festivali 16-30 Kasım tarihleri 
arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 
Müzikseverlere dopdolu bir program 
sunan festival, ünlü sanatçıların yanı 
sıra genç yeteneklere de sık sık yer 
vermesi ile ünlü.

Sinem Dişli’nin “Oyuklar ve Höyükler: Göbeklitepe’ye 
Bir Bakış” başlıklı resim, fotoğraf, video ve 
enstalasyonlarından oluşan eserleri, usta fotoğrafçı 
Ara Güler’in Göbeklitepe fotoğraflarıyla birlikte 
sergileniyor. Sinem Dişli su ve taş üzerinden tarih 
okuması yaparken arkeoloji, jeoloji ve coğrafya gibi 
bilim dallarından yararlanıyor. Gerçek ve kurguyu 
harmanlayan sanatçının bölge mitolojisi ile insanın 
kendine biçtiği rolleri sorguladığı sergi 15 Ocak’a 
kadar Yapı Kredi Bomontiada’da görülebilir.

ANTALYA’DA PİYANO MARATONU
PIANO MARATHON IN ANTALYA

FIRAT İLE DİCLE ARASINDAN YANSIMALAR
REFLECTIONS FROM THE LAND BETWEEN THE TIGRIS AND EUPHRATES RIVERS

ANADOLU / ANATOLIA
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With the aim to produce high-quality olive oil, to spread 
its use, and raise awareness, the 6th Milas Olive Harvest 
Festival is held on November 2-3 in Milas, known for 
centuries for its natural and nutritive olive oil production.
Produced manually without undergoing any chemical or heat 
treatment, Milas Memecik olive oil comes to the fore with its 
taste, naturalness, and its benefits for well-being. 

Setting the agenda of 
the technology and IT 
world since 2000, the IT 
Summit will be held with 
the theme “Data Talks” 
at the Istanbul Congress 
Center on November 20-
21. The event is organized 
in 5 different halls under 
18 topics. It aims to 
put forth the ways in 
which we should embrace 
tomorrow with “data,” 
the most important asset 
of our era, using new-
generation technologies. 
The Technology Captains 
Awards, given to 
encourage companies and 
teams towards digital 
transformation, will 
also be presented at the 
summit.

Asırlardır doğal ve besleyici zeytinyağı üretimiyle bilinen 
Milas’ta kaliteli zeytinyağı üretmek, yaygın kullanımı 
sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla 2-3 
Kasım tarihlerinde altıncı kez Milas Zeytin Hasat Şenliği 
düzenleniyor. Milas Memecik Zeytinyağı, hiçbir kimyasal 
ve ışıl işlemden geçmeden sadece fiziksel yolla üretilmesi, 
tadı, doğallığı ve insan sağlığına olan yararı açısından ön 
plana çıkıyor. 

2000 yılından beri 
Türkiye’nin teknoloji ve 
bilişim gündemini belirleyen 
Bilişim Zirvesi, 20-21 
Kasım’da “Veri Konuşur” 
temasıyla İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşiyor. 
Etkinlik 5 farklı salonda, 
18 ayrı konu başlığı altında 
organize ediliyor. Yeni 
jenerasyon teknolojilerle 
çağımızın en önemli 
değerlerinden biri kabul 
edilen veri üzerinden 
yarına nasıl hazırlanmamız 
gerektiğini ortaya koymayı 
hedefliyor. Şirketleri ve 
ekipleri dijital dönüşüm 
alanında motive etmek 
amacıyla verilen “Teknoloji 
Kaptanları” ödülleri de zirve 
kapsamında sahiplerini 
buluyor.

MİLAS ZEYTİN HASADI ŞENLİĞİ
MILAS OLIVE HARVEST FESTIVAL

İSTANBUL’DA BİLİŞİM ZİRVESİ 
IT SUMMIT IN ISTANBUL 
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Vocational institutions established in the 1940s, 
which played an important role in the education of 

young girls and in introducing the Turkish culture to 
the world, prepared students for the future with an 
identity befitting the spirit of the age. Traces of the 

75-year history of these institutions were displayed to 
the public with an exhibition and a panel organized at 

the Tophane-i Amire Culture and Art Center.

Kuruluşu 1940’lara uzanan ve kız çocuklarının 
eğitiminin yanı sıra Türk kültürünün dünyaya 

tanıtımında da büyük bir rol oynayan olgunlaşma 
enstitüleri, zamanın ruhuna uygun bir kimlikle 

geleceğe hazırlanıyor. Enstitülerin 75 yıllık tarihinin 
izleri, İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 

Merkezi’nde düzenlenen sergi ve dönüşüm toplantısı 
ile kamuoyuna sunuldu.

THE 75TH ANNIVERSARY OF 
VOCATIONAL INSTITUTIONS

75’İNCİ YILINDA OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜLERİ

RAHİME DEMİR BULUT FİLİZ KUMRU

16  ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019



ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019  17  



1

Millî Eğitim Bakanlığı, 
“Olgunlaşma Enstitüleri 
Kurumsal Dönüşüm Toplantısı 
ve Hafıza Sergisi”   başlığıyla 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ) 
Tophane-i Amire Kültür Sanat 
Merkezi’nde Türkiye’nin 
eğitim ve moda tarihine ışık 
tutan bir sergi düzenledi. 
Geçmişi 1940’lı yıllara uzanan 
enstitülerin dönüşüm projesini 
himaye eden Sayın Emine 
Erdoğan ve T.C. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un 
da katıldığı serginin hafıza 
bölümünde enstitülerin 75 
yıllık geçmişini yansıtan farklı 
dönemlerden fotoğraflar, 
öğrenciler tarafından 
tasarlanan eserler, enstitülerin 
eğitim programları ve 
atölye malzemeleri yer aldı. 
Kasnak, Sır, Hakan, Bir ve 
Kesret başlıkları altındaki 
bölümlerde Türk işi, Maraş 
işi, tel sarma, varak, 
tezhip, kordon oyası gibi 
birçok teknik uygulanarak 
hazırlanan geleneksel Türk 
sanatlarının yeni bir yorumu 
ziyaretçilerle buluştu. 

Enstitülerin Tarihine Kısa 
Bir Yolculuk 
Bugün sayıları Türkiye 
genelinde 24’ü bulan 
olgunlaşma enstitülerinin 
hikâyesi Türk eğitim 
tarihinin de bir panoraması. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde 
başlayan teknik eğitim 
konusu, Cumhuriyet 
döneminde de temel gündem 
maddelerinden biri oldu. 
Kadınların mesleki ve teknik 
eğitiminin geliştirilmesi adına 
Bakanlık, belli periyotlarla 
mesleki ve teknik eğitimde 
somut düzenlemeler yaparken 
“Kız Enstitüleri” adlı eğitim 
kurumlarının temelini attı. 
1929 Ekonomik Buhranı ve 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
bu okulların müfredatları 
nitelikli iş gücüne duyulan 
ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlendi. 

1945, İlk Olgunlaşma 
Enstitüsü  
Türkiye’de kız enstitülerinin 
yaygınlaşmasında büyük emeği 
olan Refia Övüç, yabancıların 
elinde bulunan Türk moda 

The Ministry of National 
Education organized an 
exhibition at the Mimar Sinan 
Fine Arts University (MSGSÜ) 
Tophane-i Amire Culture and 
Art Center titled The Corporate 
Transformation Meeting and 
Recollection of Vocational 
Institutions Exhibition shedding 
light on Turkey’s history of 
education and fashion. In 
the recollection section of 
the exhibition attended by 
Emine Erdoğan, patron of the 
transformation project of these 
institutions whose history 
dates back to the 1940s, and 
Minister for National Education 
Ziya Selçuk, photographs from 
different periods reflecting 
the 75-year history of the 
institutions, works designed by 
students, institutional training 
programs, and workshop 
materials were on display. In the 
sections titled “Kasnak”, “Sır”, 
“Hakan”, “Bir”, and “Kesret”, a 
new interpretation of traditional 
Turkish handicrafts made using 
various techniques including 
Turkish embroidery, Maraş 
embroidery, crochet gold leaf, 

illumination, and braiding were 
on exhibit.

A Short Journey in the 
History of Vocational 
Institutions 
The story of vocational 
institutions, whose number 
has currently reached 24 
across Turkey, is also a 
panorama of the history of 
Turkish education. The issue 
of technical education, which 
began in the last period of 
the Ottoman Empire, became 
one of the main topics in 
the Republican period. By 
introducing substantial 
regulations in various periods 
aimed at developing vocational 
and technical training for 
women, the ministry laid the 
foundation for the education 
institutions called “Institutes 
for Girls.” Following the 
Wall Street Chrash of 1929, 
the Great Depression that 
followed, and the years of 
World War II, the curriculum of 
these schools was restructured 
according to the demands for a 
skilled workforce. 

1 Olgunlaşma enstitülerinin 
yeni dönemdeki çalışmalarının 
himayesini Sayın Emine Erdoğan 
üstlendi.  
Emine Erdoğan assumed patronage 
of the vocational institutes’ new 
mission for the future.
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sektörüne farklı bir soluk 
getirmek ister ve uygulamalı 
bir enstitüye ihtiyaç olduğunu 
dile getirir. O yıllarda Beyoğlu, 
Nişantaşı gibi İstanbul’un moda 
merkezlerinde Türklere ait 
atölyeler çok az sayıdadır. Övüç, 
kız çocuklarının enstitülerde 
aldığı eğitimin sektöre 
uyarlanması gereğini vurgular. 
Okulların müfredatının 
bu anlamda yeniden 
değerlendirilmesi; uygulamalı 
eğitim yapılan bir atölyenin 
açılması, burada müşterilerin 
karşılanıp uğurlanmasından 
siparişlerin modele 
uyarlanmasına dek atölye 
ortamında öğrenilebilecek 
işlerin de müfredata dâhil 
edilmesi konusunda bir rapor 
hazırlayıp Teknik Öğretim 
Müsteşarı Rüştü Uzel’e 
sunar. Kısa bir süre zarfında 
İstanbul’da ilk olgunlaşma 
enstitüsünün açılması kararı 
alınır ve Refia Övüç kurucu 

müdür olarak atanır.   
Modanın merkezi Beyoğlu 
İstiklâl Caddesi’nde açılan bu 
ilk olgunlaşma enstitüsü 14 
Ekim 1945’te 161 öğrenciyle 
eğitim hayatına başlar. 
Enstitü, üretilen Türk işleri, 
peşkirler, bindallılar gibi 
zengin Türk kültürel mirasını 
modanın merkezi Beyoğlu’nda 
sergilerken tüm bu birikimi, 
günlük işlerde kullanılacak 
ürünlere dönüştürecek 
bir eğitim programı izler. 
Öğrencilerle birlikte yapılan 
üretimle okul kısa zamanda 
döner sermayesine kâr 
sağlayan bir kuruma dönüşür. 
İstanbul Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün bu başarısı 
farklı illerde de olgunlaşma 
enstitüleri kurulmasının 
önünü açar. Böylelikle 
1958’den itibaren Ankara, 
Eskişehir, Samsun, İzmir, 
Adana, Antalya, Kayseri, 
Trabzon, Diyarbakır ve Bursa 

1945, The First Vocational 
Institution 
Refia Övüç, who made a 
great effort to popularize 
the institutions in Turkey, 
wanted to introduce a different 
incentive to Turkish fashion that 
was controlled by foreigners, 
and expressed the need of a 
practice-based institution. In 
those years, there were very few 
Turkish workshops in places 
like Beyoğlu and Nişantaşı, the 
heart of Turkish fashion. Övüç 
stressed the need of adapting 
the training received by girls in 
the institutions to this sector. A 
report was prepared regarding 
the reevaluation of these schools’ 
curricula and the opening of a 
workshop that would provide 
practical training, including all 
services that could be learned in 
a workshop environment ranging 
from welcoming customers 
to tailoring orders according 
to the model. The report was 

presented to the Undersecretary 
of Vocational and Technical 
Education Rüştü Uzel. In a 
short time, the first vocational 
institution was opened in 
Istanbul and Rüştü Uzel was 
appointed founding director. 
On October 14, 1945, this first 
vocational institution opened 
on Beyoğlu’s Istiklal Street, 
the heart of fashion, and began 
teaching 161 students. The 
institution offered a training 
program to incorporate products 
such as Turkish embroidery, 
embroidered napkins, and 
bindallı (velvet garments 
embroidered with gold/silver 
thread) into daily life, and 
also exhibited these samples 
of the rich Turkish heritage it 
produced to the public.In a short 
time, with the productions of 
these students, the school was 
transformed into an institution 
that yielded a profit and 
circulated capital. 

2

2

Olgunlaşma enstitülerinin atölye ortamında birçok sanatı içine alacak şekilde eğitim veriliyor.   
Vocational institutions provide training including instruction in various arts in a workshop environment.

 BİLGİ 
Türkiye genelindeki 24 
Olgunlaşma Enstitüsü, 

bundan böyle tek bir logo 
altında temsil edilecek. 

Sadeliği ile dikkat çeken yeni 
logo; kurumun adının yanı 

sıra kasnak, emek, Anadolu’yu 
nakşeden eller gibi birçok 

çağrışımın da görsel bir ifadesi.   

INFO
24 vocational institutes in Turkey 

will henceforth be represented 
under one logo, which attracts 
attention with its simplicity. In 
addition to a representation of 
the institutions’ name, the logo 
is a visual expression of many 

concepts  such as a pulley, labor, 
and hands embellishing Anatolia. 
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gibi merkezî illerde enstitüler 
kurulur.  
Enstitülerin ilk 
yönetmeliğinde geçen “kız 
enstitüsünü bitiren çocukların 
iş ve meslek hayatına daha 
donanımlı hazırlanması” 
vurgusu, 1996 yılında yerini 
“geleneksel Türk giyim ve el 
sanatları alanında araştırma, 
geliştirme, değerlendirme, 
arşivleme ve üretim çalışmaları 
yapan, el sanatlarının 
yaşatılmasını sağlayan kurum” 
misyonuna bırakır.  
Bugün Türkiye genelinde 
sayıları 24’e ulaşan enstitüler, 
Türk giyim ve el sanatları 
alanındaki geçmişten getirdiği 
zengin mirasını, günün 
ihtiyaçlarını da dikkate 
alarak yeni bir misyonla 
yorumlamaya ve dünyaya 
tanıtmaya hazırlanıyor. 

The success of the Istanbul 
Vocational Institute pioneered 
the establishment of vocational 
institutions in different provinces. 
Consequently, starting in 1958, 
institutions were set up in cities 
including Ankara, Eskişehir, 
Samsun, Izmir, Adana, Antalya, 
Kayseri, Trabzon, Diyarbakır, and 
Bursa. 
In 1996, the emphasis of 
“better preparing and equipping 
the students who attend the 
girl’s institutes for work and 
occupational life” mentioned in the 
first directive of the institutions, 
was replaced by the mission 
of “an institution committed 
to the continued existence of 
handicrafts, and to the studies, 
development, evaluation, 
archiving, and production in 
the field of traditional Turkish 
clothing and handicrafts.” 

Enstitüler, Zamanın 
Ruhuyla Buluşuyor  
Enstitülerin bu yeni 
misyonunu ifade etmek üzere 
düzenlenen “Olgunlaşma 
Enstitüleri Kurumsal 
Dönüşüm Toplantısı ve 
Hafıza Sergisi”nin açılışında 
bir konuşma yapan T.C. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Ziya Selçuk, olgunlaşma 
enstitülerinin hak ettiği 
noktaya gelebilmesi ve 
zamanın ruhunu yakalayan 
eserler ortaya koyması için 
“derinleşme, ortak tasarım 
dili, gelenekçi yenilikçilik, 
markalaşma” gibi adımlar 
içeren 10 maddelik bir 
manifesto hazırladıklarını 
ifade etti. Türk iğnesinin 
mucizesini tüm dünyaya 
tanıtmak amacıyla çıktıkları 
bu yolda meseleyi sahiplenerek 

The institutions, which currently 
number 24 throughout Turkey, 
are preparing to interpret the 
rich heritage generated by the 
past in the fields of Turkish 
clothing and handicrafts with 
a new mission taking into 
consideration current demands. 

Institutions Meet with the 
Present-Day Spirit 
Speaking at the opening of The 
Corporate Transformation 
Meeting and Recollection 
of Vocational Institutions 
Exhibition organized to reflect 
this new mission, Minister 
for National Education Ziya 
Selçuk explained that ministry 
has prepared a 10-article 
manifesto containing steps 
such as “enhancement, common 
design language, traditional 
innovations, branding” for the 

4

4

3

3

Osmanlı’nın son döneminden 1936’ya kadar hizmet veren Biçki Yurdu diplomasında 
bayrak işleyen genç kız motifi dikkat çekiyor. 
The motif of a young girl embroidering a flag stands out on the diploma of the Tailoring 
School that served from the last period of the Ottomans until 1936.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, Sayın Emine Erdoğan’a olgunlaşma 
enstitülerinin tarihini anlatan kitabı takdim etti.  
Ziya Selçuk, Minister of Education presented First Lady Emine Erdoğan with a 
book explaining the history of Vocational Institutions,
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himayesine alan; bu proje 
vasıtasıyla Türkiye’nin 
geçmişiyle, şimdisiyle, 
geleceğiyle bütünleşmesi 
için çok değerli bir köprü 
kurulmasına fırsat veren 
Sayın Emine Erdoğan’a 
teşekkürlerini sunarak 
konuşmasını tamamladı.  

“Sadelik, En Yüksek 
Gelişmişlik Düzeyidir” 
Enstitülerin yeni döneminde 
geleneğin modern tasarımın 
sadeliği ile yeniden ifade 
edilmesi gereğine dikkat 
çeken Sayın Emine Erdoğan, 
küreselleşmenin ayak 
seslerinin duyulmaya 
başlandığı 1950’lerde 
enstitülerin kültürel birer 
kalkan vazifesi ifa ettiğine 
dikkat çekti: “Şimdi kuvvetli 
bir silkinmeyle ve yeni bir 

vizyonla kültürümüze sahip 
çıkma hareketini kaldığı 
yerden devam ettireceğiz. 
Olgunlaşma enstitülerimiz, 
Anadolu’ya has kumaş ve 
desen çeşitlerinin izinin 
sürüldüğü, kültürün 
muhafaza edildiği birer üs 
hâline gelecek. İnanıyorum 
ki, yenilikçi bir anlayışla 
ele alacağımız geleneğimiz, 
sadece bize değil, tüm 
dünyaya tasarım alanında 
yeni tecrübeler katacak.” 
Dünyayı, ‘Türk Malıdır’ 
etiketli tasarımlarımızla 
tanıştırmak adına 
enstitülerin önemli bir 
misyon üstlendiğine vurgu 
yapan Sayın Erdoğan, 
“Gelişigüzel süs eşyalarından 
ziyade yüksek sanatsal değeri 
olan eserler yapalım. İçine 
ruh üflenmiş, evladiyelik diye 

institutions to reach the position 
they deserve and produce works 
in keeping with the spirit of the 
present. He ended his speech 
by thanking Emine Erdoğan 
for assuming the patronage of 
this mission initiated with the 
aim of introducing the wonder 
of the Turkish needle to the 
whole world, and for giving 
the opportunity to Turkey to 
establish a valuable bridge 
between its past, present, and 
future with this project. 

“Simplicity, The Highest 
Level of Development” 
Emine Erdoğan, explaining 
the need for these institutions 
to redefine tradition with the 
simplicity of modern design 
in the new period, pointed 
out that vocational institutes 
acted as a cultural shield in 

the 1950s when the footsteps 
of globalization began to 
approach. She noted, “Now 
we will continue our mission 
of protecting our culture from 
where we left off by reviving 
ourselves with a new vision. 
Our vocational institutes will 
become a base where the variety 
of materials and designs from 
the region of Anatolia, where 
our culture is protected, will 
become popular. I believe that 
our traditions embraced with 
an innovative perception will 
contribute to new experiences in 
the field of design, not only for 
us but for the entire world.”   
Stressing that vocational 
institutions are undertaking an 
important mission for the sake 
of introducing the world to our 
design labels “Made in Turkey,” 
Emine Erdoğan expressed the 
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Serginin Kasnak başlıklı kısmında, Anadolu’nun zengin motif çeşitliliğinden ilham alan el emeği işler dikkat çekiyor. 
In the section of the exhibition titled Kasnak, the handicrafts inspired by the rich variety of motifs from Anatolia stand out.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü 
öğretmenlerinden Semra Kır Şimşek’in 
hazırladığı “Türk İğnesinin Mucizesi” 
Olgunlaşma Enstitüleri isimli eser.
The book prepared by Semra Kır Şimşek, teacher 
at the Beylerbeyi Sabancı Vocational Institution 
titled “Wonder of the Turkish Needle: Vocational 
Institutions.” 

 BİLGİ 
Olgunlaşma enstitülerinin 

“Sadeleşme, derinleşme, 
gençleşme, ortak tasarım 
dili, gelenekçi yenilikçilik, 

nitelikli özgünlük, 
araştırma-tasarım-

üretim dengesi, ortak 
pazarlama dili, markalaşma 

ve uluslararasılaşma” 
başlıkları altında 10 

maddelik manifestosu, 
yeni dönemdeki eğitim 

misyonunu da özetliyor.

INFO
The 10 article manifesto 
titled “Simplicity, depth, 
rejuvenation, communal 

design language, traditional 
innovations, quality 

distinction, research-design-
production balance, common 

marketing language, branding, 
and internationalisation” 
summarizes the training 
mission of the Vocational 

Institutions in the new period.
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tabir ettiğimiz ürünler ortaya 
koyalım. Ama bunu en rafine 
şekliyle yapalım. Sadelik, en 
yüksek gelişmişlik düzeyidir. 
Yaşam kültürümüzden el 
sanatlarımıza birçok alanda 
niş pazarlar oluşturabiliriz. 
Dünyada farklı ve otantik 
olana büyük bir açlık ve 
ihtiyaç var. İnsanlar birbirinin 
aynı ürünlerden ziyade, 
bir hikâyeyi taşıyan kişisel 
ürünlere yönelmiş durumdalar. 
Bu ihtiyaç, biz hazine 
sandığımızdaki birikimlerimizi 
gösterdikçe, daha çok fark 
edilir olacak. Büyük markalara 
baktığımızda onların da 
yerel değerleri, modern 
tasarımlarla buluşturmaya 
başladıklarını görüyoruz. Bizim 
de tüm dikkatimizi bu alana 
odaklamamız lazım. Bundan 

mission of the institutions in the 
new period with the following 
words, “Rather than the regular 
decorative objects, we should 
produce works that have high 
artistic value. We should produce 
products that have spirit, what 
we call ‘eternal.’ But let’s achieve 
this in the most reformed form. 
Simplicity is the highest level of 
development. It is possible for us 
to establish niche markets in many 
fields of our culture’s handicrafts. 
There is a huge market and demand 
for things that are different and 
authentic in the world. People 
are inclined towards personal 
products that tell a story rather 
than ordinary, identical products. 
As we reveal our collections from 
our treasure chests, this demand 
will become even more evident. 
When we look at major brands, 

8

8

Gelenekten ilham alan modern tasarımlar, ensitünün yeni dönemdeki  
sadelik anlayışının da bir göstergesi.  
Modern designs inspired by tradition are an indication of the perception of 
simplicity for the new period.

sonra olgunlaşmalardaki 
hedefimiz, sanat ve zanaat 
dallarında derinleşme ve 
ustalaşmayı sağlamaktır. 
Yani bir zanaatı az çok bilen 
insanlar değil, ülkemizin 
sanat ve zanaat bakiyesini 
taşıyacak hafıza bankaları 
kurmaktır. Sektördeki insan 
kaynağı ihtiyacı için de nitelikli, 
deneyimli ve her daim yeni bir 
bakış açısı sunabilecek gençler 
yetiştireceğiz. Olgunlaşma 
enstitüleri, millî değerleri gün 
ışığına çıkarma misyonuyla 
coğrafi işaretlerin bir taşıyıcısı 
hâline gelecek inşallah.” 
sözleriyle enstitülerin yeni 
dönemdeki misyonunu dile 
getirdi.  
Enstitülerin hamisi Sayın 
Emine Erdoğan, olgunlaşmaları 
millî bir markaya dönüştürecek 

we see that they have begun to 
combine regional values with 
modern designs. This is the field in 
which we should concentrate. Our 
aim for the future at the vocational 
institutions is providing depth and 
expertise in the branches of art and 
crafts. In other words, instead of 
individuals who are familiar with 
a craft to a certain extent, our 
aim is to establish memory banks 
that carry the remnants of our 
country’s art and crafts. We will 
train competent, experienced young 
people that are always capable of 
offering a new perspective to meet 
the demand of human resources in 
the sector. Hopefully, vocational 
institutes with their mission of 
unearthing our national values 
will carry forward the marks of our 
geography.” 
As patron of these institutions, 
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Halûk Perk’in hazırladığı Osmanlı’dan Günümüze 
Biçki-Dikiş ve Eğitimi bölümü, ziyaretçileri 
zamanda yolculuğa çıkarıyor.  
The Tailoring and Training from the Ottomans to the 
Present section prepared by Haluk Perk takes visitors 
on a journey into the past.

bir teklifte bulunmak istediğini 
belirterek sözlerini tamamladı: 
“Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılında, 2023’te, olgunlaşmanın 
yeni ruhunu ve tasarımlarını, 
Tarsus Gemisi’ne yükleyerek 
Akdeniz limanlarında sergiler 
düzenleyelim. İnanıyorum ki, 
geçen 70 yılda sanat ve zanaat 
alanında dünyaya söyleyecek 
çok söz biriktirdik. Bilhassa 
her şeyin birbirine benzediği 
bu kültürel kuraklıkta, Tarsus 
Gemisi’ne yüklenecek olan 
enerjinin, dünyanın sanat 
nabzını hızlandıracağını 
düşünüyorum. Yeni 
tasarımlarla, ‘Türk İğnesinin 
Mucizesi’ni yeniden ispat 
edeceğimize inanıyorum.”

Emine Erdoğan ended her speech 
saying that she wanted to make 
a proposition to transform the 
institutions into a national brand. 
“In 2023, the 100th anniversary of 
our Republic, let’s load the spirit 
and new designs of the vocational 
institutions onto the Tarsus ship 
and organize exhibitions in the 
Mediterranean ports. I believe 
that in the last 70 years we have 
accumulated a great deal to convey 
to the world in the field of art and 
crafts. I am confident that the 
energy loaded onto the Tarsus 
ship will accelerate the pulse of the 
world’s art sector. I also believe that 
with new designs, we will prove the 
‘Wonder of the Turkish Needle’ yet 
again.”

 BİLGİ 
Olgunlaşma Enstitüleri, 1953 yılında Tarsus 
Gemisi ile Batı Akdeniz limanlarını dolaşır ve 

hazırladıkları eserleri sergiler; pek çok limanda 
defileler tertip eder. Kurumun yeni yüzüyle 
tekrardan bu işi yapabileceğine dikkat çeken 

Sayın Emine Erdoğan  “Olgunlaşmaları millî bir 
markaya dönüştürmek için Tarsus Gemisi’ni bir 

kez daha denizlere açalım. Cumhuriyetimizin 
100 yılında, 2023’te, Olgunlaşmanın yeni 
ruhunu ve tasarımlarını, Tarsus Gemisi’ne 

yükleyerek Akdeniz limanlarında tekrar 
sergiler düzenleyelim. Yeni tasarımlarla, ‘Türk 
İğnesinin Mucizesi’ni yeniden ispat edeceğimize 

inanıyorum.”  dedi. 

INFO
In 1953, vocational institutes traveled by the ship 

“Tarsus” to the Western Mediterranean ports. They 
exhibited their works and organized fashion shows 
in many ports. Emine Erdoğan, who pointed out 
that the institutions could do this with their new 

face, stated, “Let us once again sail the Tarsus ship 
to transform the institutions into a national brand. 
In 2023, the 100th anniversary of our Republic, let’s 

load the spirit and new designs of the vocational 
institutions onto the Tarsus and organize exhibitions 

in the Mediterranean ports. I also believe that 
with new designs, we will prove the ‘Wonder of the 

Turkish Needle’ yet again.”
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A RAINY PORT ON THE 
SHORES OF THE BLACK SEA: 

GİRESUN

KARADENİZ’DE YAĞMURLU BİR LİMAN: 

GİRESUN

ELİF BORA - GİRESUN FOTOMARATONFİGEN KOKOL



This is the city of the hazelnut and highlands, the 
peaks of which touch the clouds. This land harbors 
the green of Kuzalan, the waves of the Black Sea, 
and is blessed with rainfall. Giresun, where the song 
of nature is accompanied by the kamancha, is a city 
which presents new routes to explore with each visit.

Dorukları bulutlara değen yaylaların ve fındığın 
şehridir burası. Kuzalan’ın yeşilini, Karadeniz’in 
dalgalarını, yağmurun bereketini saklar bu topraklar. 
Doğanın şarkısına kemençe sesinin eşlik ettiği, her 
yolculukta yeni keşifler sunan Giresun… 



2

1Yapraklardan süzülen yağmur 
damlaları,  dağları saran 
sis deryası, üzerime sinen 
toprak kokusu, yemyeşil 
bir doğa eşliğinde Giresun 
tüm güzelliğiyle bana 
“merhaba” diyor.  Tanımaya 
Kuzalan Tabiat Parkı’nın 
fantastik görünümlü orman 
dokusundan başlayınca, 
Giresun’u başka türlü 
tanımlamak kolay değil. 
Dereli’den Şebinkarahisar 
yoluna doğru giderken 
kahverengi tabelada yazan 
Kuzalan Tabiat Parkı ibaresine 
mutlaka dikkat etmek gerek. 
Yeşil örtü Karadeniz’de bildik 
bir dekor. Ancak Kuzalan, 
mineral açısından zengin su 
kaynaklarının oluşturduğu 
beyaz travertenleri, 
mağaraları, sık ağaçlı yapısı, 
turkuaz gölleri ve yüzlerce 
metre yükseklikten dökülen 
şelalesiyle Tolkien’in 
eserlerinde tasvir ettiği 
gerçeküstü ormanın 
yeryüzünde vücut bulmuş 
hâli gibi. Dünyada orman ve 
traverten dokusunun iç içe 

olduğu sayılı noktalardan 
birinde olmak yeterince 
büyüleyici bir durumken, 
bölge su içinde yüzen 
ağaçlıklı görünümüyle 
longozu, yosunlarla kaplı 
şimşir ormanı, ladinler, 
kestanelerle birlikte doğanın 
kendi hâline bırakıldığında 
nasıl mucizevi olabileceğinin 
göstergesi. Orman örtüsü 
içinde ilerlerken suyun sesine 
kulak verip Mavi Göl’le 
karşılaşmak, sodalı suyun 
tarif edilemez mavisinde 
huzur bulmak demek. Zaman 
dışı bir atmosfer sunan 
ormanın içindeki son uğrak 
yerim Kuzalan Şelalesi 
oluyor. Yaklaşık 250 metre 
yükseklikten setler hâlinde 
dökülen şelale bölgenin en 
popüler alanı.  
Dağları bulutlara meftun 
şehrin sükûneti ancak 
kemençe sesi ile bozulan 
yaylalarına çıkarken, 
aracın camını sonuna 
kadar açıyorum.  Ağaçların 
hışırtısına gerçekten de 
köylülerin dediği gibi 

With raindrops dribbling 
from the leaves, a sea of mist 
surrounding the mountains, 
the scent of earth permeating 
through to my core, to the 
accompaniment of its lush 
green foliage, Giresun 
greets me in all its beauty. 
When you start to explore 
it from the beautiful forest 
of Kuzalan Nature Park, it 
is hard to define Giresun. 
You must be careful not to 
miss the Kuzalan Nature 
Park inscription on the 
brown signpost as you head 
from Dereli towards the 
Şebinkarahisar road. This 
green foliage is a familiar 
cover in the Black Sea. 
However, with its white 
travertines formed by 
mineral-rich water sources, 
caves, thick woods, turquoise 
lakes, and waterfall pouring 
from a height of a hundred 
meters, Kuzalan is like the 
real-life version of the surreal 
forest described by Tolkien 
in his books. It is enchanting 
enough to be in one of the 
few places in the world where 

forests and travertines meet. 
The area proves how nature 
works its magic when left to 
its own devices with its trees 
seeming to f loat over water, 
f loodplain, moss-covered 
boxwood forest, spruces, and 
chestnut trees. As I proceed 
through the foliage, I find Lake 
Mavi by lending an ear to the 
sound of the water. Here spells 
find peace in the indescribable 
blue of its alkaline waters. 
My last stop in the forest, 
which presents a timeless 
atmosphere, is the Kuzalan 
Waterfall. Falling in cascades 
from a height of around 250 
meters, it is the most popular 
place in this area.  
As I go up to the highlands 
of the mountains the tops of 
which are captured by clouds, 
the silence is only broken by 
melodies of the kamancha, 
and I open the car window all 
the way. The villagers were 
right: the sole companion for 
the rustle of the wind through 
the trees is the sound of the 
kamancha. Seeing the stalls 
selling local produce, run 

1 Giresun’un zengin mutfak kültürü günün her öğününü leziz kılıyor. 
Doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltılar ve muhlama da bu lezzet 
yelpazesinin enerji deposu. 
The rich culinary culture of Giresun turns every meal of the day into a feast. 
Among the array of delicacies, breakfasts prepared with organic food and 
muhlama stock visitors with energy. 

Fındık Giresun’da gündelik yaşamın doğal bir uzantısı. Hasat vakti gelip 
çattı mı ailecek herkes kendi bahçesinde hummalı bir çalışmaya girer.   
The hazelnut is a partof everyday life in Giresun. When the time for harvest 
comes, the whole family starts working feverishly in the garden. 
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Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı ziyaretçileriyle bütün güzelliğini paylaşıyor. 
Parkın içinde yer alan Mavi Göl, rengini doğal kaynak sularından alan bir 
masal atmosferine sahip. 
Kuzalan Waterfall Nature Park divulges all its beauties to its visitors.  Lake Mavi, 
which remains within the park,unfurls a fairy-tale atmosphere with its color that 
it owes to the natural spring waters.
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yalnızca kemençe nağmeleri 
karışıyor. Yöresel ürünler 
satan, tamamı kadınlara ait 
tezgâhları görünce küçük 
bir ara veriyorum.  Sarı 
kantaron, karalahana, bal, 
pekmez, pestil gibi yöreye 
özgü birçok şifalı ve lezzetli 
ürün bulunuyor tezgâhlarda. 
Hiç sıkılmadan tarifler 
veriyor köylü kadınlar; 
hemen tereyağının tadına 
bakılıyor, bir yudum çay 
içiliyor. Ulu çam ağaçlarından 
bir taç takmış Kümbet 
Yaylası’na vardığımda köylü 
tezgâhlarından aldığım 
manda peynirine eşlik etsin 
diye fırından sımsıcak bir 
somun alıyorum. Sis, yaylayı 
bir film sahnesindeymiş 
gibi kaplarken ekmeğin 
sıcaklığından yükselen 
buharla birleşiyor. Son 

exclusively by women, I take a 
small break. The stalls feature 
many curative and tasty 
products such as St. John’s 
Wort, black cabbage, honey, 
grape molasses, and dried 
fruit roll-ups (churchkhela). 
Tirelessly, the women of the 
village offer recipes; the butter 
is tasted at once, a sip is taken 
from the tea. When I get to 
Kümbet Highland, adorned 
by a garland of great pines, I 
get a loaf of bread fresh out 
of the oven to accompany the 
water buffalo cheese I bought 
from the villagers’ stalls. As 
the fog covers the highland 
like a scene of a movie, it 
merges with the steam rising 
from the warm bread. In the 
recent past, the region has 
become a center of attraction 
for campers and for those who 

yıllarda bölge başta kampçılar 
olmak üzere doğa yürüyüşü ve 
dağ bisikleti tutkunlarının da 
ilgi odağı hâline gelmiş. Çam 
sakızı rayihasında, kuş sesleri 
korosunun tam ortasında yer 
alan bir ortamda uyanmayı 
kim istemez ki zaten? 
Karadeniz’in bu huzur rotası 
ballı, kaymaklı, muhlamalı 
sabah kahvaltılarıyla güne 
zinde bir başlangıç yapmak 
isteyenler için konaklama 
alternatifleri de sunuyor. 
Yayla kültürünün yaşatıldığı 
coğrafyada yeni hedefim 
koyun sürüleri ve ahşap 
çitlerin arkasından yükselen 
naif evleriyle Çakrak 
Yaylası. Tarihin izlerini 
taşıyan yapılarıyla Çakrak, 
bambaşka bir his uyandırıyor. 
Yağlıdere’yi aşmak için 
yapılan tarihî taş köprüler, 

enjoy trekking and mountain 
biking. Who wouldn’t want 
to be woken by a choir of 
chirping birds in a place where 
the air wafts of mastic gum? 
This peaceful route in the 
Black Sea region presents 
accommodation alternatives 
for those who would like to 
give a hearty start to the day 
with a breakfast of honey, 
clotted cream, and “muhlama” 
(cheese fondue with corn 
f lour). In this geography 
where the highland culture is 
kept alive, my new target is 
the Çakrak Highland, where 
ingenuously built houses rise 
behind f locks of sheep and 
wooden fences.With buildings 
featuring traces of history, 
Çakrak invokes an utterly 
different feeling. Today, 
the historical stone bridges 

4

4

Tarihî İpek Yolu üzerinde inşa edilen Hınıç Taş Kemer Köprüsü Çavuşlu’nun nadide eserlerinden biri. 700 yıllık tarihiyle hayranlık 
uyandıran köprü hâlen kullanılabilir durumda. 
Built on the historical Silk Road, Hınıç Stone Arch Bridge is one of Çavuşlu’s rare historical structures. Evoking admiration with a past of 700 years, 
the bridge is still in use today. 
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Kırkharman köyündeki 
tarihî kilise ve Rum evleri 
Giresun’un çokkültürlü 
geçmişinin günümüze 
yansımaları olarak dikkat 
çekiyor.  
Giresun tarih boyunca 
uygarlıkların çekişmelerine 
sahne olmuş. Şehri ikiye 
bölen yarımadanın ucuna 
kondurulmuş Giresun 
Kalesi’ne geldiğimde 
Antik Çağ’ın önemli liman 
kentlerinden birinde 
olduğumu bir kere daha 
hatırlıyorum.  Kentin bilinen 
tarihi MÖ 7’nci yüzyıla kadar 
uzanıyor. Giresun isminin 
Yunancada “kiraz” anlamına 
gelen “kerasi” sözcüğünden 
geldiği düşünülüyor. Erken 
dönemlerden itibaren şehir 
“kiraz yurdu” anlamına gelen 
“Kerasion” ya da “Keranunt”  

adıyla anılmış.  Kirazın bütün 
dünyaya Giresun’dan yayıldığı 
kabul ediliyor. Günümüzde bu 
bereketli toprakların kirazla 
olan ilişkisi oldukça kısıtlı. 
Şehir uzun yıllardır fındığıyla 
bütün dünyaya nam salmış 
durumda.   
Giresun Kalesi şehrin 
buluşma noktalarından biri.  
Denize karşı sıcak bir çay 
eşliğinde oturup Karadeniz’in 
tadına varanların arasına 
karışıyorum. Kale ne kadar 
canlıysa uzakta görünen 
Giresun Adası bir o kadar 
durgun. Oysa bu yalnızca 
bir yanılsama. Efsaneye 
göre Herakles’in gazabına 
uğrayıp Stymphalos Gölü’nden 
kaçan tunç gagalı korkunç 
kuşlar Aretias Adası’na 
yerleşir. Mitolojinin gözü pek 
gemicileri Argonautlar, Altın 

built to cross Yağlıdere, 
the historical church in 
Kırkharman village, and the 
Ottoman Greek houses draw 
attention as ref lections of a 
multicultural past.  
Throughout history,Giresun 
has been the backdrop of 
conf licts between civilizations. 
When I arrive at Giresun 
Castle, set up on one edge of 
the peninsula that divides the 
city in two, I’m reminded once 
again that I am in one of the 
most important harbors of 
antiquity. The known history 
of the city dates back to the 
7th century BC. It is thought 
that the name “Giresun” 
is derived from “ kerasos” 
which means “cherry” in 
Greek. In early times, it was 
referred to as “Kerasion” or 
“Keranunt” which mean “ land 

of the cherry.” The cherry is 
considered to have spread to 
the whole world from Giresun. 
Today, this fruitful land’s ties 
to the cherry are quite limited. 
The city is famous for its 
hazelnut.   
Giresun Castle is one of the 
city’s meeting points. I join 
the people who sit facing the 
sea with a glass of hot tea 
to enjoy the Black Sea. The 
castle is quite animated. In 
stark contrast, seen from afar 
Giresun Island is as placid as 
can be. However, this is just 
an illusion. According to the 
myth, having incurred the 
wrath of Hercules, bronze-
beaked, ghoulish birds, known 
as Stymphalian birds,f led 
from Lake Stymphalos to 
settle on Aretias Island. 
When the Argonauts, the 

5

5

Giresun’un Görele ilçesi kemençe üstatlarıyla olduğu kadar kemençe ustalarıyla da dünyaya adını duyurmuş bir bölge. 
Görele kemençesi ardıç, erik, dut ve kiraz ağacından yapılıyor.  
The Görele borough of Giresun is a place that has made a name for itself both with its master kamancha players and makers. 
The kamancha of Görele is made with the wood of juniper, plum, mulberry, and cherry trees.  
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Post’u bulmak üzere adaya 
çıktıklarında bu kuşlar onlara 
saldırır ve aralarından birini 
öldürür. Gemiciler bu olayın 
ardından adayı lanetler ve 
yeniden denize açılır. İşte 
bu anlatıda geçen Aretias 
Adası’nın Giresun Adası 
olduğu kabul ediliyor. Adanın 
bir zamanlar Anadolu’nun 
efsanevi kadın savaşçıları 
Amazonlara mesken olduğu 
da söylencelerin bir parçası. 
Bugün Giresun Adası deniz 
kuşlarının ve tabiatın 
hâkimiyeti altında. Üzerinde 
sur ve manastır kalıntıları 
olan adaya merkezden 
kalkan teknelerle ulaşmak 
ve efsanelerin izini sürmek 
mümkün.   
Binlerce yıllık tarihin 
üzerinde yükselen bir 
şehir Giresun. Anadolu 
uygarlıklarının neredeyse 
tümü iz bırakmış bu 
topraklarda. Bir geçiş 

venturesome sailors of 
mythology, embarked on 
this land, the birds attacked 
them and killed one of them. 
After this incident, the sailors 
damned the island and set sail 
again. It is believed that the 
island of Aretias cited in this 
narrative is Giresun Island. It 
is also related that once upon a 
time, the island was the home 
of Amazons, the legendary 
women warriors of Anatolia. 
Today, Mother Nature prevails 
over Giresun Island, which is 
the habitat of seabirds. It is 
possible to reach the island, 
which has the remains of a 
wall and monastery, with the 
boats leaving from the center 
and to trace the trails of these 
myths. 
Giresun is a city that rises 
above thousands of years 
of history. Almost all of the 
Anatolian civilizations have 
left their traces on this land. 

7

6

7

6

Fındık hasadı zamanı Giresun’da yer gök fındıkla kaplanıyor. Hasadın 
ardından kurumaya bırakılan fındık sayesinde şehrin köyleri farklı renklere 
bürünüyor. 
During nut harvest everywhere gets covered by nuts. Thanks to the nuts that are 
left to dry after the harvest, the villages assume different colors.

Şebinkarahisar ilçesiyle özdeşleşen dut, yörenin maharetli kadınlarının 
elinde pestil ve pekmeze dönüşüyor.  
Mulberry, identified with the Şebinkarahisar borough, turns into fruit pulp and 
molasses in the dexterous hands of the local women.  
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Bulutsuz günü neredeyse hiç olmayan Giresun’da gün geceye kavuşunca şehir ışıklarıyla gökyüzünün paleti çarpıcı bir uyum yakalıyor.  
When night falls in Giresun, which almost never sees a clear blue sky, the city lights and the palette of the sky are in consonance.  

güzergâhı olması ve verimli 
topraklarıyla mutfağı da 
gerçek bir lezzet şöleni. Taze 
balık ve yöresel mutfağa 
başlangıç yapmak için Şoray 
Balık’a uğruyorum. Her derde 
deva ısırgan çorbası günün 
bütün yorgunluğunu almaya 
yetiyor. Galdirik, merevcen, 
yerel ağızda “pezik” denen 
pazı gibi otlarla hazırlanan 
mezeler, yöresel otların 
özgün lezzetini sunuyor. 
Mevsimine göre balığın en 
tazesinin sofraları süslediği 
şehirde hamsi buğulama ve 
iskorpit buğulama damakta 
yer edecek kadar iddialı tatlar. 
Tatlı yemek içinse Giresun’da 
sohbet ettiğim herkes tek 
bir isimde birleşiyor:  Tel 
Kadayıfçı Mustafa Patar. 
Dükkânın önündeki uzun 
kuyruğu görünce kadayıfçının 
şöhretinin boşuna olmadığını 
anlıyorum. Özellikle sütlü 
kadayıf, hafifliği ve lezzetiyle 
favorim oluyor.   
Yağmur bu şehrin bütün 
hücrelerine işlemiş. 

Yağmursuz gün sayısı o kadar 
az ki herkes hep hazır. Hafif 
hafif çiselemeye başlayan 
yağmura rağmen kent 
merkezinde yürümeyi tercih 
ediyorum. Kendini ancak 
siz yürürseniz sevdiren bir 
şehir burası. Sahildeki çay 
bahçelerinin kıpır kıpır hâline 
kapılmadan tarihî evleriyle 
nostaljik bir etki uyandıran 
Zeytinlik Mahallesi’ne 
yöneliyorum. Rum ve Türk 
sivil mimarisinin yaşatıldığı 
bu mahalledeki evlerin çoğu 
19’uncu yüzyıldan kalmış. 
Bir devrin bütün canlılığını 
sürdüren Zeytinlik’te 
neredeyse bütün konaklar 
restore edilmiş ve hepsi 
hayatın içinde. Giresun 
Müzesi, kent tarihine 
yakından bakmak isteyenlerin 
vazgeçilmezleri arasında. 
Kentin geçmişine ışık tutan 
arkeolojik ve etnografik 
eserleri izleyiciyle buluşturan 
müze, mimari tarzıyla da 
etkileyici. 18’inci yüzyılda 
bölgedeki Rum-Ortodoks 

Thanks to it being a passage 
route and to its fertile soil, its 
cuisine is truly a f lavorsome 
feast. To try the fresh fish and 
local cuisine, I drop by Şoray 
Balık. The cure-all nettle 
soup is enough to shed the 
exhaustion of the day. The 
mezes prepared with herbs 
such as “galdirik” (borage), 
merevcen (smilax), and chard 
called “pezik” in the local 
dialect, offer the authentic 
delight of local f lavors. In 
this city where the freshest 
seasonal fish adorns the 
tables, poached anchovies and 
scorpionfish are artful enough 
to leave an impression on 
your palate. And for dessert, 
all who I spoke to in Giresun 
seemed to agree on one place: 
shredded phyllo dough maker 
Mustafa Patar’s shop. Seeing 
the long queue in front of the 
shop, I understand that the 
dessert maker is not famed in 
vain. This “ kadayif ” becomes 
my favorite with its lightness 
and taste.  

Rain drums into the core of 
this city. Days without rainfall 
are so limited in number that 
everyone, at all times, is 
prepared for the rain showers.
Despite the light drizzle, I 
take a walk in the city center.
Giresun will grow on you 
only if you explore it on foot. 
Without abiding to the call of 
the lively tea gardens on shore, 
I head towards Zeytinlik 
neighborhood which invokes 
a sense of nostalgia. Most 
of the houses here feature 
Ottoman Greek and Turkish 
urban architecture and date 
back to the 19th century. In 
Zeytinlik, which sustains the 
liveliness of an era, almost 
all the mansions are restored 
and are a part of daily living. 
Giresun Museum is among the 
key sights for those who would 
like to take a closer look at 
the city’s history. Presenting 
the archaeological and 
ethnographic findings that 
shed light on the city’s past, 
the museum is impressive 

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul-Ordu-
Giresun arasında haftanın 
her günü karşılıklı seferler 

düzenliyor.
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 
gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
Anadolujet, has daily round-trip 
flights between İstanbul-Ordu-

Giresun.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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cemaati için yapılan bina, 
Gogora Kilisesi olarak 
da biliniyor. Oldukça iyi 
korunmuş olan kilise, tarihsel 
süreçte Rumların bölgeden 
ayrılmasıyla müze hâline 
getirilmiş.  
Seması bulutlar tarafından 
zaptedilmiş, tarihinde 
efsanelerle gerçeğin karıştığı 
bir şehir Giresun. Görülecek 
çok yeşili, anlatılacak çok 
tadı olan, deniz kuşlarının 
bile başka türlü kanat çırptığı 
gösterişsiz hâliyle ruhuma 
dokunuyor. Gün ışığı deniz 
üzerinde son parıltısını da 
yitirince, Tirebolu çayının 
kendine has kokusunu içime 
çekip kente veda ediyorum.

with its architectural style. 
Built for the Ottoman Greek 
Orthodox congregation in the 
18th century, the church is also 
known as the Gogora Church. 
A well-preserved church, it 
was turned into museum when 
the Ottoman Greeks left the 
region during the historical 
process.  
Giresun is a city whose sky is 
captured by clouds and whose 
history is an amalgam of myth 
and reality. With a lot of green 
to be admired and tastes to be 
savored, Giresun, where even 
the sea birds f lap their wings 
differently, touches my soul 
with its unpretentiousness. 
When the last sparkle of the 
day cedes to the sea, inhaling 
the unique aroma of the 
Tirebolu tea, I bid the city 
farewell.

9

9

10

10

Şebinkarahisar’da bulunan ve 
yekpare bir kayaya oyulan Meryem 
Ana Manastırı da şehrin kültürel 
dokusunun göz kamaştırıcı bir yapısı.  
Located in Şebinkarahisar and built 
ina monolithic stone face,the Virgin 
Mary Monastery is one of the imposing 
structures of the city’s cultural fabric. 

Karadeniz’in olanca güzelliğinde 
güneşin dansını izlerken Giresun 
bütün zarafetini gözler önüne 
seriyor. 
Watching the sun dance in the 
sublime beauty of the Black Sea, 
Giresun brings to bear all its grace 
and glory. 
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THE WHISPER OF THOUSANDS 
OF YEARS OF HISTORY: GÖREME 
HISTORICAL NATIONAL PARK

BİNLERCE YILLIK TARİHİN 
FISILTISI: GÖREME TARİHÎ 
MİLLÎ PARKI

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 



One of the fairy tale-like lands in Cappadocia, Göreme 
Historical National Park is worth seeing not only for its 
geographical beauty but also its flora and fauna. 

Kapadokya’nın masalsı mekânlarından Göreme 
Tarihî Millî Parkı coğrafi güzelliği kadar flora ve 
faunasıyla da görülmeye değer.



1

2Bazı yerler vardır ya hani, 
görmeden önce insanı sonsuz 
bir merak duygusuyla kendine 
çeker, gördükten sonra da “İyi ki 
geldim.” dedirtir. İşte, Göreme 
Tarihî Millî Parkı, binlerce 
yıllık tarihinin derinlerinden 
kulağınıza fısıldayacağı çok 
fazla şeyi olan ve görmeden bir 
yanımızın hep eksik kalacağı 
hissi uyandıran eşsiz bir sanat 
galerisi âdeta.  
Hünerli bir peri kızının ince ve 
narin parmaklarıyla yoğurup 
şekil verdiği kilden yapılmış 
mistik bir masal dünyasını 
andıran Göreme Tarihî Milli 
Parkı, 9 bin 614 hektarlık alanı 
ile 1986 yılında millî park ilan 
edildi. Millî park olmadan bir yıl 
önce ise UNESCO Kültür Mirası 
Listesi’ne dâhil edildi.   
Kızılırmak yayı içinde yer 
alan ve Kapadokya olarak da 
adlandırılan bu bölge, geçmişiyle 
olduğu kadar hâlen var olan 
yaşamı ile de ilgi çekmeye devam 
ediyor. Rüzgârların, yağmurların 
ve volkanların dokunuşuyla 
oluşan alanın tarih boyunca 
çeşitli uygarlıklar tarafından 

yerleşim yeri ve tarım alanı 
olarak kullanıldığı biliniyor. 
İç Anadolu’nun Hasan Dağı ile 
Erciyes Dağı volkanik bölgesinde 
kalan millî park sahası; Ürgüp 
ilçesi, Çavuşin köyü, Ortahisar 
kasabası, Uçhisar kasabası, 
Zelve-Aktepe ve Göreme 
kasabası yerleşimlerinden 
oluşuyor. 
Göreme Tarihî Millî Parkı 
içerisinde, tarihi binlerce yıl 
öncesine dayanan kilise ve 
şapellerde yer alan fresklerdeki 
betimlemeler ziyaretçileri için 
binlerce yıllık bu alan hakkında 
bir tarih dersi niteliği taşıyor.  
Kapadokya’da nesilden nesile 
geçen el sanatları günümüzde 
esnaf teşkilatları ve bazı dernek 
çatıları altında yürütülüyor. 
Birçok usta, makineleşme 
çağına inat marifetli elleriyle 
oluşturduğu topraktan çanak 
çömleğe kullanım amacı kadar 
sanat değeri de katıyor ve 
özellikle Avanos’ta yapılan 
çanak çömlek ürünler evlerin en 
güzel köşelerinde sergileniyor. 
Göreme, kültürel yapısı kadar 
doğasıyla da zengin. Bölgede 

There are places that draw 
you to them with an endless 
curiosity like a magnet and 
when you visit them, you say, 
“I’m so happy to have come 
here!” Göreme Historical 
National Park is a place that 
has a lot to whisper in your ear 
from the depths of its thousands 
of years of history. It is a unique 
art gallery that is awe-inspiring 
and generously rewards visitors 
for coming. 
Reminding one of a mystical 
fairy-tale land made of mud 
kneaded and shaped by the 
thin and elegant hands of a 
skillful fairy, Göreme Historical 
National Park, which covers 
24,420 acres of land, was 
declared a national park in 
1986. A year earlier, it was 
admitted to the UNESCO World 
Heritage List.   
Located in the bow of 
Kızılırmak river, Cappadocia 
continues to attract attention 
both with its past and present. 
It is known that the region, 
which was formed by the 
touch of the winds, rain, and 
volcanoes, has been settled by 

various civilizations and used as 
arable land throughout history. 
The part of the national park 
which remains between Mount 
Hasan and Mount Erciyes’ 
volcanic area, in Central 
Anatolia, consists of the 
settlements of Ürgüp district, 
the village of Çavuşin, and the 
towns of Ortahisar, Uçhisar, 
Zelve-Aktepe, and Göreme. 
The frescoes on the walls of 
the churches and chapels that 
remain within the boundaries of 
the Göreme Historical National 
Park offer visitors history 
lessons in this thousand-year-
old area.  
In Cappadocia, the handcrafts 
that are passed on from 
generation to generation, are 
executed by various guilds and 
societies today. Just to spite the 
era of mechanization, with their 
dexterous handmasters add 
artistic value and functionality 
to the local earthenware.
Especially the pottery made 
in Avanos is used to decorate 
houses’ most beautiful corners. 
Göreme is rich in both cultural 
and environmental terms. Many 

1 Bölgedeki atölyelerde geleneksel yöntemlerle üretilen toprak çanak ve 
çömleklerden satın alabilirsiniz.
You can buy the earthenware produced with traditional methods in local 
workshops in this region.

Sıcak hava balonları, Kapadokya’nın masalsı atmosferini keşfetmenin en 
güzel yollarından.
Riding the hot-air balloons is one of the best ways to explore the fairy tale-like 
atmosphere of Cappadocia.

2
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3 Kapadokya’daki volkanik oluşumlar binlerce yıl rüzgârlar ve yağmurlar tarafından işlenerek bugünkü görünümüne kavuştu.
The volcanic formations in Cappadocia have acquired their current shape by the winds shaped by the winds and rain over thousands of years.

3

yetişen pek çok endemik bitki 
var. Bu bitkiler kimi zaman 
şekilleriyle ilham veriyor halı 
dokuyan zanaatkâr ellere, kimi 
zaman boya olup renk katıyor 
dokunan bu halılara.  
Coğrafi yapının getirisi olarak 
bölgede tüf  kayaları arasında 
yaşayan, yöre halkının “kaya 
kertişi” adını verdiği, Avrupa’nın 
ikinci büyük kertenkelesi 
(Agama Stellio) olarak bilinen 
kertenkele ve bir gece hayvanı 
olarak tanınan, aslında çöllerde 
yaşayan Arap tavşanı bu bölgeye 
özgü hayvanlar arasında yer 
alıyor. 
Çok sayıda kelebeği kırlarında 
ağırlayan Nevşehir’de dünyada 
sadece Nevşehir’in kırsal 
alanında ve Kapadokya’da 
yaşayan “Zygaena Kapadokia” 
adlı kelebeğin de kanat çırptığı 
biliniyor.  

endemic plants grow in this 
region. These plants, at times 
inspire crafty hands who weave 
carpets and rugs, and at other 
times are turned into dyes that 
lend their color to those carpets 
and rugs.  
As a result of its geographical 
makeup, amongst the animals 
that are indigenous to the 
region are the roughtail rock/ 
starred agama (Agama Stellio), 
Europe’s second biggest lizard 
which lives among the volcanic 
rocks and dubbed “rockliz” 
among folks, and the mountain 
Jerboa known to be a nocturnal 
creature that lives in the desert. 
Nevşehir, whose prairies are 
home to zillions of butterflies, 
is also known as the homeland 
of a moth called “Zygaena 
Kapadokia” which flutters 
its wings exclusively in the 

Yer üstünde taşıdığı görkemli 
mirası kadar yer altının 
gizemiyle de ziyaretçilerine 
sayısız deneyim sunan 
Göreme Tarihî Millî Parkı’nda 
bu güzellikleri vadilerde 
bisiklet veya at turu 
yaparak yaşayabileceğiniz 
gibi güzergâhı belirlenmiş 
alanlarda atv turlarına da 
katılabilirsiniz.  
“Bana bu güzelliği yalnızca 
yerden görmek yetmez, 
kuş uçuşu da görmeliyim.” 
diyenlerdenseniz günün ilk 
ışıklarıyla beraber sıcak hava 
balonuna atlayabilir, engin 
mavilikteki gökyüzünde 
süzülen rengârenk balonları 
ve peribacalarının ihtişamını 
izleyebilirsiniz. İşte o zaman 
kuş gibi özgür bir keşfin adı 
oluverir Göreme Tarihî Milli 
Parkı. 

rural areas of Nevşehir and 
Cappadocia.  
The Göreme Historical National 
Park presents countless 
experiences to its visitors with 
its impressive heritage on land 
and its mysteries underground. 
You can experience such 
enticements not only by cycling 
or riding in the valleys but also 
with all-terrain vehicle (ATV) 
tours across predetermined 
courses.  
If you are not content with 
experiencing this beauty on 
land want a bird’s-eye view, 
then you can hop on a hot-air 
balloon at daybreak and watch 
the splendor of the colorful 
balloons f loating on a clear 
blue sky above the enchanting 
fairy chimneys. This 
exploration and the feeling 
of being free as a bird will 

 BİLGİ 
Göreme Tarihî Millî  

Parkı, alanın daha etkin 
bir yönetim yapısına 

kavuşturulması maksadıyla 
koruma statüleri 

birleştirilerek 22.10.2019 
tarihinde “Kapadokya 

Alanı”na dâhil edilmiştir.

INFO
With the aim to attain a more 
efficient governing structure 

the protection statuses 
were conjoined and Göreme 

Historical National Park was 
declared as “Cappadocia Area” 

on October 22, 2019. 
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Doğal bir film platosu olan 
Göreme Tarihî Millî Parkı’nda 
gezerken çoğu zaman kendinizi 
o masal dünyasının bir parçası 
gibi görebilir ve birbirinden 
güzel anıları belleğinize 
depolamış hâlde dönebilirsiniz 
oradan. 
Kayadan oyma yer altı 
restoranlarında yöresel 
dansların ve düğün geleneğinin 

be forever associated in your 
mind with Göreme Historical 
National Park. 
While you explore the national 
park, which is a natural movie 
set, you will feel that you are 
a part of a fairy-tale land and 
will leave with memories one 
more beautiful than the other. 
Enjoying the Turkish Nights 
shows where regional dances 

canlandırıldığı Türk gecelerinin 
keyfini çıkarıp bu gösteriler 
esnasında Kapadokya’nın 
meşhur çömleklerinde pişen 
yöresel lezzetlerin tadına bakma 
imkânı bulabilirsiniz.  
Göreme Tarihî Millî Parkı’na 
gidebilmek için Nevşehir 
Kapadokya Havalimanı’na 
direkt ya da aktarmalı uçuşlarla 
ulaşılabiliyor.

and wedding traditions are 
reenacted in the restaurants 
bored into rocks, you will have 
the chance to taste the local 
delights cooked in the famous 
earthenware of Cappadocia.  
You can reach Nevşehir 
Cappadocia Airport by direct 
or connecting f lights and from 
there visit Göreme Historical 
National Park.

4

4

Göreme Tarihî Millî Parkı yılda 
ortalama bir milyon ziyaretçi 
ağırlıyor.
Göreme Historical National Park 
hosts around one million visitors on 
average per year.

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul-Nevşehir 

arasında haftanın her günü 
karşılıklı seferler düzenliyor.

*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 
gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoloJet, has daily round-
trip flights between İstanbul-

Nevşehir.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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FROM TURKEY 
TO THE WORLD 

CLINKER

PORTFOLYO / PORTFOLIO

SERKAN TURAÇ

Sarf edilen emek ile işin değeri 
birleşince çok güzel bir sonuç 

elde ediliyor. Adana’dan 
yüklenen klinker, yolculuğunu 

Afrika’da ya da Avrupa’da 
tamamlıyor. Dünyanın 

kullandığı klinker, çimentonun 
ana bileşeni. Türkiye çimento 
ihracatında Avrupa’da birinci 

sırada. 

The conjoining of effort and 
generated value can yield great 

results. Clinker sets out on a journey 
from Adana to either Africa or 

Europe. Used worldwide, clinker 
is the main constituent of cement. 
Turkey ranks first among cement 

exporters in Europe. 

TÜRKİYE’DEN 
DÜNYAYA 
KLİNKER





Adana’da başlayan yolculuk 
klinkerin limana toz hâlinde 
getirilmesi ve gemilerin yük 

bölümüne alınması ile devam 
ediyor. Suyla reaksiyona girerek 

hızla donabiliyor. Alçı ile beraber 
öğütülen klinker (çimento) ise 

daha yavaş donarak betona 
şekil verilmesini ve kalıplara 

düzgünce yerleştirilmesini 
sağlıyor. Gemilerin dev yük 
taşıma ambarlarına alınan 

klinker vinçler yardımıyla özenle 
taşınıyor.

The journey that starts in Adana, 
continues with the delivery of clinker 

to the port, its grinding and loading 
into vessels’ cargo holds. Reacting 

to water, it can freeze fast. Ground 
along with plaster, clinker (cement)

freezes more slowly helping the 
shaping of the cement and ensuring 

its uniform placement into the 
moulds. Clinker is carefully loaded 

into ships’ large cargo holds with the 
help of cranes.





Yükleme işlemi tam bir 
mühendislik ve titizlik 

gerektiriyor. Gemilerde yük 
taşımada denge ve ağırlık 

hesaplamaları çok önemli. 
Geminin alt kısmında paketleri 

yükleyenlerden, üst kısmında 
organize edenlerden ve iç 

ambarda ağırlıklarına göre 
düzenleyenlerden oluşan bir ekip 

bu işi kotarıyor. 

Loading requires exacting 
engineering and great precision. 
In shipping, balance and weight 

measurements are crucial in load 
carrying.This job is tackled by a team 

that consists of those loading the 
cargo outside the vessel, those that 

organize it on the deck, and those 
that arrange the cargo depending on 

its weight in the lower hold.





Limana tırlarla gelen paketli 
ürünler vinçlerle yukarı, geminin 

ambar kısmına taşınıyor. 
Vinçlerin taşıyabildikleri 
ağırlıklar tonlarına göre 

belirlenip taşıyıcı zincir ve 
halatlara bağlanıyor. Çalışanlar 
yükleme işleminin sorunsuz bir 
şekilde ve özenle tamamlanması 
için büyük bir emek sarf ediyor.

The packaged products brought to 
the port by trucks are lifted by cranes 
and loaded into the vessels’ holds. The 
load that can be lifted by the cranes is 
determined according to tonnage and 

the cargo is connected to carrier chains 
and ropes. Employees spend great 

effort working carefully to complete 
loading without any problems.





Planlama bu işin en önemli 
aşamalarından biri. Gelen iş 

takibine göre gemi ve ürün 
çizelgesini devamlı güncel 

tutmak zorunda. Bu bir ekip işi 
olduğundan iş takibi bir hayli 

önemli. Titizlikle çalışıldıktan, 
önlemler alındıktan ve planlama 

yapıldıktan sonra işler ilerliyor. 

Planning is one of the most important 
stages of this task. Dependant on 

job tracking, the vessel and product 
chart must be regularly updated. 

Considering this requires teamwork, 
follow-up is crucial. When you work 

fastidiously, take all necessary 
measures, and plan accordingly, 

progress is forthcoming.





Klinkerin Adana’da başlayan 
yolculuğu dünyanın başka bir 

tarafına deniz aşırı yolculuk 
ile son buluyor. Dev kepçelerle 

alınan çimento gemilere 
yükleniyor. Türkiye bu alanda 
ihracat yapan ülkeler arasında 

ilk sıralarda yer alarak dünyanın 
klinker ihtiyacını karşılamaya 

devam ediyor. 

Following a voyage overseas, clinker’s 
journey from Adana ends in the far 
corners of the world. It is loaded on 

the vessel with huge grabs. Ranking 
at the top among clinker exporters, 

Turkey continues to meet the world’s 
clinker demands.





 OMM PROUDLY RISES IN ESKİŞEHİR

OMM, ESKİŞEHİR’DE GURURLA 
YÜKSELİYOR

GAMZE KANTARCIOĞLU OMM MÜZE ARŞİVİ



With its young population that contradicts its name that 
means “Old City” in Turkish, and a contemporary approach to 
urbanization, Eskişehir, Anatolia’s source of pride, now has 
something else to be proud of: Odunpazarı Modern Museum. 

Adıyla tezat oluşturan genç nüfusu ve çağdaş 
kentçilik anlayışıyla Anadolu’nun medarıiftiharı 
olan Eskişehir’in artık bir gurur kaynağı daha var: 
Odunpazarı Modern Müze. 



1

2Son dönemde Eskişehir’de 
bir yoğunluk fark ettiniz 
mi? Bu yoğunluğun sebebi 
Eskişehir’in çiçeği burnunda 
müzesi Odunpazarı Modern 
Müze’ye, kısaca OMM’a olan 
büyük ilgi. Müzeyi  
8 Eylül 2019’daki 
açılışından 7 Ekim 2019’a 
kadar geçen sürede toplam 
22 bin 500 kişi ziyaret etti; 
1171 öğrenci okul turları 
ile gezdi. Bu ziyaretçilerden 
biri de bendim; dünya 
çapında bir modern sanat 
müzesi olmaya aday OMM’u 
detaylı bir şekilde gezme 
imkânı buldum.  
OMM’un hikâyesi doğup 
büyüdüğü şehre sanatla 
geri dönen bir insanın 
hikâyesi her şeyden önce. 
Türkiye’nin hatırı sayılır 
sanat koleksiyonerlerinden 
Erol Tabanca, 15 yılı aşkın 
süredir yerli ve yabancı 
çağdaş sanatçıların 
eserlerini devşiriyor. 
Aslında Tabanca’nın 
sanata duyduğu ilgiden 
dolayı hoşlandığı resimleri 

satın almasıyla naif bir 
şekilde başlayan bu sanat 
koleksiyonerliği macerası, 
eserlerin sayısı bini aşınca 
bunları depodan çıkarıp bir 
mekânda sergileme isteğine 
dönüşüyor. Paylaşımcı bir 
ruha sahip koleksiyonerin 
“Mekânlar, içindeki 
insanlarla güzeldir.” 
sözüyle beraber bir modern 
müze kurma fikri ortaya 
çıkıyor. Sonuç olarak uzun 
zamandır kurulan bir hayal 
gerçeğe dönüşüyor ve Erol 
Tabanca, doğup büyüdüğü 
Eskişehir’den aldıklarını 
sanatla geri veriyor. Bugün 
pek çok başarılı iş insanı, 
iş hayatından kazandığını 
çeşitli vesilelerle geri 
veriyor. Pek çok proje 
arasından sanatı tercih 
etmesinin sebebini ise 
Erol Tabanca şu sözlerle 
açıklıyor: “Sanat aslında 
her türlü sert ilişkiyi 
yumuşatan bir olgu. Sanat 
estetik, sanat tarih bilgisi, 
sanat gelecek. Üstelik 
insanın ömrü boyunca 

Have you noticed a dynamism 
in Eskişehir recently? The 
reason behind this is the great 
interest shown in Eskişehir’s 
brand-new museum, 
Odunpazarı Modern Museum- 
OMM, for short. From its 
opening on September 8, 
2019 to October 7, 2019, the 
museum has been visited by a 
total of 22,500 people, while 
1,171 students visited the 
museum on school field trips. 
I was one of the thousands of 
visitors and I had the chance 
to explore the OMM in detail, 
a museum that can become a 
contemporary art museum of 
worldwide fame. 
The story of the OMM is 
actually the story of someone 
who made a comeback with 
the arts in his hometown. 
Erol Tabanca, one of Turkey’s 
prominent art collectors, 
has been collecting artwork 
by artists from Turkey and 
abroad for over 15 years. 
In truth, Tabanca naively 
embarked on this art 
collection adventure by being 
interested in the arts and 

buying paintings that he liked. 
When their number exceeded 
a thousand, this transformed 
into a willingness to take them 
out of storage and exhibit 
them. With the collector’s 
belief that “venues are more 
enticing with people in them” 
and his spirit of sharing, 
the idea of establishing a 
modern museum came about. 
As a result, Erol Tabanca 
turned something he had been 
dreaming of for a long time 
into reality and gave back 
to Eskişehir, where he was 
born and bred. Today, many 
successful businesspeople 
seek to bestow gratitude on 
society in various ways for 
their gains in business life. 
Erol Tabanca explains why 
he opted for art among many 
other projects: “Art is actually 
a concept that softens all sorts 
of tough relationships. Art is 
aesthetics, art is knowledge 
of history, art is the future. 
It is also something you can 
make and remain interested in 
throughout your life.” It is for 
certain that art has a unifying 

1 OMM’un mimarisi sayesinde doğal gün ışığı binanın içinde sürekli yer 
değiştiriyor.
Thanks to the OMM’s architecture, daylight changes the interior space.

“Vuslat” sergisinde tuvallerin yanı sıra yerleştirme ve video gibi çağdaş işler 
de yer alıyor. 
In the exhibition “Convergence”, apart from paintings, there are also installations 
and videos.

2
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Japon bambu sanatı ustası Tanabe Chikuunsai 
IV’ün OMM için özel olarak hazırladığı enstalasyon 
çalışmasının yapımı iki hafta sürdü. 
The installation designed by Japanese bamboo art 
master Tanabe Chikuunsai IV for the OMM took two 
weeks to complete.
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her yaşta yapabileceği 
veya ilgilenebileceği bir 
şey.” Sanatın birleştiren 
ve yakınlaştıran bir gücü 
olduğu muhakkak. Açıldığı 
günden beri rekor sayıda 
ziyaretçi alan müze, 
yalnızca bulunduğu binaya 
ya da Odunpazarı’na değil, 
bütün Eskişehir’e canlılık 
katıyor ve ekonomik 
anlamda fayda sağlıyor.  
Peki, OMM ziyaretçilerini 
neler bekliyor? Müzenin 
ilk sergisi, küratörlüğünü 
Haldun Dostoğlu’nun yaptığı 
“Vuslat” sergisi. Sergi, Erol 
Tabanca’nın 1950’lerden 
günümüze Türkiye’den ve 
dünyadan modern ve çağdaş 
sanat tarihinin iz bırakan 
isimlerini bir araya getirdiği 
koleksiyonundan bir seçki 
sunuyor ziyaretçilere. 

and familiarizing force. With 
a record number of visitors 
since the day it opened, the 
museum brings a dynamism 
not only to its own building 
or to Odunpazarı, but also to 
Eskişehir as a whole, where 
it also contributes economic 
advantages. 
What can visitors to the OMM 
expect to see in the museum? 
The museum’s first exhibition 
is entitled “Convergence” and 
is curated by Haldun Dostoğlu. 
It presents visitors a selection 
from Erol Tabanca’s collection 
which brings together figures 
who have left their mark on 
modern and contemporary art 
in Turkey and abroad since 
the 1950s. The exhibition gets 
its name from three incidents 
of “convergence”: Eskişehir 
getting its first modern art 

Sergi, adını üç “kavuşma” 
sahnesinden alıyor: 
Eskişehir’in ilk kez bir 
modern sanat müzesine 
kavuşması, Erol Tabanca’nın 
bir koleksiyoner olarak 
hayalini kurduğu müzeye 
kavuşması ve son olarak 
bugüne kadar sadece sınırlı 
sayıda izleyiciye ulaşan 
eserlerin  halkla ilk defa 
kavuşması.  
Sergi, Türk modern 
sanatının Burhan Doğançay, 
Azade Köker, Nejad Melih 
Devrim, Erol Akyavaş 
gibi geleneksel kuşak 
temsilcilerinin işlerinden 
Taner Ceylan, Sinan 
Demirtaş, Bora Akıncıtürk 
ve Ansen gibi yeni nesil 
sanatçıların işlerine doğru 
bir seyir izliyor. Ayrıca Peter 
Zimmerman, Jaume Plensa, 

museum, Erol Tabanca’s dream 
of opening a museum coming 
true, and the exposure of this 
art, which to this day had just 
been seen by a limited number 
of people, to the public. 
The exhibition presents not 
only the traditional generation 
of representatives of Turkish 
modern art such as Burhan 
Doğançay, Azade Köker, 
Nejad Melih Devrim, and 
Erol Akyavaş but also the 
new generation of artists like 
Taner Ceylan, Sinan Demirtaş, 
Bora Akıncıtürk,and Ansen. 
Furthermore, works of many 
international artists including 
Peter Zimmerman, Jaume 
Plensa, Marc Quinn, Robert 
Longo, Aron Demetz, Sarah 
Morris, Stephan Kaluza,and 
Hans Op De Beeck are also on 
display. As an observer who 

4

4

Müzeyi gezdikten sonra OMM INN kafenin keyifli avlusunda kahve içebilirsiniz.
After visiting the museum, you can have a coffee in the pleasant courtyard of OMM INN.
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Marc Quinn, Robert Longo, 
Aron Demetz, Sarah Morris, 
Stephan Kaluza ve Hans Op 
De Beeck dâhil olmak üzere 
birçok uluslararası isim de 
sergide kendine yer buluyor. 
İstanbul ’da yaşayan ve sanat 
dünyasında olup bitenleri 
yakından takip eden bir 
izleyici olarak bizzat 
gördüğüm seçki beni son 
70 yılın modern sanatında 
keyif li bir yolculuğa 
çıkarıyor. Eskişehir 
içinden ve Anadolu’nun 
diğer kentlerinden 
gelecek ziyaretçiler için 
ise bu serginin ufuk açıcı 
olacağına eminim. “Vuslat” 
dışında, bambu sanatının 
dünyaca ünlü ustası Tanabe 
Chikuunsai IV’ün OMM 
için özel olarak hazırladığı 
görkemli enstalasyon 
çalışması ile dijital sanat 
kolektifi Marshmallow Laser 
Feast’in teknolojiyi bilim 
ve sanatla buluşturan sanal 
gerçeklik yerleştirmeleri 
de müzede geçici olarak 
sergilenen ve mutlaka 

görülmesi gereken eserler 
arasında yer alıyor.  
OMM’un eserlerinin 
sergilendiği mekân da en az 
eserler kadar bahsedilmeye 
değer. Japon mimarlık ofisi 
Kengo Kuma and Associates 
(KKAA) imzası taşıyan 
müze binası, Osmanlı sivil 
mimarisi ve geleneksel 
Japon mimarisindeki 
ögelerden aldığı 
referanslarla tasarlanmış. 
Doğa ve mimariyi, 
tasarladığı binalarla 
bulundukları yer arasında 
güçlü bir bağ kurarak 
harmanlayan mimarlık 
ofisi, Odunpazarı’nın tarihî 
dokusuna zarar vermeden 
ortaya mükemmel bir 
proje çıkarmış. Kendisini 
çevreleyen eski yapılarla 
ahenk içinde olan bina, 
Odunpazarı geleneksel 
evlerinin ahşap yapı 
sistemine atıfta bulunuyor.  
Bunlar dışında, OMM’da 
açılışın hemen ardından 
başlayan kapsamlı eğitim 
programı da müzeye 

lives in Istanbul and closely 
follows what comes to pass in 
the art world, the selection 
I saw in person took me on a 
pleasant journey of the last 
70 years of modern art. For 
the visitors who reside in 
Eskişehir and other Anatolian 
cities, I’m sure this exhibition 
will broaden their horizons. 
Besides “Convergence”, 
the splendid installation 
specifically designed for the 
OMM by the world-renowned 
bamboo art master Tanabe 
Chikuunsai IV and the VR 
installation of the digital 
art collective Marshmallow 
Laser Feast, which brings 
science and art together, 
are among the temporarily 
exhibited must-see pieces in 
the museum. 
The venue of the OMM also 
deserves a mention. Built by 
the Japanese architectural 
office Kengo Kuma and 
Associates (KKA A), the 
museum building was designed 
by taking the elements of 
Ottoman civil architecture 

and traditional Japanese 
architecture as reference 
points. The architectural 
office, which blends 
nature and architecture 
by establishing strong ties 
between the buildings they 
design and the places where 
they are built, came up with 
the perfect project that 
blends in spectacularly with 
the historical texture of 
Odunpazarı. The building 
is in harmony with the old 
buildings that surround it 
and references the wooden 
framework system of the 
traditional Odunpazarı 
houses. 
The comprehensive 
educational program that 
began at the OMM right 
after the opening is proof 
that people will be visiting 
the OMM more than once. 
From families with babies to 
those with children aged 4 
and over, youth, adults, and 
seniors over 65, the museum’s 
educational program presents 
a learning experience for all. 

5

5

OMM INN bünyesindeki 
restoranlar ziyaretçilere hem 
yöresel hem de modern lezzetler 
sunuyor.
The restaurants at OMM INN offer 
both local and modern culinary 
delights to visitors.

 BİLGİ 
Göreme Tarihî Millî  

Parkı, alanın daha etkin 
bir yönetim yapısına 

kavuşturulması maksadıyla 
koruma statüleri 

birleştirilerek 22.10.2019 
tarihinde “Kapadokya 

Alanı”na dâhil edilmiştir.

INFO
With the aim to attain a more 
efficient governing structure 

the protection statuses 
were conjoined and Göreme 

Historical National Park was 
declared as “Cappadocia Area” 

on October 22, 2019. 
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yolunuzun birden fazla kez 
düşeceğine işaret ediyor. 
Bebekli ailelerden dört 
yaş ve üzeri çocuklara; 
gençlere, yetişkinlere ve 
65 yaş üstü büyüklerimize 
varıncaya dek, müzenin 
eğitim programında herkes 
için bir öğrenme deneyimi 
yer alıyor. Sanatçılarla 
gerçekleştirilen atölyelerden 
müzede yoga buluşmalarına 
her yaşa uygun etkinliklerle 
OMM, Eskişehirliler için 
bir öğrenme, sosyalleşme 
ve paylaşma alanı olmayı 
hedefliyor. Gezi planını 
yapmadan önce internet 
sitelerindeki etkinlik 
takvimine göz atmakta 
fayda var. Müzenin yanı 
başında yer alan ve tarihî 
Odunpazarı evlerinden 
ilham alınarak tasarlanan   
OMM INN ise avlusunun 
etrafındaki yeme içme 

alanları ve butik oteliyle 
müzenin uzantısı olarak 
keyifli bir sosyalleşme alanı 
sunuyor. 
Burası yalnızca “gidip 
görmelik” bir sergi 
mekânı değil, Eskişehir’de 
yaşayanların hayatlarının 
bir parçası, kentlilerle bağ 
kuran bir buluşma noktası 
aynı zamanda. OMM’un 
hayali, Anadolu’nun en 
çağdaş kentlerinden biri olan 
Eskişehir’i modern sanatla 
buluştururken müzeyi 
dünyaya tanıtmak. Pek çok iş 
insanının sanat yatırımlarını 
İstanbul’da yaptığı 
düşünüldüğünde OMM’un 
sanatı tek bir merkezden 
kaydırıp Anadolu’ya doğru 
yayma çabası da ayrıca 
takdire şayan. Kısacası, şu 
sıralarda Eskişehir’e gitmek 
için OMM bir ”vesile”den çok 
daha fazlasını veriyor.

Ranging from workshops held 
with artists to yoga meetups, 
the OMM aims to be a place 
of learning, socialization, 
and sharing for residents of 
Eskişehir with all sorts of 
activities. It would be best 
to take a look at the events 
calendar on the Internet 
before planning your trip. 
Right beside the museum, the 
OMM INN, designed with 
inspiration taken from the 
old Odunpazarı houses as 
an extension of the museum, 
presents an enjoyable area of 
socialization with the food and 
beverage areas around it and a 
boutique hotel. 
This is not solely an exhibition 
venue that you must just 
“go and see”- it is a part of 
the lives of those living in 
Eskişehir, a meeting point 
that establishes ties with the 
city’s inhabitants. The dream 

of the OMM is to promote the 
museum to the whole world 
whilst introducing Eskişehir, 
one of the most modern cities 
in Anatolia, to modern art. 
Considering that many people 
invest in art in Istanbul, the 
OMM’s efforts to decentralize 
the art market and spread 
it to Anatolia are also 
praiseworthy. In short,these 
days, the OMM presents more 
than just an excuse to visit 
Eskişehir.

6

6

OMM INN’in 12 odalı butik 
oteli geleneksel Odunpazarı 
mimarisine modern dokunuşlar 
katıyor.
OMM INN’s 12-roomed boutique 
hotel adds a traditional touch to the 
architecture of Odunpazarı.
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Grapes have possibly been the most important fruit 
grown in the Anatolian region for thousands of years. 
People have developed a variety of methods to enjoy 
the wonderful flavor and numerous benefits of this 

fruit all year round. We pursued traditional grape 
flavors in the Gaziantep-Kilis-Hatay triangle, where 

grape cultivation is most popular.

Anadolu’nun binlerce yıldır yetiştirilen belki de 
en önemli meyvesidir üzüm. Harika lezzetinden 

ve sayısız faydalarından bütün yıl boyunca 
yararlanabilmek için insanlar birçok yöntem 
geliştirdiler. Bağcılığın en yoğun icra edildiği 
yörelerden Gaziantep-Kilis-Hatay üçgeninde 
geleneksel üzüm tatlarının peşine düştük...

SOUTHEASTERN ANATOLIA: 
A TREASURE TROVE OF 

GRAPE PRODUCTS

GÜNEYDOĞU ANADOLU: 
ÜZÜMDEN HAZİNELER 

ÜRETİLEN BÖLGE 
ÖMER DOĞAN   ANNETTE HANİSCH
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1

2Güneşin ilk ışıkları Amanos 
Dağları’nın doğu eteklerine 
kurulu köye vuruyor. Ovadaki 
üzüm bağlarında bu erken saate 
rağmen hummalı bir çalışma var. 
Eş dost, akrabalar bağ bozumu ve 
sonrasındaki pekmez yapımı için 
seferber oluyor. 
Günün sıcağı başlamadan 
üzümlerin traktörün römorkuna 
yüklenmiş olması gerekiyor zira. 
Ben de özel üzüm makaslarından 
birini kapıp işe koyuluyorum. 
Bizi pekmez yapımını adım adım 
belgelemeye davet eden ailenin 
ürün hasadına yardım ederken 
geleneksel pekmez üretimine 
ilişkin ipuçları yakalamayı 
da elbette unutmuyorum. 
Topladığımız üzüme burada 
“beyaz” dendiğini, asıl adının 
“kabarcık” olduğunu ve şırasının 
birinci sınıf pekmez için en uygun 
tür olduğunu öğreniyorum. 
Pekmez, her üzüm çeşidinden 
yapılırmış, üretim ağustosun 
20’sinde erkenci bir tür olan 
Gaziantep karası ile başlayıp 
sonra sırasıyla hatun parmağı, 
kabarcık, paf ve kardinal türleri 
ile ekim sonuna kadar devam 

edermiş. Söğüt köyünün 
pekmezinin de bir özelliği 
varmış: odun ateşinin üstünde 
kaynarken “çalpak” denen ahşap 
küreklerle sürekli savrulurmuş. 
Bunun için bu tür pekmeze 
“çalpak pekmezi” denirmiş. 
Pekmezin iştah açıcı, kan yapıcı 
özelliklerinden; içerdiği mineral, 
demir, antioksidanlardan 
bahsediyor ailenin annesi. 
Siyah üzümden üretilen 
pekmez, hepatit hastalarını bile 
iyileştiriyormuş.  
Gerçekten de kabarcığa 
benzeyen ince kabuklu beyaz 
üzümlerimizin hasadı da 
-küçük salkım hâlinde yetiştiği 
için- diğer türlere göre çok 
zahmetliymiş. Yine de iki saat 
sonra üzüm dolu römorkuyla 
traktör, köyün meydanındaki 
mahsereye yetişiyor. Mahsere, 
üzümlerin işlendiği kademeli 
tesislere verilen isim. 
Mahseremiz çiğneme havuzu, 
şıranın toplandığı havuz (sal), 
kesme kazanı, dinlenme havuzu 
ve pekmez kazanından oluşuyor. 
Çiğneme havuzuna doluşan 
ezilmiş üzümlerin üstüne açık 

The early morning sunlight shines 
over the village built at the eastern 
foot of the Amanos Mountains. 
Although it’s still early, there is 
plenty of movement in the grape 
orchards. Family and friends have 
rallied together for the vine harvest, 
and then to make “pekmez” (grape 
molasses).  
The grapes must be loaded onto the 
tractor’s trailer before the heat of 
the day sets in. I grabbed one of the 
special grape harvesting scissors 
and began to work. As I help the 
family that invited me here to 
document the production of pekmez 
stage by stage, I don’t forget to 
discover clues about making 
traditional pekmez. I learn that the 
grapes we picked are called “beyaz” 
(white), that their real name is 
“kabarcık” (bubble), and their 
grape juice is the most suitable for 
first class pekmez. Pekmez can be 
made from all kinds of grapes. 
Production begins on August 20 
with the early ripening variety, and 
continues until the end of October 
with the “hatun parmağı”, 
“kabarcık”, “paf”, and “kardinal” 
varieties of grapes. Pekmez made in 
the Söğüt village has a special 

feature: as the pekmez is boiling on 
a wood fire, it is constantly stirred 
with a wooden rod called a “çalpak”. 
This is why this type of pekmez is 
known as “çalpak pekmez.” The 
mother of the family tells me that 
pekmez is an appetizer, that it has 
blood-generating properties, and 
that it contains minerals, iron, and 
antioxidants. Pekmez produced 
from black grapes even cures people 
with hepatitis.     
The harvest of these thin-skinned 
grapes that really look like bubbles 
-as these grow in small bunches- is 
difficult compared to other types of 
grapes. Two hours later the 
tractor’s trailer, full of grapes, is 
taken to the “mahsere” in the center 
of the village. Mahsere is the name 
given to the facility where grapes 
undergo processes in stages. The 
mahsere consists of a grape 
stomping pool, a pool where the 
grape juice is collected (“sal”), a 
maturing pool, and a pekmez 
cauldron. The squashed grapes in 
the stomping pool are sprinkled 
with a light colored, lime-rich soil 
(marl, also called pekmez soil). With 
this soil that acts as a kind of 
fermenting agent (yeast), the 

1 İnce kabuklu ‘kabarcık’ üzümünün şırası pekmez yapımı için ideal.  
The juice of the thin-skinned grape called ‘kabarcık’ (bubble) is ideal for making 
grape molasses. 

Söğüt pekmezinin yapımı çok zahmetli çünkü kaynama sürecinde 
saatlerce savrulur.
Preparing of the Söğüt grape molasses is a pretty painstaking task for it needs 
to be “tossed” in the air for hours and hours as it is boils. 

2

62  ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019



3 Çeyrek ceviziçlerini ipe kadınlar diziyorlar. 
Women string the walnut quarters on threads.

3

renkli, bol kireçli bir toprak 
(pekmez toprağı) serpiliyor. 
Bir tür maya işlevi gören bu 
toprak sayesinde bulanık şıra 
şeffaf üzüm suyuna dönüşecek. 
Ak toprak serpildikten sonra 
üzümleri çiğneme işlemi 
başlıyor. Porsiyon porsiyon 
tepeleme suretiyle yapılan ve 
toplam üzüm miktarına göre 
saatlerce sürebilen bu işlemden 
sonra şıra, bir tülbentten 
süzülerek sal havuzuna 
akıtılıyor, posası sıkma kafesine 
yerleştiriliyor ve son şıra pres 
yardımıyla çıkarılıyor. İyice 
sıkılmış posa bile çöp değil: 
kuruduktan sonra ineklerin çok 
sevdiği bir yem olacak.  
Bu arada mahserede sabit 
duran devasa kesme kazanının 
altında ateş yakılıyor. Bir önceki 
aşamada ak toprak karıştırılan 
şıra, kesme kazanında ısındıkça 

cloudy must turns into clear grape 
juice. The grape stomping process 
begins after the white soil is 
sprinkled over the grapes. After 
this process, which takes place by 
heaping the grapes into portions 
and which can take hours according 
to the quantity of grapes, the grape 
juice is filtered into the sal pool 
through a muslin cloth, the pulp is 
placed in the squashing cage, and 
the last of the grape juice is 
extracted using the press. Even the 
pulp that has been thoroughly 
pressed is not wasted; after it dries, 
the pulp turns into a favorite food 
for cattle.  
In the meantime, a fire is lit 
beneath the huge “kesme” 
(separating) cauldron stabilized in 
the mahsere. As the grape juice 
which mixed with soil in the  
revious phase of the process begins 
to heat up, it starts to bubble. The 

köpürmeye başlıyor. Kirli yeşil 
renkli kef, kevgirle sürekli olarak 
alınıyor, şırayı bulandıran 
parçacıklar ve toprak taneleri 
ise dibe çöküyor. Kesilme işlemi 
bitince berrak üzüm suyu 
üstte, topraklı çamur dipte 
kalıyor. Kesilme tamamlanınca 
berrak su, dinlenme havuzuna 
akıtılıyor, arta kalan çamur 
ise ince dokunmuş çuvallara 
doldurulup bir leğene 
yerleştiriliyor ve kalan üzüm 
suyu ağır taşlar yardımıyla 
leğene süzülüyor.  
Kesme kazanının altındaki 
ateş ve köz boşa gitmesin diye 
çıkarılıyor. Üzüm suyu, yarım 
saat dinlendirildikten sonra 
pekmez kazanına aktarılıyor. 
Kazan bir ton üzüm suyu alıyor, 
ancak pekmez etrafa sıçramasın 
diye kazanın duvarları ince 
kayrak taşları ile yükseltiliyor. 

dark, greenish-colored sediment 
that appears on top is constantly 
removed using a skimmer, while the 
particles and soil grains that cloud 
the grape juice sink to the bottom. 
When the separating process is 
finished, the clear grape juice 
remains on top while the muddy 
substance remains at the bottom. 
After completing the separating 
process, the clear juice is 
transferred to the maturing pool, 
the muddy substance left over is 
filled into finely woven sacks and 
placed in a large bowl, and the 
remaining grape juice is filtered into 
the bowl using heavy stones.  
The fire and cinders are removed 
from beneath the huge cauldron so 
the grapes are not wasted. After 
being left to rest for half an hour, 
the grape juice is transferred to the 
pekmez cauldron. The cauldron can 
hold a ton of grape juice; the walls 

ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019  63  



Bu sefer pekmez kazanının 
altında güçlü bir ateş yakılıyor 
ve bir süre sonra pekmez fokur 
fokur kaynamaya başlıyor. 
Bütün bu işlemler mahserenin 
işletmecisinin, yani ‘pekmez 
ustası’nın gözetiminde yapılıyor. 
Neredeyse akşam olacak… 
Karnımız zil çalıyor! 
Kazanın başında pekmezi 
arada bir karıştırmakla 
görevlendirdiğimiz bir nöbetçi 
bırakıyoruz ve bizi misafir 
eden ailenin yakındaki evine 
geçiyoruz. Evin annesi, Hatay 
mutfak kültüründen beklenecek 
bir ziyafet hazırlamış: kızarmış 
içli köfte, bir kazan dolusu 
lahana sarması ve etli patates 
tavası! 
Güneş battı fakat pekmez 
yapımı daha bitmedi! Pekmez bir 
iki saat kaynadıktan sonra sıra 
savurmaya geliyor. Mahserenin 
etrafında oturan aile üyeleri ve 
mahseresini yalnız bırakmayan 
pekmez ustası dönüşümlü 
olarak pekmezi savuruyor. 
Savrularak üzümlerin bütün 
acısının ve ekşisinin havaya 
uçtuğunu iddia ediyor 
Söğütlüler. Oluşabilecek lezzet 
farkının bu kadar zahmete 

değip değmediğini düşünürken 
savrulma sonucunda pekmez 
üzerinde köpüğün oluşmaya 
başladığını fark ediyorum. Bu 
köpüğün çok değerli olduğunu, 
Hassa yöresinde neredeyse asıl 
pekmezden daha çok rağbet 
gören bir lezzet olduğunu 
öğreniyorum. Köpük kevgirle 
tabaklara alınıyor; günün tatlısı 
olarak sıcak sıcak tüketiyoruz! 
Nihayet gece saat ikide 
pekmezimiz istenen kıvama 
geliyor, soğuması için bakır 
kazandan kocaman bir leğene 
alınıyor ve tülbentle örtülüyor. 
Bir yıllık ürün ve emek bir 
leğene sığdı yani... 
Ertesi gün Oğuzeli’nin 
Çaybaşı köyünde buna benzer 
heyecanlara tanık oluyoruz. 
Köydeki evlerin hepsinde 
üzüm şırasından sucuk, 
bastık veya kesme üretiliyor. 
En küçüğünden en yaşlısına 
tüm aile üyeleri iş başındalar. 
Bu arada, tabii ki kasapta 
satılan sarımsaklı-baharatlı 
et sucuğundan değil, şekli 
ile sucuğu anımsatan bir şıra 
ürününden bahsediyoruz. 
Cevizli sucuk, belli aralıklarla 
bir pamuklu ipe dizilmiş 

of the cauldron are raised using thin 
slates so the pekmez does not spill 
over the cauldron as it boils. This 
time, a blazing fire is lit beneath the 
cauldron, and in a short time the 
pekmez begins to boil profusely. All 
of these processes are supervised by 
the owner of the mahser, the 
“pekmez master.”  
It’s almost evening, and we are 
hungry! We passed the duty of 
stirring the pekmez at certain 
intervals to someone else, and head 
to the nearby home of the family 
hosting us here. The mother of the 
house has prepared a feast to be 
expected from the Hatay cuisine 
culture: fried “içli köfte” (minced 
meat stuffed into a crust made of 
bulgur), a huge saucepan full of 
stuffed white cabbage, and a meat 
and potato dish! The sun may have 
set, but the pekmez making process 
has not finished yet. After boiling 
for a couple of hours, now it’s time 
to “toss” the pekmez. Family 
members that live around the 
mahsere, and the “pekmez master,” 
who doesn’t leave the mahsere for a 
moment, take turns in “tossing” the 
pekmez. The people from Söğütlü 
claim that by doing this, all the 
acidity and bitterness of the grapes 

evaporates in the air. As I was 
wondering whether the difference 
in taste could possibly be worth all 
this trouble, I noticed froth began 
to appear on top of the pekmez. I 
learn that this froth is extremely 
valuable, and in the Hassa region 
this is virtually in more demand 
than the actual pekmez. The froth 
is put into serving plates with a 
skimmer and we eat it hot for our 
evening sweet!   
Eventually, at around 02:00 in the 
morning, the pekmez has reached 
the desired consistency; it is 
transferred from the copper 
cauldron into a huge bowl to cool 
and covered with muslin. In short, a 
whole year’s produce and effort 
fitted into a bowl… 
The next day, we witness similar 
excitement in the Çaybaşı village in 
Oğuzeli. “Sucuk” and “bastık” (a 
sweet made of grape juice and corn 
flour) are made from grape juice in 
all the houses of this village. All the 
family members, from the youngest 
to the eldest, are working hard. By 
the way, the sucuk I am talking 
about is not the meat sucuk (a kind 
of spicy sausage) made with garlic 
and spices and sold by butchers, but 
a product that is made from grape 

4

4

Üzüm pestiline Gaziantep 
yöresinde “bastık” denir. Bastık, 
saten kumaşa sürüldükten sonra 
iki-üç gün damda kurutulur. 
Dried fruit roll-up is called “bastık” 
in and around Gaziantep. After it is 
spread on a sateen sheet, “bastık” is 
dried on rooftops for 2-3 days.

64  ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019



ceviz parçalarının birkaç kez 
nişasta ile koyulaştırılan şıraya 
batırılması ile elde ediliyor. 
Sucuk için de şıra ak toprakla 
berraklaştırılıyor, ancak 
sonra pekmezde olduğu gibi 
saatlerce değil, 15-20 dakika 
kaynatılıyor. Nişastalı şırayı 
malalarla ince bir tabaka 
hâlinde çarşaf büyüklüğünde 
kumaş parçalarına sürerek 
ise ‘bastık’ elde ediliyor. İki 
üç gün kuruduktan sonra 
kumaş nemlendiriliyor, 
kurumuş şıra yaprakları 
kumaştan ayrılıyor,  kâğıt gibi 
kesiliyor; olduğu gibi satılıyor 
veya öğütülmüş fıstık içi ile 
doldurularak üçgen şeklinde 
‘muska’ hâline getiriliyor. Bir 
tür lokuma benzer kesmeyi 
yapmak için ise nişastalı şıra 
ceviz, susam veya kıyılmış 
fıstık içi ile karıştırılıp birkaç 
santim yüksekliğindeki metal 
leğenlere dökülerek bir gün 
katılaşması beklendikten sonra 
baklava şeklinde doğranıyor ve 
elde edilen parçalar bir çarşaf 
üzerine seriliyor. İki üç gün 
kurutulduktan sonra ürün 
tüketime hazır oluyor. 

Geleneksel yöntemlerle, büyük 
el emeği ile ortaya çıkan bu 
tamamen doğal ürünlere 
ilgi oldukça yoğun. Eş dost 
siparişleri haftalar öncesinden 
başlıyor. Sonra Gaziantepli 
tüccarlar geliyor, Gaziantep 
çarşısında satmak üzere toptan 
alışveriş ediyorlar. Ürettiği 
bir ton sucuğu sattıktan 
sonra oğlunu evlendirecek 
Ayşe Hanım olsun bir buçuk 
ton bastık ve 600 kilo muska 
satarak yarım kalmış evini 
bitirecek Hatice Hanım olsun 
arabasını yenilemeyi uman 
Ömer Bey olsun hepsi ayrı bir 
heves ve heyecan içinde! Onlar 
için üzüm zamanı sadece tatlı 
ürünler ortaya çıkarma değil, 
aynı zamanda para kazanma 
zamanı! 
Endüstriyel şekerlemeler 
piyasaya çıkmadan bu besleyici, 
insan için sayısız faydalara 
sahip üzüm tatlıları özellikle 
kışın her Türk ailesinde severek 
tüketilirdi. Türkiye’de doğal ve 
sağlıklı besinlere ilgi arttıkça 
ev yapımı doğal pekmez ve 
üzüm tatlılarına da ilgi tekrar 
büyümeye başladı. Afiyet olsun!

juice that resembles this in shape. 
Walnut sucuk is made from 
walnuts lined with gaps on a cotton 
string, then dipped into grape juice 
thickened with corn flour. The 
grape juice for sucuk is also given a 
clear appearance using white soil, 
but is only boiled for 15-20 
minutes, not for hours like pekmez. 
Bastık is made from starched grape 
juice spread into a thin layer on a 
sheet using a wooden mallet. Left 
to dry for a couple of days, it is then 
dampened and the thin, dried grape 
juice leaves are separated from the 
material and cut like paper; it is 
either sold like this or made into 
triangle “muska” shapes filled with 
ground hazelnuts. To cut this into a 
shape similar to Turkish delight, 
walnuts, sesame seeds, or crushed 
hazelnuts are added to the mixture, 
this is poured into metal trays a few 
centimeters high and after being 
left to dry for one day, it is cut into 
baklava shapes and placed on a 
sheet. After this has been left to dry 
for two-three days, it is ready to 
eat. 
There is huge interest in these 
products that are made using 
traditional methods, manual labor, 

and are totally natural. Friends and 
family begin placing orders for such 
products weeks ahead. Then, the 
Gaziantep traders, buy wholesale 
to sell in the Gaziantep shopping 
areas. Whether this is Ayşe Hanım 
who plans to get her son married 
after she sells her ton of sucuk, 
Hatice Hanım who plans to finish 
her half-completed home after 
selling the one and half ton of 
bastık and 600 kilos triangle 
“muska” bastık filled with 
hazelnuts, or Omer Bey who hopes 
to change his car, they are all full of 
enthusiasm and excitement. For 
them, the grape season is not 
simply making sweet products, it is 
also the season for earning money! 
Before the industrial toffees and 
sweets came onto the market, these 
sweets made of grapes that are 
nourishing and have numerous 
benefits were consumed and 
enjoyed by every Turkish home, 
especially in the winter. As the 
interest in natural and healthy 
foods increases in Turkey, 
interest in natural pekmez and 
sweets made from grapes is 
also on the increase again. Bon 
Appétit! 

5
5

Koyulaştırılmış şıraya 
batırıldıktan sonra cevizli 
sucuğun açık havada kuruması 
gerekir.  
To make walnuts strung on long 
strings must be dried in the open 
air after they have been dipped into 
thickened grape juice.
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AN ENDEARING VILLAGE, FAR AWAY

ORADA, ŞİRİNCE BİR 
KÖY VAR UZAKTA

UĞUR BİRYOL ÖMER DOĞAN



The endearing village that was given names such as 
Kırkınca, Kirkice, Kirkince, and Çirkince, came to be 
called “Şirince” years later on the initiative of Kazım 
Dirik, the former governor of Izmir. The rise in the 
number of visitors to Şirince, which not too long ago 
was unknown to most, has transformed the village 
into a tourist attraction.

Kırkınca’dan başlayıp Kirkice, Kirkince ve Çirkince 
gibi adlarla anılan şirin belde, yıllar sonra İzmir’in 
eski valilerinden Kazım Dirik’in talimatıyla Şirince 
adını alır. Bir zamanlar adını birçoğumuzun bilmediği 
bu yer, şimdilerde çok sayıda ziyaretçinin gelmesiyle 
turizmin vitrin bölgelerinden biri oldu. 



1

Üniversiteye başladığım 
zamanlarda, İzmir’de ve 
çevresinde gezilip görülesi 
çok sayıda yer olduğunu 
duymuştum, elbette hepsini 
gidip görme ve gezme 
imkânım olmadı fakat 
bir tanesini görmeyi çok 
istiyordum. Yeşilliklerin 
içinde, mimarisi ile göz 
dolduran bu yer Şirince’ydi.  
İlk ziyaretimin üzerinden tam 
20 yıl geçmiş. Okuldan bir 
arkadaşımla Basmane garında 
buluşup kendimizi Selçuk 
trenine attık, yaklaşık bir 
saatlik sallantılı ama keyifli 
bir yolculuğun akabinde 
Selçuk’tan yarım saatte bir 
kalkan Şirince dolmuşlarına 
bindik. Yollardan kıvrıla 
kıvrıla yukarı çıkarken 
gördüğümüz insanlar belli ki 
tarlalarına gidiyordu. Sabah 
güneşi, geniş bağların ve iğne 
yapraklı fıstık çamlarının 
üzerinden bizi selamlıyordu. 
Kısa bir transferin ardından 
kendimizi Şirince meydanında 
bulduk. Bambaşka bir 
atmosfer… O saatlerde henüz 

kalabalık olmayan meydanda 
tek tük tezgâhlar gördük. 
Havası geldiğimiz şehirden 
bambaşka olduğu için bol 
bol teneffüs ettik. Sonra 
yukarılara doğru tırmanmaya 
başladık. Orada o zamanlar 
yeni yapılmaya başlanmış 
Nişanyan Evleri’ni ziyaret 
ettik. Belirli bir estetik ölçüyle 
yapılmış evlerin avlusunda 
biraz dinlendikten sonra 
dolaşmak için dar sokaklardan 
kendimizi salıverdik. 
Açıkçası nereye gidileceğine 
dair bilgimiz olmadığı için 
sorarak öğrendik. Bize burada 
bir kilise olduğu söylendi; 
oraya yöneldik. Pek de iyi 
durumda olmadığı için  
T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından restore 
edilen St. John Baptist 
Kilisesi’ni gördük varınca. 
Kilisenin çeşmeli bir avlusu 
var, avlusunda ise bir yazıt. Bu 
yazıtta “Peygamber ve Vaftizci 
Yahya Kilisesi, Helliopolis’in 
kutsal rahibesinin emri 
ile Siphnoslu Kallinikos 
lütfuyla çok sevdiği tanrısı 

When I started university, 
I had heard that there were 
many places to visit around 
Izmir. Of course, I did not get 
the chance to visit and explore 
them all, but I especially 
wanted to see one of them 
– Şirince, dazzling with its 
architecture amongst the 
greenery. 
It had been exactly 20 years 
since my first visit. On that 
day, we met at the Basmane 
train station with a friend 
from university and following 
a wobbly train ride to Selçuk 
that took about an hour, we 
got on one of the shared taxis 
that departed from Selçuk for 
Şirince every half an hour. As 
we went up the meandering 
road, the people we saw were 
obviously going to their fields. 
The early morning sun greeted 
us from up above the large 
expanse of orchards and nut 
pines trees with their needle-
like leaves. Following a short 
trip, we found ourselves in 
Şirince’s square and in a brand-
new atmosphere. In the square, 

which was not yet crowded at 
that hour, there were scattered 
stalls. As its air was so 
different from the city we lived 
in, we inhaled it eagerly. Then, 
we started the ascent. We 
visited the Nişanyan Houses 
that were under construction 
at that time. After taking a 
break in one of the yards of the 
houses that share a specific 
aesthetic appeal, we started 
strolling along the narrow 
streets. 
In truth, not knowing where to 
go, we found our way by asking 
people. We were told that there 
was a church and we headed 
that way. When we arrived 
where we had been advised, we 
came across the Church of St. 
John the Baptist, which had 
been restored by the Republic 
of Turkey Ministry of Culture 
and Tourism. The church had 
a courtyard with a fountain in 
the middle and adorned wih 
an epitaph that read, “The 
Church of the Prophet John 
the Baptist is raised upon the 
orders of the high priestess 

1 Gözleme her yerde yenilmez 
doğrusu, Şirince’de yerli esnafın 
yaptığı gözlemeleri tatmadan 
dönmeyin. 
Truth be told, gözleme should not 
be eaten just anywhere - don’t 
return without tasting the gözleme 
made by the locals of Şirince.

Şirince’nin doğayla uyumlu bir 
mimarisi var.
Architecture in Şirince is in harmony 
with nature.

2
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için yapılmıştır. Buradaki 
ve çevredeki dindar 
Hristiyanların çok değerli 
yardımlarıyla yapılmıştır.” 
yazıyor. Tam ortasında 
Meryem Ana Heykeli bulunan 
bir de havuz var… Ziyaretçiler 
tarafından “dilek havuzuna” 
dönüştürülmüş! Her gelen 
içine bozuk para atıp dilek 
tutuyor. Saatler ilerledikçe 
kalabalıklaşan avludan bir 
süre sonra ayrılıp “semaverde 
çay” molası veriyoruz. 
Vaktimiz az ama daha çok yer 
görmek için can atıyoruz. 
Eski evlerin bulunduğu 
alandan biraz daha aşağıya 
doğru yürüdüğümüzde, 
meydana yakın bir bölgede 
bir mekân gözümüze 
çarpıyor: oldukça büyük bir 
taş bina. Özel bir restorana 
dönüştürülmüş binanın 

of Heliopolis under the aegis 
of Kallinikos of Siphnos for 
his dear Lord. It is built with 
the valuable donations of the 
God-loving Christians living 
here and the surrounds.” The 
fountain features a sculpture 
of the Virgin Mary and has 
been turned into a wishing 
fountain by visitors.Everyone 
who arrived here threw a coin 
into the fountain and made a 
wish. We left the courtyard, 
which became more crowded as 
time passed, and took a break 
to sip “samovar tea.” We were 
short of time, and we wanted 
to explore the place as much as 
we could. 
As we walked down from the 
neighborhood with the old 
houses, a venue somewhere 
close to the square caught 
our eye: it was a stately stone 

adı Taş Mektep. Bu binanın 
bir kısmı müze olarak 
düzenlenmiş. 1839’da ilan 
edilen Tanzimat Fermanı’ndan 
Cumhuriyet dönemine kadar 
geçen sürede eğitimdeki 
değişim süreci, belgeleriyle 
müzede sergileniyor.  
 
Kırkınca’dan Şirince’ye 
Geçmişte nüfusu 2 bini 
bulmayan bir Rum köyü olan 
Şirince, mübadele sürecinde 
Türklerin yerleşmesinden 
sonra nüfusu hızla artan bir 
yer hâline gelmiş.  Rumların 
yaşadığı dönemlerde bağcılık, 
zeytin üretimi yapılan köyde 
daha sonra  şeftali, incir, 
elma, ceviz gibi önemli 
meyvelerin üretimi başlamış; 
bu da hâliyle köyün turizm 
dışındaki gelir kaynakları 
olmuş. Köyde yaşayan 

building that had been turned 
into a special restaurant 
called Taş Mektep. A part of 
the building had also been 
converted into a museum which 
documented the changes in 
education from the declaration 
of the Edict of Gülhane in 1839 
to the Republican era. 

From Kırkınca to Şirince 
The Ottoman Greek village, 
whose population did not 
exceed 2,000 in time became 
Şirince, whose population 
increased day by day 
following the settlement of 
Turks during the population 
exchange. The village, where 
vineyard and olive production 
prevailed under the Ottoman 
Greeks, started to take on 
the production of significant 
produce like peaches, figs, 

3

4

43

Rengârenk kumaşlar da özellikle kadın ziyaretçilerin ilgi odağı. 
The colorful fabrics are the focus of interest for women visitors. 

Şirince’ye geldiğinizde yerel mutfak lezzetlerini mutlaka tatmalısınız.
When you visit Şirince, you certainly must try the local culinary delights.
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insanların da turizme teşvik 
edilmesiyle, eskiden sadece ev 
olarak kullanılan mekânların 
çoğu artık butik otel olarak 
hizmet vermeye başlamış. 
Tarımın gelişmesi, ürün 
çeşitliliğinin artması lezzetli 
sofraların kurulmasına, 
ziyaretçilere alışveriş 
bağlamında daha çok seçenek 
sunulmasına da kapı açmış. 
Bölgeyi ziyaret ettiğinizde 
gözlemelerden mutlaka tadın 
ya da mürver şurubu, “kumda 
kahve” için. Zeytinyağı gibi 
ürünler alacaksanız mutlaka 
bir bilene danışın. 
Şirince, her mevsim 
gidilebilecek bir yer; yaz 
aylarında kalabalık olduğu 
malum ama yazın gitmek 
istemezseniz özellikle 
sonbaharda gidebilirsiniz. 
Şirince, merkezî bir yer 
olması bakımından, gelenlere 
alternatif rota seçenekleri de 
sunuyor. Efes Antik Kenti’ne 
sekiz kilometre uzaklıkta 
mesela. Buraya kadar 

gelmişken, Efes’i görmeden 
dönmek olmaz. Tabii sadece 
Efes değil; Artemis Tapınağı, 
Meryem Ana Evi, Selçuk 
Kalesi, St. John Anıtı, 
Kuşadası ve Dilek Yarımadası 
ve Büyük Menderes Deltası 
Millî Parkı listenizde yer 
alabilir. 
Şirince’ye gelenlerin mutlaka 
uğraması gereken yerlerden 
biri de Nesin Matematik 
Köyü. Nesin Vakfı’na ait 
mekân, 30 dönümü zeytinlik 
bir alana sahip toplamda 55 
dönümlük bir “kafa dinleme” 
ya da “kafa çalıştırma” mekânı 
da diyebiliriz pekâlâ… 
Aslında, ben gezgin olarak 
çok daha fazlasını yazmak 
isterim ancak bundan 
sonrasını merak edenlerin, 
Şirince içinde pusulaları 
nereyi gösteriyorsa oraya 
gitmelerini tavsiye ederim. 
Böyle bölgelerde çokça 
tavsiyede bulunmak doğru 
da olmayabilir; herkes kendi 
rotasını kendi çizip gezmeli…

apples, and walnuts later on. 
Apart from tourism, these 
became the villagers’ main 
sources of income. As people 
living here were encouraged 
to take up tourism, most of 
the old houses now serve 
as boutique hotels. The 
development of agriculture 
and the increase in the variety 
of produce led to tasteful 
tables and a wider array of 
delicacies for visitors. When 
you visit the region, make sure 
to try “gözleme”, elderberry 
syrup, and Turkish coffee 
brewed on sand. If you plan to 
purchase olive oil, don’t omit 
to ask for an expert’s advice. 
Şirince is a place you can 
visit all year round. Everyone 
knows that it is crowded 
throughout the summer, and 
if you would prefer not to 
visit then, you can do so in 
autumn. Şirince presents 
alternative routes to its 
visitors. For instance, it is 
only eight kilometers from 

Ephesus. Having come all 
the way, you can’t go back 
without seeing Ephesus - not 
only Ephesus, of course, but 
also the Temple of Artemis, 
the House of the Virgin Mary, 
the Selçuk Castle, the Basilica 
of St. John, Kuşadası, and 
the Dilek Peninsula Great 
Menderes Delta National Park 
all deserve a place on your 
bucket list. 
The Nesin Mathematics Village 
is another place worth visiting. 
The village, which belongs to 
the Nesin Foundation, is a  
“relaxation” or “racking your 
brains” land over a total of 13.5 
acres… 
As a wanderer, I would like 
to write more about Şirince; 
however, I recommend to those 
who would like to know more, to 
follow their own compass and 
head anywhere in Şirince they 
desire. It may not be advisable to 
offer too many recommendations 
so that everyone can discover 
their own course of exploration.

5

5

Yerel halkın açtığı tezgâhlarda, ev ekmekleri de göze çarpıyor. Bereket, Şirince’nin alametifarikası. 
When you pass the stalls set up by the locals, you can also see homemade bread. Abundance is the trademark of Şirince.
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Hayatı boyunca çeşit çeşit uvanlar oldu 
“Zeki Müren” adının önünde. Gazete ve dergi 

röportajlarının başlıklarında olsun gazino ve plak 
ilanlarında olsun kendisini yücelten, eşsizliğini 

pekiştiren unvanlardı bunlar. “Büyük yıldız, halkın 
öz çocuğu, erişilmez büyük sanatçı, gerçek sanatçı, 

sanat zirvesinin erişilmez yıldızı…” Ve nihayet 
“Sanat Güneşimiz”. Bu son unvan ayrıca kalıcı oldu. 

Yıllarca bu unvanla anıldı Zeki Müren.

Throughout his life, various titles came before 
the name of Zeki Müren.Cited in the headlines of 

interviews, published in newspapers and magazines, 
nightclub ads, and records, these titles glorified and 
consolidated his uniqueness. “The great star”, “The 
people’s full-blooded offspring”, “The unsurpassable 
great artist”, “A true artist”, “The unequaled star, the 
epitome of art”… And, finally, “The Sun of Art.” This 
last one persisted. Zeki Müren was referred to with 

this title for years.

“THE SUN OF ART” ZEKİ MÜREN

SANAT GÜNEŞİMİZ 
ZEKİ MÜREN

ŞAKİR EROĞLU
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Bursa’nın Tophane semtinde 
dünyaya gelen, musikiye 
küçük yaşlarda gönül veren, 
gramofondan dinleyip öğrendiği 
şarkıları evlerinin bahçesinde 
kendi kendine söylemeye çalışan 
çocuk Zeki Müren’den “Sanat 
Güneşi” Zeki Müren’e uzanan bu 
yol hayli uzundu.
Müren, şanslı doğanlardandı. 
Bursa’da hâli vakti yerinde bir 
ailede gözlerini açtı dünyaya. 
Kereste ticareti yapan babasının 
ailesi Mora göçmeni olduğu 
için, yöresinin ezgilerini 
zaman zaman mırıldanan 
babaannesinden duydu 
ilk müzikal sesleri. Evleri 
civarındaki Kuleli Bahçesi’ne 
gelen sazlı kumpanyalarda 
dinlediği şarkı ve türküleri evde 
tekrar ederek amatör müzik 
çalışmalarına başladı. Hatta 
plak şeklinde kestiği kartonların 
üstüne “Okuyan Zeki Müren” 
yazarak yıllar sonra erişeceği 
şöhretli günlerin bir anlamda 
provasını yaptı. 
Bursa’da İzzettin Gerçeker’den 
ilk ciddi müzik derslerini 
aldı. Tophane Ortaokulu’nda 
düzenlenen bir müsamerede 
“Çobanın Türküsü” adlı oyunda 

Born in the Tophane neighborhood 
of Bursa, losing his heart to music 
at a young age, the road he had to 
thread from the boy who, on his 
own, tried to sing the songs played 
on the gramophone in their garden 
to becoming “The Sun of Art” Zeki 
Müren was a long one.
Müren was born lucky. He opened 
his eyes to an affluent family in 
Bursa. His first musical sounds, 
muttered by his grandmother 
from time to time, were ethnic 
ones since his lumber trader 
father was an immigrant from 
Morea. He started his amateur 
studies in music by reciting the 
songs and folk songs performed 
by the musical convocation 
groups visiting the Kuleli Garden 
close to their home. He even cut 
cardboards to resemble records and 
wrote “Sung by Zeki Müren” on 
them, rehearsing in a way his rise 
to fame which would come years 
later. 
He received his first serious music 
lessons from İzzettin Gerçeker in 
Bursa. Starring in “The Shepherd’s 
Song,” a show staged at Tophane 
Junior High School, he learned 
how to stand on stage. When he 
graduated from junior high school, 

başrole çıkarak sahnede nasıl 
durulacağını da öğrendi. 
Ortaokulu bitirince aile dostları 
Hayri Terzioğlu’nun tavsiyesiyle 
İstanbul’da, Boğaziçi Lisesi’nde 
yatılı olarak eğitimine devam 
etti. Okul saatleri dışında 
Agopos Alyanak ve Kirkor 
Efendi’den nota ve usul dersleri 
alarak müzik çalışmalarını 
aralıksız sürdürdü. İstanbul’da 
geniş bir çevreye sahip bu 
nüfuslu tüccar, onu arkadaşı 
Kemal Mollaoğlu’nun eşi olan, 
dönemin en ünlü seslerinden 
Hamiyet Yüceses ile tanıştırdı 
önce. Yüceses de çok sevdi Zeki 
Müren’i ve hem kendi evinde 
hem de çalıştığı gazinolarda 
sıkça ağırladı. Bu sayede diğer 
ses ve saz sanatçılarını da 
tanıyarak ileride kendisine çok 
katkı sağlayacak bağlar kurdu 
Müren. Müzeyyen Senar’la da 
o günlerde tanıştı. O da  hem 
sesini hem efendi kişiliğini çok 
sevdi ve kendisine her konuda 
yardımcı oldu. Bestekâr ve udi 
Şerif İçli’yi Yüceses sayesinde 
tanıdı. Şerif İçli o zamanlar 
haftanın belli günlerinde 
Hamiyet Yüceses’in evine gelirdi; 
radyo ve sahne konserlerinde 

with the recommendation of their 
family friend Hayri Terzioğlu, 
he continued his studies as a 
boarding student at Boğaziçi High 
School in Istanbul. Outside school 
hours, he seamlessly continued 
his studies in music with solfège 
and method lessons from Agopos 
Alyanak and Kirkor Efendi. This 
influential trader who had a 
great circle of acquaintances in 
Istanbul introduced him to his 
friend Kemal Mollaoğlu’s spouse, 
Hamiyet Yüceses, one of the era’s 
most famous singers. Yüceses 
loved Zeki Müren a lot and she 
hosted him often both in her house 
and the nightclubs where she 
performed. Thanks to this and 
getting to know other vocal artists 
and instrumentalists, Zeki Müren 
established important connections 
that would contribute to his career 
later in life. Müren met Müzeyyen 
Senar in those days. She also 
loved his voice and well-behaved 
manners, and helped him in every 
way she could. He met composer 
and lute player Şerif İçli thanks 
to Yüceses. In those days, Şerif 
İçli used to visit Hamiyet Yüceses 
in her house several days a week, 
and they would determine the 

1
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Grafson şirketine doldurduğu 
plaklardan birkaçı.  
Some of the albums he recorded for 
the label, Grafson.

Lise yıllarında annesi Hayriye 
Müren ile.  
With his mother Hayriye Müren when 
he was in highschool.

2

3

okunacak şarkıları birlikte 
geçerlerdi. Şerif İçli’nin öğretme 
tekniğini görünce Müren de 
onun öğrencisi oldu. Okuldan 
arta kalan zamanlarda 
bestekârın evinde meşklere 
başladı. Şerif İçli’nin evinde 
karşılaştığı Şükrü Tunar da ilk 
plağını yapma fırsatını verdi ve 
Müren “Bir Muhabbet Kuşu”nu 
Sahibinin Sesi firmasına 
böylece okudu. Firmanın müzik 
prodüktörü Mihran Gürciyan, 
ondaki cevheri görünce bir 
değil, tam dört plak okuttu ve 
sözleşmeli olarak firmasına 
bağladı. Hocasının tesirinde 
kalarak beste yapmaya başlayan 
Müren’in “Zehretme Hayatı 
Bana Cananım” ve “Bu Aşkın 
Istırabı Bilmem Ne Zaman 
Biter” adlı şarkıları önce 
Bursa’da, sonra İstanbul’da 
dinlenir oldu. Tanınmış 
solistlerden Suzan Güven radyo 
programlarında bu şarkılara yer 
verdi. Program anons edilirken 
“Bursalı Zeki Müren’in şarkısı” 
denildi. İlk bestelerini radyoda 
okuyan Suzan Güven sayesinde 
1950 sonbaharında radyo 
imtihanına girdi ve kazandı. 
O imtihanda tanıştığı Refik 

songs she would sing on the radio 
and in concerts. Seeing Şerif 
İçli’s teaching technique, Müren 
also became his student. He 
started to convoke in the houses 
of composers during his outside 
school hours. Şükrü Tunar, whom 
he met at Şerif İçli’s house, gave 
him the chance to sign his first 
record deal and Müren’s “A Love 
Bird” album was released by 
Sahibinin Sesi record company. 
Recognizing his unique talent 
the company’s music producer 
Mihran Gürciyan signed him 
for four records and signed 
an exclusive music licensing 
agreement with him. Starting 
to compose under the influence 
of his professor, Müren’s songs 
“Don’t Make My Life Miserable 
My Beloved” and “When Will 
This Heartache End” became 
popular first in Bursa and then 
in Istanbul. The renowned soloist 
Suzan Güven sang these songs 

3

2

Cahide Sonku, Abdurrahman Palay, 
Orhon M. Arıburnu ve senarist 
Sadık Şendil ile ilk filmi “Beklenen 
Şarkı”nın setinde.  
At the set of his first movie “The 
Long-Awaited Song” with Cahide 
Sonku, Abdurrahnan Palay, Orhon 
M. Arıburnu and screenwriter Sadık 
Şendil.
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Fersan, onun ilk radyo konserini 
vermesini sağladı. 1 Ocak 1951 
gününün akşamında Perihan 
Altındağ Sözeri rahatsızlandığı 
için konserine gelemedi ve 
Refik Fersan imtihanda başarı 
gösteren Müren’e telefon 
ederek gelip Sözeri’nin yerine 
okumasını rica etti. Genç bir 
sanatçı adayı için bu büyük bir 
fırsattı; Zeki Müren de çok iyi 
değerlendirdi ve o gece bütün 
Türkiye’ye sesini dinletti. O 
konser Zeki Müren’in “Sanat 
Güneşi” olma yolunda katettiği 
en önemli aşamalardan biridir. 
Konserin ardından basında 
hakkında çıkan yazılar bir anda 
müzik camiasında parlamasını 
sağladı.
Müren’in başarısını gören 
Sahibinin Sesi firması daha 
önce doldurduğu “Bir Muhabbet 
Kuşu” plağını piyasaya sürdü. 

Büyük bir satış başarısı gösteren 
bu plak sayesinde adı her yerde 
duyuldu. 
Zeki Müren hem adı gibi 
zeki hem de çalışkan bir genç 
olduğundan hiçbir işini tesadüfe 
bırakmadı. Aileden gelen 
efendi ve terbiyeli hâliyle sanat 
camiasında herkesin sevgisini 
kazandı. Basın da çok büyük ilgi 
gösterdi. O güne kadar kadın 
ses sanatçılarının tekelinde 
olan müzik camiasında genç 
bir erkek ses sanatçısı olarak 
ilerlemesini ilginç bulan gazete 
ve dergi yazarları kendisiyle sık 
sık röportajlar yapmaya başladı. 
Radyo ve plak çalışmaları devam 
ederken, 1951 sonbaharında 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin 
“Desen” bölümüne girdi. 
Profesör Sabih Gözen’in başarılı 
bir öğrencisi olarak eğitimine 
devam ederken, yine Hayri 

on her radio program following 
the announcement, “The songs 
of Zeki Müren from Bursa.” 
Thanks to Suzan Güven, who 
sang his first compositions on 
the air, he entered the radio exam 
in fall of 1950 and won. Refik 
Fersan, whom he met in that 
exam, helped him give his first 
radio concert. On the evening 
of January 1, 1951, Perihan 
Altındağ Sözeri excused herself 
for not being able to give her 
concert due to ailment and Refik 
Fersan called Müren, who had 
passed the exam, asking him to 
come and sing instead of Sözeri. 
This was a great chance for the 
aspiring artist. Zeki Müren made 
great use of it and that night all 
Turkey listened to his voice. That 
concert was a turning point in 
Zeki Müren becoming “The Sun 
of Art.” In a trice, following the 

concert, the news coverage that 
ensued made him a shining star in 
musical circles.
Seeing Müren’s success,the 
company Sahibinin Sesi released 
the prerecorded album “A Love 
Bird”. Thanks to this record, which 
became a bestseller, he became 
a household name across the 
country.
True to his name, being a brilliant 
and hardworking young man, 
Zeki Müren left no room for 
coincidences. The press was 
also quite interested in him. 
The newspaper and magazine 
columnists were intrigued by 
a young male vocalist making 
headway in the musical circles 
that to that day had been 
predominated by female vocalists 
and started to interview him 
frequently. As he went on to sing 
on the air and to record, in autumn 

4
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1951-1955 yılları arasında okuduğu Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde arkadaşları ile. 
With his friends from the Fine Arts Academy in which he studied 
from 1951 to 1955. 

Ağla Gitar şarkısı için çekilen fotoğraf.  
The Photo taken for “Ağla Gitar” song. 

4

5

Terzioğlu’nun yakın arkadaşı 
“Tütün Kralı” İhsan Doruk ile 
tanıştı. Doruk’un eşi ünlü yıldız 
Cahide Sonku, Müren’in güzel 
sanatlara olan üstün yeteneğini 
fark etti ve kendisiyle bir film 
yapmaya karar verdi. 
1953 yılında çevrilen “Beklenen 
Şarkı” filminde başrol oynayarak 
Yeşilçam’a adım attı Zeki Müren. 
Gişe rekoru kıran film, Zeki 
Müren isminin tüm Türkiye’de 
duyulmasını sağladı. Filmde 
diğer şarkılarla birlikte kendi 
bestelerini de okuması sanat 
dünyasının ve seyircinin çok 
ilgisini çekti. Konser teklifleri 
yağmaya başladı. Okulunu 
bitirmeden profesyonel olarak 
sahneye çıkmayacağını söyleyen 
Müren, 1953 yılında Çocuk 
Esirgeme Kurumu yararına 
Ankara ve İzmir’de konser 
verdi ilk olarak. Sahnede, 
halkın huzurunda verilen bu ilk 
konserler onun ileride çıkacağı 
gazino sahnelerinde kazanacağı 
başarıların habercisiydi âdeta. 

İkinci filmini 1954 yılında 
Erman Film’e yaptı. Hürrem 
Erman ile birlikte imza atttığı 
“Son Beste”, onu sinemada 
en çok kazanan yıldız hâline 
getirdi. Sahneye hazırlanma 
zamanı gelmişti artık. 1955 
yılında akademiden mezun 
olduktan sonra, o güne kadar 
hiçbir soliste ödenmeyen 1.200 
lira yevmiye ile Küçük Çiftlik 
Parkı ile anlaştı. Gazino öncesi 
Şükrü Tunar’ın organize ettiği 
bir turne kapsamında 29 farklı 
şehirde halkın karşısına çıkarak 
sahneye iyice ısındı.
24 Mayıs 1955 gecesi Küçük 
Çiftlik Parkı’nda sahne alarak 
gazino dünyasına adım attı. 
Aynı kadroda altı yedi aydır 
sahneye çıkmayan Perihan 
Altındağ Sözeri de bulunuyordu. 
Zengin bir program hazırlamıştı 
gazino sahibi Mahmut Anlar. 
İlk 20 gün gazino iyi iş yaptı 
ama 20 gün sonra müşteri sayısı 
azalmaya başladı. Mahmut 
Anlar programda takviye 

of 1951, he also enrolled in the 
Design Department of the Fine 
Arts Academy.He continued his 
studies as a successful student of 
Professor Sabih Gözen and met 
the tobacco trader İhsan Doruk, 
again a friend of Hayri Terzioğlu. 
Doruk’s spouse was the famous 
star Cahide Sonku who took 
notice of Müren’s superior 
ability in fine arts and decided 
to shoot a movie with him. 
Zeki Müren took his first step 
in Yeşilçam, the film industry 
of Turkey, with the movie The 
Long-Awaited Song produced in 
1953. Becoming a blockbuster, 
the movie led to Müren’s rise 
to fame across the country. 
He sang his own compositions 
alongside other songs, and 
engaged the attention of the art 
world and audiences. He started 
to be showered by offers for 
performances which he turned 
down by saying that he couldn’t 
start a professional career in 
music without completing his 

studies. In 1953, Müren gave his 
first concerts in Ankara and Izmir 
to raise funds for the Society for 
the Protection of Children. These 
initial public concerts heralded 
the success he would achieve on 
the nightclub stages in the future. 
He shot his second movie with 
Erman Film in 1954. “The Last 
Composition” co-produced with 
Hürrem Erman, turned him into 
the highest-paid star in cinema. 
It was time for him to go on 
stage. When he graduated from 
the academy in 1955, for a fee of 
1,200 Liras, a sum nobody before 
him had been paid, he signed a 
contract with Küçük Çiftlik Park. 
Before beginning, he went on 
tour with Şükrü Tunarand in 29 
different cities -an experience 
that warmed him to the stage.
On May 24, 1955, he took a 
step into the world of nightclubs 
by taking the stage at Küçük 
Çiftlik Park. The program also 
featured Perihan Sözeri, who  
had not been on stage for six to 

5
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6

etmeye karar verdi ve Hamiyet 
Yüceses’ten programa dâhil 
olmasını rica etti. Yüceses, 
Mahmut Anlar’ın bu teklifini 
gazinoyu kurtarmak ve 
Zeki Müren’e destek olmak 
düşüncesi ile kabul etti. Bu olay 
Müren’i biraz kırsa da üç büyük 
solistin iş birliği ile Küçük 
Çiftlik Parkı sezonun en iyi iş 
yapan gazinosu oldu.
Sezon sonunda Zeki Müren 
Galatasaray’da bir parfümeri 
mağazası açarak ticarete de 
atıldı. “Zeki Müren” mağazası, 
sanatçının hayranları ile doldu 
taştı. Aynı günlerde kendi adına 
“Müren Records” adında bir 
plak firması kurdu. Bu firmaya 
doldurduğu “Manolya” ile ilk 
“Altın Plak” ödülünü kazandı.
Hem sanat hem de ticaret 
hayatında başarılı olan Zeki 
Müren 25 yıl boyunca sahnede, 
beyaz perdede, plaklarda, 

seven months. The owner of 
the nightclub, Mahmut Anlar, 
had devised a packed program. 
The first 20 days, the nightclub 
was full and then the number 
of customers started to tail off.  
Anlar decided to reinforce the 
program and asked Hamiyet 
Yüceses to take part in it. 
Yüceses accepted the offer to 
save the nightclub and support 
Zeki Müren. Even though this 
left Müren a bit heartbroken, 
with the collaboration of three 
soloists, Küçük Çiftlik Park 
became the top-rated nightclub 
of the season.
When the season ended, Zeki 
Müren took up business by 
opening a perfume shop in 
Galatasaray. His fans spilled 
onto the street from the “Zeki 
Müren” store. At the same 
time, he founded Müren 
Recordsunder his own name. 

1953 yılında Ankara’da Çocuk Esirgeme Kurumu yararına verdiği konserin haberi ( Radyo Alemi ). 
The newsclip of the concert he gave to raise funds for Society for the Protection of Children in Ankara in 1953 ( Radyo Alemi ).

6

radyoda “Sanat Güneşi” olarak 
parladıkça parladı.
Ayrıca, öğrenciliğinden beri 
çizdiği desenlerini Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün galerisinde 
sergiledi 1965 yılında. Aynı 
yıl Arena Tiyatrosu’nda “Çay 
ve Sempati” piyesinde başrolü 
paylaştığı Altan Karındaş ile 
tiyatroda da başarılı olduğunu 
gösterdi.
Çeşitli gazete ve dergilerde 
köşe yazıları da yazdı Zeki 
Müren. 1969 yılında Antalya’da 
Aspendos’ta verdiği konser, 
sanat hayatının en önemli 
hadiselerinden biri oldu.
Başarıdan başarıya koştuğu 
25 yılın sonunda, 1980 yılında 
yorgun kalbi rahatsızlandı. 
Bir süre hastanede tedavi 
gördükten sonra, doktor 
tavsiyesiyle inzivaya çekildi. 
Kendini iyi hissettiği 
dönemlerde, eskisi kadar sık 

With “Magnolia”, the album he 
recorded for this company, he won a 
Golden Record Award.
Succeeding both in the arts and 
trade, Zeki Müren shone more and 
more as “The Sun of Art” for 25 years 
on stage, the silver screen, TV, and 
radio.
In 1965, he exhibited the designs he 
made during his years as a student 
in the gallery of the Olgunlaşma 
Institute. The same year, he proved 
that he was also a success in acting 
with the play “Tea and Sympathy” 
at the Arena Stage, where he starred 
alongside Altan Karındaş.
He also wrote columns in various 
newspapers and magazines. In 1969, 
his concert in Aspendos, Antalya was 
one of the groundbreaking events of 
his artistic career.
In 1980, after 25 years of countless 
success stories, his exhausted 
heart started to fail him. After 
being hospitalized for some 
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1954 yılında çevirdiği ikinci filmi 
“Son Beste”de rol arkadaşı Neşe 
Yulaç ile. 
With her co-star Neşe Yulaç in a scene 
from his second movie “The Last 
Composition” released in 1954.

1953 yılında Radyonun Sesi dergisi 
kapak fotoğrafı. 
Radyonun Sesi magazine cover photo 
in 1953.

7 8

8

7
olmamakla birlikte konserler 
verdi, plak doldurdu ve 
televizyon programları yaptı. 
İki hayatının da (sahne, sanat) 
finalini İzmir Televizyonu’nda 
hazırlanan, Ajda Pekkan ve 
Muazzez Ersoy ile birlikte 
katıldığı programda yaptı. 
Milyonlarca televizyon 
izleyicisinin karşısında 
yaşanan bu hazin ayrılık “Sanat 
Güneşi”nin hiçbir sanatçıya 
nasip olmayan muhteşem 
vedası oldu.

time, he retired into seclusion 
upon the advice of his doctor. 
When he felt well, albeit not 
quite often, he gave concerts, 
recorded albums, and presented 
TV shows. His career both in the 
arts and in entertainment were 
in a program shot for Izmir TRT 
with Ajda Pekkan and Muazzez 
Ersoy. Millions tuned in to watch 
the magnificent farewell of 
“The Sun of Art,” whose artistic 
brilliance was foreordained for 
very few.
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Mutfakların lezzet ve sağlık kaynağı mantar vitamin, 
mineral ve protein zengini hâliyle insana; yetiştiği 
yerde ormana faydalı bir ürün. 

THE MARVEL OF THE FOREST 
MUSHROOM

Mushrooms are a source of culinary taste and well-
being. Rich in vitamins, minerals, and proteins, 
mushrooms are not only good for humans, but they 
are also beneficial to the place where they grow. 

FATMA GÖZAÇAN

ORMANIN 
MUCİZESİ MANTAR

Güneşli yaz çoktan geride kaldı. 
Yağmurlu günler geldiğine göre 
mantarların boy verme vaktidir. 
Aslına bakarsanız mantarın 
gizemli tarafları vardır. Bitki 
veya sebze sınıfına sokulamaz, 
hatta ışığa ve toprağa da muhtaç 
değildir. Doğanın mucizesi 
olarak kendiliğinden yetişebilme 
becerisine sahiptir. Besin değeri 
yüksektir ve vücudumuzun ihtiyaç 
duyduğu neredeyse bütün amino 
asitleri içerir. Kolesterol ve yağdan 
yoksun bir gıda maddesi olarak kalp-
damar sağlığının yararını gözetir. 
Diyet listelerinin aranan lezzetidir. 
Bütün bu etkileyici nitelikleriyle 
insanoğlu binlerce yıl önce mantarı 
keşfetmiştir. 
Türkiye mantar çeşitliliği 
bakımından oldukça zengin.  Ancak 
sadece görüntüsüne bakarak 
yenilebilir türleri ayırt etmek 
tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu 
nedenle mantar toplarken işin 
ehli biriyle yola çıkmakta fayda 
var. Türkiye’de yenilebilir mantar 
türlerinin sayısı 200’e yakındır. 
Türkiye’de dünya mutfağında 
kabul gören kuzugöbeği (morel), 
matsutake,  trüf, ayı mantarı 
(porcini), istiridye gibi lezzetli türler 
de yetişiyor. Mutfakta mantar kadar 
uyumlu bir eşlikçi bulmak zordur. 
Et, kekik, sarımsak, maydanoz, 
peynir gibi malzemelerle mantarı 
bir araya getirince en basit tarifler 
bile lezzetlenir. 

The sunny summer days are long gone 
now. With the arrival of the rainy 
days, it is time for mushrooms to shoot 
up. Truth be told, mushrooms have 
their own mysterious ways. They 
are classified neither as plants nor as 
vegetables; they don’t even need light or 
soil. As a marvel of nature, they have 
the ability to grow spontaneously. 
They are high in nutrients and 
contain almost all of the amino acids 
our body needs. As a food lacking 
cholesterol and oils, it looks out for 
the well-being of our cardiovascular 
system. It is the sought-after delicacy 
of low-calorie diets. With all these 
impressive qualities, mushrooms were 
discovered by humans thousands of 
years ago. 
Turkey is quite rich in mushroom 
variety. However, distinguishing the 
edible species just by looking at them 
may lead to dangerous consequences. 
That’s why, when picking mushrooms, 
it is wise to go along with someone 
who is well-versed in this art. 
The edible species of mushrooms 
in our country add up to almost 
200. Delectable species that are 
acknowledged in the world cuisine like 
morchella,matsutake, truffle, porcini, 
and pearl oyster also grow in Turkey. 
In the culinary arts, it is hard to find 
an accompanist that is as compatible 
as the mushroom. When mushrooms 
come together with meat, thyme, 
garlic, parsley, and cheese, even the 
simplest of recipes become tasteful. 
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MANTAR MARİNE (4 KİŞİLİK)
500 gram kestane mantarı
3 diş sarımsak 
1 limon
2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı Himalaya tuzu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Taze kişniş 
Taze kekik

Sarımsaklar ve kişniş ince ince doğranır.  Limon, kekik, Himalaya tuzu, 
zeytinyağı ve elma sirkesi doğranan malzemelerle birleştirilir. Böylece 
marine için yıkanıp  kurutulan mantarlar saplarından ayrılır. Geniş bir 
kaba alınan mantarlar, orta ateşte diriliğini yitirinceye kadar kavrulur. 
Daha sonra önceden hazırlanmış sarımsaklı karışım ile mantarlar ayrı 
bir kavanozda birleştirilir. Marine edilmiş mantarlar buzdolabında 
saklanır. Dört gün boyunca servis edilebilir. 

MARINATED MUSHROOMS (4 SERVINGS)
500 g chestnut mushrooms
3 garlic cloves 
1 lemon
2 tbsp. apple cider vinegar

½ tbsp. Himalayan salt
2 tbsp. olive oil
Fresh coriander 
Fresh thyme

 
Thinly chop the garlic and the coriander. Add the lemon, thyme, Himalayan 
salt, olive oil, and apple cider vinegar. Wash and dry the mushrooms and 
remove their stalks. Place the mushrooms in a large pan and sauté them on 
medium heat. When the mushrooms have cooled down, place them in a jar and 
add the marinade you prepared.Keep the marinated mushrooms in the fridge. 
You can serve them for up to four days. 
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MANTARLI TAGLİATELLİ (2 KİŞİLİK) 
300 gram yumurtalı tagliatelli
250 gram kültür mantarı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz 

Karabiber
2 dal fesleğen
10 adet çeri domates 
Kırmızı jalapeno biber 

Zeytinyağı geniş bir kapta iy ice kızdırılır. Yıkanmış ve 
kurulanmış mantar dilimlenip kızgın yağda kızartılır. İkiye 
bölünen çeri domates, jalapeno biber ve son olarak tuz ile 
karabiber eklenir. 
Derin bir tencerede kaynayan suya tuz ilave edilir. Tuzla 
beraber kaynamakta olan suya tagliatelli eklenir ve yaklaşık 
beş dakika pişirilir. Burada hedeflenen, makarnanın 
“al dente” yani nispeten biraz diri olarak pişirilmesidir. 
Kaynama suyundan yaklaşık bir kepçe ayrılır ve makarna 
süzülür. 
Pişirilen makarna, mantarlı sos ve ayırdığımız haşlama 
suyu karıştırılır. Fesleğen eşliğinde servis edilir. 

TAGLIATELLE WITH MUSHROOM SAUCE (2 SERVINGS)
300 g egg tagliatelle
250 g cultivated mushroom
3 tbsp. olive oil
Salt 

Black pepper
2 basil sprigs
10 cherry tomatoes 
Red jalapeño peppers 

Heat the olive oil in a large pan. Wash, dry, and slice the mushrooms, 
and fry them. Cut the cherry tomatoes in half, add the sliced jalapeños 
peppers and season them with salt and black pepper. 
Boil water in a deep pot and add a sprinkle of salt. Add the tagliatelle 
along with the salt and cook for five minutes. The aim is to cook the 
pasta al dente, that is to say tender but a bit firm to the bite. Put 
aside a ladleful of the boiling water and strain the pasta. 
Add the mushroom sauce and the boiling water you have put aside to 
the pasta. Serve with fresh basil sprinkled on top. 
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SPINACH WITH PEARL OYSTER MUSHROOMS AND POTATO 
PUREE (2 SERVINGS)

300 g pearl oyster mushrooms 
2 garlic cloves 
100 g clotted cream
3 tbsp. olive oil
1 small bowl of chopped spinach
Butter

3 medium-sized potatoes
½ cup milk
5-6 sprigs of dill 
2 scallions 
Salt
Black pepper 

Wash and dry the mushrooms and remove the stalks. Sauté them with a 
tablespoon of butter. Sauté the thinly sliced garlic in olive oil for a few minutes 
and add the spinach. While you stir the pearl oyster mushrooms with the 
spinach over low heat, add the clotted cream. 
Boil and peel the potatoes. Mash the potatoes with a hand blender and add 
a teaspoon of butter and the milk. Thinly chop the dill and the green shoots 
of the scallions and mix them into the puree. Season the puree with salt 
and black pepper and serve it alongside the spinach with the pearl oyster 
mushrooms.

ISPANAKLI İSTİRİDYE MANTARI EŞLİĞİNDE PATATES PÜRESİ 
(2 KİŞİLİK)
300 gram istiridye mantarı 
2 diş sarımsak 
100 gram  krema
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 küçük kâse doğranmış ıspanak
Tereyağı

3 orta boy patates
1 çay bardağı süt
5-6 dal dereotu 
2 dal taze soğan 
Tuz
Karabiber

Yıkanmış ve kurutulmuş mantarlar saplarından ayrılır. Bir yemek kaşığı 
tereyağı ile kavrulur. İnce kıyılmış sarımsaklar zeytinyağıyla birkaç 
dakika pişirilir ve ıspanaklar ilave edilir. İstiridye mantarı ve ıspanak 
kısık ateşte karıştırılırken, üzerine krema eklenir. 
Patatesler haşlanır ve soyulur. El aparatıyla ezilen patateslere süt ve bir 
çay kaşığı konur. Daha önceden ince doğranmış dereotu ve taze soğanın 
yeşil sapları püreyle harmanlanır. Tuz ve karabiber eklenen püre, 
ıspanaklı istiridye mantarıyla servis edilir.





Tevfikiye, in a sense the homeland of the last Trojans 
had lived now is an outdoor museum. 

Troyalıların ana vatanı olan Tevfikiye köyü geçmişteki 
yaşamı olduğu gibi yansıtan bir açık hava müzesi.

THE FIRST ARCHAEO-VILLAGE 
OF THE WORLD TEVFİKİYE

DÜNYANIN İLK ARKEO-KÖY’Ü 
TEVFİKİYE

VURAL ÇELİKOĞLUHÜLYA ULUPINAR



1

2Anadolu toprakları tarihi 
değiştiren olayların 
başrolünde yer almış önemli 
medeniyetlerin en büyük 
mirasçısı. Sahip olduğu bu çok 
katmanlı kültürel zenginlik ise 
dünyanın dikkatini her dönem 
çekmiş. Bu zenginliklerden 
biri de Çanakkale Gelibolu 
bölgesinde yer alan ve 
UNESCO’nun yaklaşık 20 yıldır 
verdiği destekle Dünya Miras 
Listesi’ne giren Troya antik 
kenti. Troya, bölgeye ilişkin 
bütün özverili çalışmalar 
sonucu uluslararası başarıyı 
beraberinde getirdi ve Türkiye 
ilk kez geçen yıl “Uluslararası 
Troya Yılı”nın ilan edildiği 
ülke olarak literatüre girerek 
hepimizi gururlandırdı. 

Filmlere, kitaplara ve hatta 
tablolara konu olan meşhur 
Truva atıyla tanınan Troya 
antik kenti, farklı dönemlere 
ait tam 50 katman içeren, 
arkeolojik yapısıyla dünya 
üzerindeki diğer tüm antik 
kentlerden ayrılıyor. Çanakkale 
il sınırlarında yer alan bu 

muhteşem kent mitolojik, tarihî 
ve kültürel zenginliğiyle her yıl 
farklı coğrafyalardan binlerce 
insanın tercih ettiği başlıca tatil 
destinasyonları arasında yer 
alıyor. 

Troya Yolunda Bir Açık Hava 
Müzesi Tevfikiye Köyü 
Çanakkale merkeze bağlı 
Tevfikiye köyünün batısında, 
Hisarlık adı verilen tepede 
yer alan Troya antik kenti 
Karamendes ve Dümrek 
çaylarının döküldüğü bereketli 
bir koyun kenarında kurulmuş 
ilk olarak. Yıllar içerisinde 
Karamendes Nehri’nin 
taşıdığı alüvyonlarla denizden 
uzaklaşarak iç bölgelere 
taşınmış. Savaşlar, doğal 
afetler ve denizden uzaklığı 
dolayısıyla giderek göç veren 
ve kısa süre sonra tamamen 
terk edilen Troya sahip olduğu 
tarihî zenginliği yüzyıllarca 
saklı tutmuş. Kentin zamanla 
önemli lokasyonlarından 
biri olan ve Troya’dan izler 
taşıyan Tevfikiye köyü ise 
Troya’nın kültür mirasının en 

Anatolia, the heir of the 
groundbreaking civilizations 
that changed the course of 
history, has always attracted 
all eyes with its multilayered 
cultural riches. One of these, 
the ancient city of Troyin 
Çanakkale, on the Gelibolu 
Peninsula,is admitted on the 
World Heritage List with the 
approximate 20-year support 
of UNESCO.Troyhas become 
a huge international success 
thanks to all the dedicated 
effortsand Turkey has made 
us proud by writing history as 
the first country to declare the 
“International Year of Troy.” 
Known for the famous Trojan 
Horse, which has been the 
subject matter of movies, books, 
and even paintings,the ancient 
city of Troy is distinguished 
from all other ancient cities in 
the world as an archaeological 
site boasting 50 layers -all of 
which date back to a different 
period. This magnificent city 
located within the borders of 
Çanakkale district ranks at the 
top of the holiday destinations 
of thousands of people coming 

from all around the world 
to witness its mythological, 
historical, and cultural riches. 

An Open-Air Museum on 
the Road to Troy:Tevfikiye 
Village 
Located to the west of the 
village of Tevfikiye, Çanakkale, 
on the hill called Hisarlık, 
theancient city of Troywas first 
founded on the fertile shores of 
a cove, where Karamendes and 
Dümrek Brooksdisembogued. 
With the passage of time,the 
alluvial deposits of the River 
Karamendes turned it into 
an inland area.With wars, 
natural disasters, and its 
distance from the seataking 
their toll, people started to 
migrate and eventually it was 
completely deserted, leading 
to the centuries-old historical 
riches being preserved. In 
time,turning out to be one of 
the most important vestiges of 
Trojan history, Tevfikiyevillage 
has managed to draw attention. 
Over the years and with great 
effort, petroleum company 
OPET Chairman Nurten Öztürk 

1 Troya Kralı Priamos’un kızı Polyksena’nın resmedildiği duvar işlemesi.
The wall decoration portraying Polyxena, the daughter of the Trojan King Priam.

Troya dönemini yansıtan mizansenler köyün birçok yerinde karşımıza çıkıyor.
We come across different mis-en-scene depicting the Trojan era in many places 
around the village.

2
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3 Kitaplara, filmlere konu olan Truva atının hediyelik eşyaları çok rağbet görüyor.
The Trojan horse, on which books were written and films were produced, is high in demand as a souvenir.

3

yoğun görüldüğü yer olarak 
dikkat çekmeye başlamış.  
OPET Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurten Öztürk ve 
her biri alanında profesyonel 
isimlerden kurulu ekibi 
yıllarca süren çalışmalarla bu 
muhteşem köyü bir Arkeo-
Köy’e dönüştürmüş. Nihayet, 
Tevfikiye geçen yıl Paris’te 
düzenlenen Uluslararası 
Troya Yılı Konferansı’nda tüm 
dünyaya tanıtılmış.

Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi 
Dünyada Bir İlk  
2018 Uluslararası Troya Yılı 
Konferansı’nda projeyi tüm 
detaylarıyla anlatan Nurten 
Öztürk köyün geçirdiği 
değişimi ve bu değişimin hâlâ 
devam eden yankılarını şöyle 
ifade ediyor: “Uzun süredir 
titizlikle yürüttüğümüz 

and her team of professionals, 
who are all experts in their 
fields, turned this village into 
an archaeo-village.Finally, 
Tevfikiye was promoted 
to the whole world at the 
International Year of Year of 
Troy conference held in Paris 
last year. 

Tevfikiye, The 
Groundbreaking Archaeo-
Village Project 
Giving details at length 
about the project at the 
2018 International Year 
of Troy Conference,Nurten 
Öztürkspoke about the changes 
the village underwent and its 
repercussions that they are 
still experiencing. “As a result 
of the endeavors we have been 
studiously undertaking for a 
long while, we have turned 

çalışmalar sonucunda 
destanlar kenti Troya’nın 
izlerini yoğun olarak taşıyan 
Tevfikiye köyünü tüm dünyada 
ses getiren bir Arkeo-Köy’e 
dönüştürdük. 5 bin yıllık bir 
kültüre ev sahipliği yapan ve 
bir nevi son Troyalıların ana 
vatanı olan Tevfikiye köyünü 
geçmişteki yaşamı olduğu gibi 
yansıtan bir açık hava müzesine 
dönüştürmek hayalimizdi. 
Bugün bu hayalimizi gerçeğe 
dönüştürdük. Ülke olarak 
dünyada böyle bir ilke imza 
atmaktan dolayı çok mutluyuz.” 
Tevfikiye köyü Troya dönemini 
yaşatan atmosferiyle, binaları 
ve tarihî figürleriyle tarihin 
canlandığı dünyanın ilk arkeo 
köyü. Troya antik kentine 
gelen yerli ve yabancı tüm 
ziyaretçilerin de uğrak noktası. 
Köyün “Truva” filminin setini 

Tevfikiye, which bears the 
surmounting vestiges of the 
legendary ancient city of 
Troy,into a groundbreaking 
archaeo-village, a first in the 
world. It was our dream to 
turn Tevfikiye, in a sense the 
homeland of the last Trojans, 
which boasts a 5,000-year-
old culture, into an outdoor 
museum that reflects the past 
Today, we made this dream 
come true. As a country, we are 
glad to break ground with such 
a first in the world.” With its 
atmosphere that safekeeps the 
Trojan era, its buildings, and 
historical figures that make 
history come live, Tevfikiyeis 
the world’s first archaeo-
village. It is also the stomping 
grounds of all the local and 
foreign guests visiting Troy. 
You can’t but be impressed 
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andıran görüntüsünden 
büyülenmemek elde değil. 
Paris’te gerçekleşen UNESCO 
konferansında köyün 
duyulmasının ardından 
Tevfikiye’nin yabancı 
meraklılarının sayısı her gün 
artıyor.   
Tevfikiye’nin bir Arkeo-Köy’e 
dönüştürülmesinden önce 
bölgede nasıl bir planlama 
yaptıklarını sorduğumuz 
Nurten Öztürk, köy halkıyla 
uzun vakitler geçirerek ve 
onların ihtiyaçlarını tespit 
ederek yola çıktıklarını 
söylüyor.  
Köy halkının turizm değeri 
günden güne artan bölgede 
daha mutlu bir hayat sürmesi 
için gerçekleştirilmiş 
birbirinden değerli projeler 
var. Bölgede oluşturdukları 
yeni iş sahaları, birçok 
zanaatın eğitimini veren 
özel kurslar sayesinde gözle 
görülür bir değişim ve 
gelişim yaşanmış... Projeye 
başlamadan önce köy 
halkına anket yoluyla sorular 
yöneltilip beklentiler tespit 
edilmiş; sosyoekonomik ve 
demografik bilgiler toplanmış 

ve köy halkı için neler 
yapılması gerektiğine dair 
bir yol haritası çizilmiş. 
Nurten Öztürk en büyük 
motivasyon kaynaklarının 
Tevfikiyeliler olduğunu 
söylüyor ve ekliyor:  
“Onların görüşleri ile 
şekillenen projemizin 
temelini yine eğitim ile 
attık. Köylülerimizin 
bilinçlenmesini, iş sahibi 
olmasını ve sosyal yaşam 
kalitelerinin artmasını 
amaçladık.” Tevfikiye 
Arkeo-Köy hâline dönüştüğü 
sırada köy halkına takı 
tasarımı, İngilizce kursu, 
hijyen kuralları eğitimi, 
pansiyon işletmeciliği 
gibi pek çok farklı konuda 
eğitimler verilmiş. Yaşadığı 
toprakların tarihini 
ve değerini daha iyi 
anlamaları, çocuklarına da 
anlatmaları için köy halkına 
yönelik konferanslar 
düzenlenmiş. İş kurmalarını 
sağlayacak şekilde restoran, 
pansiyonculuk, kahve ya da 
organik gıda ürün satışı için 
eğitimler verildikten sonra 
satış stantları oluşturulmuş.

by the village which reminds 
one of the movie set of Troy.
Following its promotion at 
the UNESCO conference, the 
interest shown in Tevfikiye by 
foreign enthusiasts is increasing 
every day.” 
When asked what kind of 
preliminary studywascarried 
out before turning Tevfikiyeinto 
an archaeo-village, Nurten 
Öztürk says that they spent 
long hours with the villagers 
and set to work after finding 
out what they needed. 
Many projects, one more 
valuable than the other,were 
brought to life so that the 
villagers can enjoy a happier 
existence here – a location that 
is turning out to be the rising 
star of tourism. Thanks to the 
new work areasand the special 
occupational coursesthat 
were offered, a visible change 
and improvement has come 
to bear.Before the start of 
the project, a survey was 
conducted regarding the locals’ 
expectations. Socioeconomic 
and demographic data was 
collected and a road map was 
devised. Nurten Öztürk says 

that their greatest motivators 
were the villagers of Tevfikiye 
and adds, “We based our 
project on their opinions and 
on education Our aim was to 
raise the villagers’ awareness, 
to get them to take up jobs,  
and increase the quality of 
social living.”As Tevfikiye was 
beingturned into an archaeo-
village, its inhabitants were 
given training on various 
subjects such asjewelry design, 
courses in English, training 
on health regulations and the 
running of B&B operations. 
Conferences were held to 
share with the villagers the 
importance and value of their 
land so that they can recount 
it to their children. After the 
completion of the courses on 
running restaurants and B&Bs, 
preparing coffee, and growing 
organic produce,which were 
organized to help the locals 
set up businesses, stalls were 
set up.

A Restoration That Sustains 
Trojan Architecture 
When you look at Tevfikiye 
in general, all that mystery 

4

4

Köy meydanındaki Fatih Sultan 
Mehmet heykeli.
The statue of Mehmed, the 
Conqueror in the village square.
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Troya Mimarisini Birebir 
Yaşatan Restorasyon 
Tevfikiye köyüne genel olarak 
baktığınızda tarihin tüm 
gizemi ete kemiğe bürünmüş 
bir şekilde canlanarak karşınıza 
çıkıyor.  Troya’nın arkeolojik 
mirasından yola çıkılarak tüm 
köy Troya dönemi mimarisi 
ile donatılmış. Mevcut binalar 
Troya döneminin izlerini taşıyan 
görsel düzenlemeler yapılarak 
restore edilmiş. Köyü ziyarete 
gelenler bu muntazam mimari 
ahenkle tarihî bir yolculuğa 
çıkarak binlerce yıl öncesine 
gidiyor âdeta.

Troya Gastronomisi 
Tevfikiye’de 
OPET Bilinçli Toplum 
Projelerinin Lideri Nurten 
Öztürk’e Tevfikiye’yi Arkeo-
Köy’e dönüştürme sürecinde 
başka hangi noktaların yer 
aldığını sorduğumuzda 
ilginç bir detay öğreniyoruz. 
Antik kentleri ziyaret eden 
insanlar en çok o dönemde 
insanların neler yediğini merak 

ediyormuş. Bu tespit onları 
Troya mutfağını araştırarak 
o dönemin yiyeceklerinin yer 
aldığı özel bir menü oluşturma 
konusunda cesaretlendirmiş ve 
böylece “Troya Menüsü” ortaya 
çıkmış. Köyü ziyaret ettiğinizde 
köydeki restoranlarda Troya 
dönemine ait, orijinal tariflerle 
hazırlanmış lezzetleri tatma 
imkânı bulabilirsiniz.  
Tarihi, mitolojisi ve doğal 
güzellikleriyle 5 bin yıllık 
yaşamın hüküm sürdüğü Troya 
bölgesinden derin izler taşıyan 
Tevfikiye köyü iki yıla yakın 
süren çalışmalarla bugünkü 
hâlini almış.  
Dünya mirası listesinde yüzde 
30’luk bir payı olan ülkemizin 
dünyada bir ilke imza atan 
Tevfikiye Arkeo-Köy projesi, 
her yıl daha fazla insanın 
ziyaret ettiği önemli bir antik 
kent olarak sizleri  bekliyor.  
Kendinizi Troya’nın ihtişamlı 
sokaklarında yürüyor gibi 
hissetmek için Tevfikiye 
Arkeo-Köy’ünü mutlaka 
görmelisiniz.  

of history seems to stand 
before you in f lesh and 
bone.Setting out from the 
archaeological heritage of 
Troy, the whole village was 
arrayedin accordance with 
the architecture of the Trojan 
era. The exiting buildings 
were restored with  visuals 
arrangement that carries 
traces of the Trojan past.
Those who come to visit the 
villageset out on a journey 
in time in an environmentof 
architectural congruence and 
go back thousands of years.

Trojan Culinary Culture in 
Tevfikiye 
When we ask Nurten 
Öztürk, the leader of 
OPET’s Social Responsibility 
Projects, which other points 
they took into regard in 
transformingTevfikiye into an 
archaeo-village, we stumble 
upon out an interesting fact. 
Apparently, the people who 
visit ancient cities are most 
curious about what people 

used to eat in the past. And 
this encouraged them to 
preparea special menu by 
studying theTrojan culinary 
culture. Featuring the food 
of the era, they come up with 
the “Trojan Menu.”When you 
visit the village,you can find 
tasty delights at restaurants 
prepared with original recipes 
dating back to the Trojan era. 
Tevfikiye,with its history, 
mythology, and natural 
beauties thatbear the 
deep traces of the Trojan 
region,settled for 5,000 
years,has taken its current 
shape after almost two years 
of efforts.  
The groundbreaking archaeo-
village project of our country, 
which has a 30 percent share 
of the World Heritage List, 
awaits you as an important 
site that is visited by more 
and more people every year. 
To feel that you are walking 
through the impressive streets 
of Troy youtruly must visitthe 
archaeo-village of Tevfikiye.  

5

5

Tevfikiye 6. Çanakkale Bienali’ne 
de ev sahipliği yapmıştı.
Tevfikiye had hosted the w 
Çanakkale Biennial.
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Turkey, which has made a bid to enter the Guinness Book of World Records by planting trees, will 
plant 11 million saplings on November 11, 2019, at 11:11 a.m. This will take place at 2023 different spots 
in 81 cities. 

Ağaçlandırma konusunda Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek bir kampanyaya imza 
atan Türkiye 11 Kasım 2019’da, saat 11.11’de, 81 ilindeki 2023 noktada üç saat içinde 11 
milyon fidanı toprakla buluşturuyor.

11 MILLION NEW TREES ARE BEING PLANTED IN TURKEY
TÜRKİYE 11 MİLYON YENİ FİDAN DİKİYOR

GÖKÇEN ATA
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Bugün dünyanın en önemli 
gündem maddelerinden biri 
de çevresel sorunlar. Bugün 
dünyada çevre üzerinde baskı 
kurmadan gelişen, modernle-
şen, büyüyen bir ülke yok ne 
yazık ki! Ekonomisi sanayi ve 
teknoloji odaklı bir hâl alan 
her ülke gibi Türkiye de doğal 
kaynaklar ve tabiat üzerinde 
baskı oluşturan bu gelişim 
sürecinin yol açtığı çevresel 
sorunlardan etkileniyor. 

Bununla birlikte, 
Türkiye’de özellikle genç-
lerde çevre duyarlılığının ve 
bilincinin giderek pekişmesi, 
çevre sorunlarıyla mücadele-
nin devlet nezdinde öncelikli 
konulardan biri olması ülke-
nin çevre konusunda daha 
kararlı ve hızlı yol almasını 
sağlayan en önemli faktörler 
arasında.

T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı bünyesindeki Orman 
Genel Müdürlüğü bugün 
40 bini aşkın personeli ile 
bu topraklardaki orman ve 
orman kaynaklarını korumak 
ve zenginleştirmek için çalı-

şıyor. Türkiye’nin yanı sıra, 
kurum, üç kıtaya yayılmış 
çevre ülkelere de ormancılık 
desteği veriyor.

Orman varlığını zen-
ginleştirme konusunda 
dünyaya örnek pek çok 
başarıya imza atan Türkiye, 
ağaçlandırma ve orman 
varlığı konusunda toplum-
sal bilinci güçlendirmek 
üzere yine dünyaya örnek 
olacak büyük bir sefer-
berlik başlattı: 11 Kasım 
2019’da, saat 11.11’de, T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda 81 ilde 
2023 noktada üç saat içinde 
11 milyon fidan toprakla 
buluşturuluyor.

Türkiye’yi Guinness Re-
korlar Kitabı’na da taşıyacak 
bu ağaçlandırma seferberli-
ğine “Geleceğe Nefes” adı ve-
rildi.  Hem dikilecek fidanlar 
hem de eli toprağa değecek 
ve fidan dikmenin önemini 
idrak etmiş hâlde büyüyecek 
çocuklar gelecek nesiller için 
birer nefes olacak. 

 BİLGİ 
Kampanyaya bağış yapmak 

isteyenler dışında,  
www.gelecegenefes.com 

adresi üzerinden de isteyen 
herkes Türkiye’de dilediği 

bir bölgeye dikebileceği 
beş ağaca kendi ismini ve 
aile bireylerinin isimlerini 

ücretsiz olarak verebilecek.

INFO
If you would like to make a 

donation or would like to have 
five trees planted in your name 

or in the name of a family 
member, free of charge, go to 

www.gelecegenefes.com

Environmental issues are one 
of the most important topics in 
today’s world. Unfortunately, 
today there is no country 
developing, modernizing, and 
growing without putting pressure 
on the environment. Like 
every country that focuses on 
industry and technology, Turkey 
is affected by environmental 
problems caused by development 
process that has an impact on 
natural resources and nature. 

In addition, particularly in 
Turkey, young people are becom-
ing more aware of the environ-
ment and aware of the environ-
ment and the related problems. 
The Turkish state prioritizing 
environmental issues is one of the 
important factors that enables 
the country to deal with environ-
ment issues in a more decisive 
and rapid manner. 

The General Directorate of 
Forestry, which operates under 
the Republic of Turkey Ministry 
of Agriculture and Forestry, 
today employs over 40,000 per-
sonnel who work to protect and 
develop the forests and forestry 

resources in this country. In ad-
dition to working in Turkey, the 
General Directorate of Forestry 
gives support to forestry activi-
ties in surrounding countries on 
three continents. 

Turkey, which has led the way 
in enriching forestry as an ex-
ample to the world, has launched 
a major campaign that will once 
again be exemplary for the rest 
of the world in raising social 
awareness on planting trees and 
forests. On November 11, 2019, 
at 11.11 a.m., the General Direc-
torate of Forestry of the Republic 
of Turkey Ministry of Agriculture 
and Forestry will coordinate the 
planting of 11 million saplings at 
2023 points in 81 provinces in a 
space of three hours. 

This tree-planting campaign, 
which will put Turkey in the 
Guinness Book of World Records, 
is called the “Breath of the 
Future.” Children that grow up 
with awareness of planting trees 
by planting saplings, digging the 
earth, and understanding its im-
portance, will be a source of fresh 
air for future generations. 

1
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Dr. Bekir Pakdemirli: 
Türkiye Dünyada 
Ormanlarını Arttırabilen 

Nadir Ülkelerden
Tarım ve Orman Baka-

nı Dr. Bekir Pakdemirli, 
“Geleceğe Nefes” seferberliği 
ile Türkiye’de ağaç ve orman 
konusundaki bilinçlenmenin, 
çevre konusunda gelecek 
nesillere bırakılacak duyar-
lılığın hissedilir derecede 
artacağına inanıyor:   

 “Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilatı’nın (FAO) 
Küresel Orman Kaynakları 
Değerlendirmesi raporuna 
göre dünyamızdaki orman 
varlıkları hızla azalırken, 
aynı dönemde Türkiye, 
ormanlarını artırabilen nadir 
ülkeler arasında bulunuyor. 

Türkiye’deki orman varlı-
ğı her sene düzenli olarak 
artıyor. 1999’da 20,8 milyon 
hektar olan orman varlığı-
mız, 2018’de 22,6 milyon 
hektara ulaştı. Son 20 yılda, 
dünya genelinde orman 
varlıkları azalırken, Türkiye 
orman varlığını yaklaşık 2 
milyon hektar arttırmayı 
başardı.

Çocuklarımız, torunla-
rımız, onların çocukları, 
doğadaki tüm canlılar 11 
Kasım’da dikilecek fidanlar 
sayesinde çok daha yeşil bir 
Türkiye’de ciğerlerini doldura 
doldura nefes alabilecekler. 
Çocuklarımıza, torunlarımı-
za bırakacağımız en değerli 
miras, bugün dikeceğimiz o 
fidanlar olacak.” 

Dr. Bekir Pakdemirli: Turkey 
Is one of the Rare Countries 
that is Increasing its Forests

Minister of Agriculture and 
Forestry Dr. Bekir Pakdemirli 
believes that the “Breath of the 
Future” campaign will raise 
awareness in Turkey of the 
importance of trees and forests, 
and will create sensitivity among 
future generations concerning the 
importance of the environment: 

“According to the enviroment 
report ‘Evaluation of Global 
Forest Resources’ by the Food 
and Agriculture Organization 
of United Nations (FAO), the 
forests in the world are rapidly 
decreasing; however, at the same 
time, Turkey is one of the rare 
countries that is increasing its 
forests. The forests in Turkey 

are increasing at a regular pace 
every year. In 1999, there were 
20.8 million hectares of forests; 
in 2018, this has reached 22.6 
million hectares. In the last 
20 years, while the presence of 
forests is diminishing throughout 
the world, Turkey has managed 
to increase its forests by 2 million 
hectares. 

Our children, our grand-
children and their children, 
and all the creatures living in 
the natural environment will 
be able to fill their lungs with 
clean air in a cleaner Turkey 
thanks to the saplings that will 
be planted on November 11. 
The most valuable inheritance 
we can leave our children and 
our grandchildren are the trees 
that we plant today.”
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Detaylı bilgi ve çekilişe katılmak için 30yearsofsmiles.com

30. yılımıza özel ayrıcalıklar
her ay 30 farklı şehirde!

30yearsofsmiles.com | 444 0 849

ALMATI / AMSTERDAM / BARİ / BİŞKEK / BOGOTA / GRAZ / HARKİV

HOUSTON / İSFAHAN / KARAKAS / KAZABLANKA / KİEV / KONSTANTİN

LOS ANGELES / LÜKSEMBURG / MEXICO CITY / NEW YORK / NİCE

PANAMA CITY / PRAG / ROMA / SAN FRANCİSCO / STRAZBURG / STUTTGART

ŞİRAZ / VARNA / VENEDİK / VİYANA / YEKATERİNBURG / ZÜRİH
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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



SPECIAL PRIVILEGES FOR OUR MEMBERS
ÜYELERİMİZE ÖZEL AYRICALIKLAR

milesandsmiles.com 444 0 849

Divan Diyarbakır’dan
iki kat Mil kazanın!

Earn double Miles at
Divan Diyarbakır!

1 Kasım 2019 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında
Divan Diyarbakır’da 3 gece ve üzeri konaklayarak 
konaklama başına 1.000 Mil kazanabilirsiniz.

Stay 3 nights or more at Divan Diyarbakır
between 1 November 2019 - 31 January 2020,
and earn 1,000 Miles per stay.

Mil lazımsa CarrefourSA!

If you need Miles,
come to CarrefourSA!

CarrefourSA’larda kampanya koşullarına uygun 
yapacağınız tek seferde 400 TL ve üzeri her alışverişte 
200 Mil kazanın!*
*Kampanyaya katılmak için, 4604’e “MIL” yazıp SMS göndererek gelen 
formun eksiksiz doldurulması veya carrefoursaka!.com‘dan 
“CarrefourSA - Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl” butonuna tıklayarak 
gelen formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Earn 200 Miles for every 400 TL and above shopping 
you make at a time in accordance with the campaign 
conditions at CarrefourSA!*
*To pa!icipate in the campaign, send an SMS to 4604 by typing 
“MIL“ and fill in the form completely also or by clicking the 
“CarrefourSA - Turkish Airlines Join the Campaign” bu"on on 
carrefoursaka!.com and fill in the form completely.



Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok markasıyla
işbirliği yaparak Miles&Smiles üyesi yolcularımıza

farklı avantajlar sunuyoruz.

Thanks to our pa!nerships with many of the world’s leading
companies, we offer our Miles&Smiles members

a multitude of advantages.



 In addition to Elite:
 
• 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 ce"ain flight classes
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 25 kg

ELITE

ELITE PLUS

 Classic Plus avantajlarına ek olarak:

• 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 ha$ı: 444 1 849
• Star Alliance Gold ka# avantajlarından
 yararlanma imkânı
• İlave 20 kg bagaj hakkı

 In addition to Classic Plus:

• Fast track for arrivals and depa"ures 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:

• 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 

 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  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

• Türk Hava Yolları ve Star Alliance program  
 o#ağı havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, refakatçi ödül bilet düzenleyebilme  
 ve kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Miles&Smiles kredi ka#ları ile alışverişlerden  
 Mil kazanımı

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

CLASSIC

Miles&Smiles'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfedin!
Discover the privileged world of Miles&Smiles!

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

+25.000 Statü Mili / +25.000 Status Mile

+40.000 Statü Mili / +40.000 Status Mile

+80.000 Statü Mili / +80.000 Status Mile
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Dünyanın İlk Üç Hava Köprüsünden Biri Olmayı 
Hedefliyoruz 
We Aim to Be One of the World’s Three Air Bridges 

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 
taşımacılık ve lojistik sektöründeki üyeleri bir araya getiren UTİKAD’ın  “Zirve 
2019” açılışında yaptığı konuşmada bayrak taşıyıcı havayolunun yedincilikten 
dünya üçüncülüğüne yükselme hedefinin altını çizdi. 
In his speech at the opening of the Association of International Forwarding and 
Logistics Service Providers (UTIKAD) “Summit 2019” that brings together members 
in the forwarding and logistic sector, Turkish Airlines Chairman of the Board and 
the Executive Committee M. İlker Aycı emphasized the f lag carrier airline’s target of 
rising from seventh to third in the global cargo market.  

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından 
“İleriye Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen “UTİKAD 
Zirve 2019”un açılışında bir konuşma yaptı. 

Türk Hava Yolları’nın lojistiğe büyük önem verdiğini 
ve son birkaç yılda hem stratejik planlarında hem de 
büyüme planlarında lojistiği merkeze aldıklarının 
altını çizen Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 
üç yılda Türk Hava Yolları özellikle hava kargoda yüzde 
80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo 
filomuz oluştu. Bugün hava kargo ile 86 ülkeye giderek 
dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını 
açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar 

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı gave a speech at the opening of 
the Association of International Forwarding and Logistics 
Service Providers (UTIKAD) “Summit 2019”  with the theme 
“Transformation to the Future.”

Aycı highlighted the fact that Turkish Airlines, places great 
importance on logistics, and in the last few years has placed 
logistics in the center of both its strategic plans and growth 
plans. He added, “In the last three years, with the investments 
we made Turkish Airlines has grown 80%, particularly in air 
cargo. We expanded our cargo f leet, forming our 24 aircraft 
cargo f leet. Today, f lying to 86 countries with air cargo, we 
have earned the title of the airline that f lies to more countries 
than any other airline in the world. We aim to increase our 4% 
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share in the global air cargo market. We have improved our 
ranking in this field from 13th to 7th in the world; our target 
for the upcoming period is to rank in the first five, then in the 
first three. Our aim is to be one of the world’s first three air 
bridges.”

Explaining that the different subsectors were gathered 
under one roof with the Services Exporters’ Association 
established last year, and pointing out the importance of 
improving technolog ies used in the log istic sector, lowering 
costs, and delivering on time, Aycı said, “We are moving 
from a period where countries and companies compete 
with each other to a period where supply chains compete 
and contend for primacy. In such a period, products need 
to be delivered to the relevant addresses quickly. A fast, 
dynamic, and secure service is gradually becoming even more 
important. This will also make the log istic sector even more 
central in world trade.”

At the second summit to be held this year, UTIK AD 
Chairman of the Board of Directors Emre Eldener thanked 
all the sponsors that gave them support. 

Reminding participants that the summit was organized 
with the theme “Transformation to the Future,” Eldener 
emphasized the innovations that technology, which has 
become an important part of life, will bring to business life 
and in particular to the log istic sector.   

payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 
yedinciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz 
önce ilk beşe, sonra ilk üçe girmek. Dünyanın ilk üç hava 
köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile 
farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını 
belirten Aycı, birlik çatısı altında bulunan lojistik 
sektörünün kullandığı teknolojileri geliştirmesi, 
maliyetlerini aşağıya çekmesi ve teslimatları zamanında 
yapmasının önemine dikkati çekerek “Ülkelerin, 
şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden 
tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı, rekabet ettiği 
bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin 
çok süratli bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi 
gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet 
giderek daha önemli bir hâle geliyor. Bu da lojistik 
sektörünü dünya ticaretinde daha merkezî bir konuma 
getiriyor.” diye konuştu.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener de bu 
yıl ikincisini düzenledikleri zirvede kendilerine destek 
veren sponsorlara teşekkür etti.

Zirvenin “İleriye Dönüşüm” temasıyla düzenlendiğini 
hatırlatan Eldener, hayatın bir parçası hâline gelen 
teknolojinin iş hayatına, özellikle de lojistik sektörüne 
getireceği yeniliklere dikkat çekti.
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Seyahat Sektörü Profesyonelleri “Turkish Airlines 
Corporate Club Conference”ta Buluştu 
Travel Sector Professionals Come Together at the Turkish Airlines Corporate 
Club Conference   

Dünyanın en önemli iş seyahati etkinliklerinden biri olan “Turkish Airlines Corporate Club Conference” 
seyahat endüstrisinin liderlerini ve uzmanlarını 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bir araya getirdi. 
The Turkish Airlines Corporate Club Conference, one of the world’s most important business travel 
events, brought leaders and experts from the travel industry together in Istanbul on October 7-8. 

Dünyada en fazla ülkeye uçan Türk Hava Yolları, seyahat 
sektörünün liderlerini dördüncüsünü düzenlediği “Turkish 
Airlines Corporate Club Conference”ta bir araya getirdi. 
İstanbul’da, Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen konferansa 
75 ülkeden 1.200’den fazla seyahat profesyoneli katıldı.

Bu sene “Turkish Airlines Corporate Club’ın 10’uncu Yılı” 
temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışını Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptı. 

BBC’nin “Talking Business with Aaron Heslehurst” 
programının başarılı sunucusu Aaron Heslehurst 
moderatörlüğünde düzenlenen konferansın açılış konuşması 
için kürsüye ödüllü gazeteci ve çok satan yazar Celeste Headlee 
çıktı. Global Business Travel Association’dan (GBTA) Melanie 
Garrett gibi ünlü isimlerin de yer aldığı konferansta seyahat 
endüstrisinin liderleri ve uzmanları sektörün geleceğini fikir 
alışverişi ve münazaralarla ele alırken iş birliğine yönelik 
bağlantılar kurma imkânına da sahip oldular. 

Konferansta bir araya gelen mevcut ve potansiyel 
müşterilere, seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerine ve 

Turkish Airlines, the airline that f lies to more countries than 
any other in the world, brought leaders in the travel sector 
together at the 4th Turkish Airlines Corporate Club Conference. 
More than 1,200 travel professionals from 75 countries 
attended the conference held at the Hilton Istanbul Bomonti 
Hotel in Istanbul.

The event organized this year with the theme “Turkish 
Airlines’ Corporate Club’s 10th Year” was opened by Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı. Award-winning journalist and bestselling 
author Celeste Headlee took the stage for the opening speech 
at the conference moderated by BBC ‘Talking Business with 
Aaron Heslehurst’s programme’s successful presenter Aaron 
Heslehurst. At the conference attended by famous names, 
including Melanie Garrett from the Global Business Travel 
Association (GBTA), leaders and experts from the travel 
industry exchanged ideas on the sector’s future, and had the 
opportunity to network and connect with business associations 
in the sector. 
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kurumsal seyahat sektörünün önemli oyuncularına hitaben 
bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları; 
kurumsal müşterilerine sunduğu ürünlerini, servislerini 
ve operasyonlarını büyütmeye devam ederken yeni evi 
İstanbul Havalimanı’nın sunduğu fırsatları da memnuniyetle 
karşılamakta. Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi 
sunmaya hazırız ve kendilerini ‘Dünyanın Buluşma 
Noktası’ndaki yolculuğumuza davet ediyoruz.” sözleriyle bayrak 
taşıyıcının müşterilerine ve Turkish Airlines Corporate Club 
üyelerine sunduğu benzersiz hizmetlerin daha da gelişerek 
devam edeceğinin altını çizdi.

Turkish Airlines Corporate Club, üyelerinin hiçbir taahhütte 
bulunmadan ve ücret ödemeden fırsatlardan yararlanmalarını 
sağlıyor ve prestijli bir uçuş sunarak kurumsal seyahat sadakat 
programları arasında dünyanın en kapsamlı programlarından 
biri olarak adından söz ettiriyor. Özellikle iş odaklı seyahat 
eden misafirlerin beklenti ve öncelikleri doğrultusunda 
tasarlanan Turkish Airlines Corporate Club programı kurumsal 
müşterilere özel indirimler, daha fazla bagaj limiti, bilet 
esnekliği ve özel yolcu salonu kullanımı gibi avantajlar sunuyor. 
Business Sınıfı yolcuları yatak hâlini alabilen koltuklarla rahat 
bir yolculuk geçirirken ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanı sıra Uçan 
Şeflerin üst düzey ikram hizmetlerinden de yararlanabiliyor. 

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı, who gave a speech addressing 
existing and potential customers, high-ranking executives of 
travel agencies, and important actors in the corporate travel 
sector who came together at the conference, emphasized that 
the exclusive service the f lag carrier offers its customers and 
Turkish Airlines Corporate Club members will continue with 
further improvement of its services. He added, “While Turkish 
Airlines continues to expand on the products, services, and 
operations it offers to corporate customers, we also welcome the 
opportunities our new home, Istanbul Airport, facilitates. We 
are on hand to offer our guests an unequalled travel experience 
and invite them on a journey to the Meeting Point of the World.” 

Turkish Airlines Corporate Club enables members to benefit 
from privileges free of charge and with no commitment, and 
is referred to among the corporate travel loyalty programs as 
one of the most comprehensive programs in the world. The 
Turkish Airlines Corporate Club program designed according 
to the expectations and priorities of our guests that travel on 
business, offers corporate customers advantages including special 
privileges, a generous baggage allowance, ticket f lexibility, and 
use of its exclusive lounges. Business Class passengers can travel 
in comfort in lie-f lat seats, benefit from the use of free Wi-Fi 
services, and the Flying Chef ’s top-class meal services. 
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“Dördüncü Etnospor Kültür Festivali” 
Atatürk Havalimanı’nda Düzenlendi 
Fourth Annual Ethnosport Cultural Festival Was Held at Atatürk Airport 

Dünya Etnospor Konfederasyonu 
tarafından düzenlenen “Dördüncü 
Etnospor Kültür Festivali” 3-6 Ekim’de 
gerçekleştirildi. Bu yıl “Pilavdan 
Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloganıyla 
düzenlenen festival 2 milyona yakın 
ziyaretçi ağırladı. 
The fourth annual Ethnosport Cultural 
Festival, organized by the World 
Ethnosport Confederation, took place 
on October 3-6. This year, the festival 
with the slogan “Let the spoon of he who 
refuses pilaf, break,” (i.e. Give it your 
all), attracted 2 million visitors. 

Geleneksel kültürlerden bugüne miras kalan okçuluk, güreş, 
atlı cirit, kökbörü gibi spor dallarını yaşatarak her yıl bir 
festival düzenleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, 
dördüncü festivalini Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdi.

Bu yıl 16 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla yapılan 
festivalin ziyaretçileri, spor müsabakalarını izlemenin yanı 
sıra ok atma, at binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunları 
tecrübeli profesyoneller gözetiminde tecrübe etme fırsatı da 
buldu. Okçuluk, at binme, misafir ülkelerin ikramları ve halk 
dansları gösterileri gibi etkinlikler her yaştan ziyaretçinin 
ilgisini çekerken çocuklar artık unutulmuş olan topaç, çember, 
üç taş, beş taş, misket ve çuval yarışı gibi oyunlarla tanıştı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu 2016 yılından bu yana 
düzenlediği Etnospor Kültür Festivali ile kadim sporların 
yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok ülkenin 
temsilcilerini bir araya getirirken yüz binlerce ziyaretçi 
ağırlıyor.

Sports, like archery, wrestling, jirit (jeered), and kökbörü (buzkashi), 
which we have inherited from traditional culture, are features of the 
festival organized every year by the World Ethnosport Confederation. 
This year, the fourth annual festival was held at Atatürk Airport. 

Close to 1,000 athletes from 16 different countries participated 
in the festival this year. Visitors had the opportunity to watch 
experienced professionals take part in sports competitions, including 
archery, riding, and sports and games like aşık (talus bones) and 
mangala (mancala). Activities like archery, riding, and food and folk 
dancing by participating countries fascinated visitors of all ages, and 
traditional toys like topaç, çember, üç taş, beş taş, marbles, and sack 
races were reintroduced. 

The World Ethnosport Confederation has organized the 
Ethnosport Cultural Festival since 2016, revitalizing ancient sports 
and making them more popular, bringing together representatives 
from a number of countries, and hosting hundreds of thousands of 
visitors. 
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Global Hava Kargo Markası Turkish Cargo, ISO 10002:2018 
Müşteri Memnuniyeti Sertifikası’na Sahip Oldu
The Global Air Cargo Brand Turkish Cargo Receives ISO 10002: 2018                                                       
Customer Satisfaction Quality Management System Certification

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, müşteri memnuniyetini arttırmak 
adına kuruluşlarda şikâyetlerin yönetim süreci için kılavuz niteliğinde olan ISO 10002:2018 sertifikasına 
sahip oldu ve sertifika kapsamında, Kargo Müşteri Geri Bildirim Yönetimi Politikası’nı oluşturdu. 
Turkish Cargo, the world’s fastest growing air cargo brand, received the ISO 10002:2018 certification, 
classified as a guide in the process of managing complaints in corporations with the aim of increasing 
customer satisfaction, and formed the “Customer Feedback Management Policy” in accordance with the 
certification.

2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer 
almayı hedefleyen Turkish Cargo, müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarını ‘’Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sertifikası (ISO 
10002:2018)’’ ile belgeledi.

Turkish Cargo bünyesinde oluşturulan Kargo Müşteri Geri 
Bildirim Yönetimi Politikası kapsamında; raporlama metotlarında, 
ilgili süreçlerde ve geri bildirim yönetim sistemi olan 3CS üzerinde 
çeşitli iyileştirmeler yapılmış, ayrıca ilgili hususlarda tüm personele 
eğitimler atanmıştır. 

Başarılı hava kargo markası, İstanbul ve Atatürk 
havalimanlarında bulunan kargo terminallerinde, müşteri 
memnuniyeti odaklı “Sizi Dinliyoruz” kutuları oluşturarak; 
şeffaf, yetkin, erişilebilir, objektif, hızlı, cevap verilebilir ve sürekli 
iyileştirilebilir bir süreç yönetimi sağlamıştır.

Müşteri odaklı olarak gerçekleştirmiş olduğu projelerle hareket 
eden Turkish Cargo; geri bildirimlerde, gizlilik esasına bağlı kalarak 
hareket ediyor ve tüm talepleri hızlı şekilde çözüme ulaştırıyor. 

Global hava kargo markası Turkish Cargo, müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalarıyla birlikte 2023 yılında, dünyanın ilk beş hava 
kargo markası arasında yer almayı hedefliyor. 

The customer satisfaction-based operations of Turkish Cargo, which 
aims to rank among the world’s first five air cargo brands in 2023, 
were documented with the Customer Satisfaction Management 
Certificate (ISO 10002:2018). 

Under the “Customer Feedback Management Policy” developed 
within Turkish Cargo, various improvements were made in reporting 
methods, the relevant processes, and the feedback management 
system 3CS. In addition, all employees were assigned training 
sessions on the respective issues.

The successful air cargo brand placed customer satisfaction-
based “We Listen” suggestion boxes at Istanbul Airport and in the 
cargo terminal of Ataturk Airport thus ensuring a transparent, 
competent, accessible, objective, fast, responsive, and continuously 
improvable management process.

Turkish Cargo focuses its projects on its customers, operates 
with total commitment to customer confidentiality, and resolves all 
requests with speed. 

In 2023, the global air cargo brand Turkish Cargo, whose 
operations focus on customer satisfaction, aims to be among the 
world’s first five air cargo brands. 
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Türk Hava Yolları’ndan İhracatçılara Eğitim Desteği
Training Support for Exporters from Turkish Airlines 

Türk Hava Yolları ve UPS, İKMİB üyelerine yönelik “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve 
Eğitimi” iş birliği protokolü imzaladı. 
Turkish Airlines and UPS signed a “Training and Transporting of Dangerous Goods” 
collaboration protocol aimed at members of the Istanbul Chemicals and Chemical Products 
Exporters’ Association (IKMIB). 

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan 
kimya sektöründe ihracatı arttırmak ve farklı pazarlara 
ulaşabilmek amacıyla kendisine üye firmalara yönelik 
çalışmalara imza atan  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB); UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi ile “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” iş 
birliği protokolü imzaladı. 

İKMİB’e üye olan firmalar, iş birliği kapsamında, tehlikeli 
maddeler sınıfındaki ürünlerin gönderimleri için gereken 
IATA sertifikası eğitimini alarak numune gönderimini 
gerçekleştirebilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, 
IATA ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü (TMKT) onaylı sertifikaya sahip olacak. 

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı 
Müjdat Uludağ, “Türk ihracatçısını dünyanın 300’den fazla 
şehrine ulaştırıyoruz. İhracatçılarımıza desteğimizi eğitim 
alanında gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimiz ile pekiştiriyoruz. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, İKMİB üyesi firmalara 
uluslararası standartlarda eğitim sağlayarak onlara yeni 
pazarlara ulaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacak.” 
sözleriyle bayrak taşıyıcı havayolunun Türk ihracatçılarının 
yanında olduğunun altını çizdi.

Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ 
Association aims to increase exports in the chemical sector, 
Turkey’s second largest export sector, and expand into new 
markets. To this end and focusing its attention on its members, 
the association signed a “Training and Transportating of 
Dangerous Goods” protocol with the Turkish Airlines Aviation 
Academy and UPS.  

As a part of this collaboration, companies that are members 
of the IKMIB will receive high-quality safety training for the 
transportation of dangerous goods in order to acquire validation 
from IATA and be certified for such services.Participants who 
complete the training successfully will receive a certificate 
approved by IATA and the General Directorate of Dangerous 
Goods and Combined Transport (TMKT).

Speaking at the signing ceremony, Turkish Airlines Chairman 
of Training Müjdat Uludağ highlighted that the f lag carrier 
airline supports Turkish exporters with the words, “We f ly 
Turkish exporters to more than 300 cities in the world. We are 
increasing support for our exporters with our new collaboration 
in the field of training. By providing training of an international 
standard to members of the IKMIB, the Turkish Airlines Aviation 
Academy will make a significant contribution to its members 
expanding into new markets.”
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Türk Hava Yolları Eylül Ayı Doluluk Oranı Yüzde 82,9 
Olarak Gerçekleşti   
Turkish Airlines Achieved 82.9% Seat Occupancy Rate in September     
Eylül ayı yolcu ve kargo trafik 
sonuçlarını açıklayan Türk Hava 
Yolları, doluluk oranlarındaki 
yükselme hareketinin bu ayda da 
devam ettiğini belirtti.

Erişim ağını ve uçak filosunu 
genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, 
operasyonlarını akılcı planlamalar ve 
üstün hizmet kalitesiyle destekleyerek 
doluluk oranlarındaki yükseliş 
trendini eylül ayında koruyarak 
başarılı bir şekilde geride bıraktı.
Eylül 2019 Trafik Sonuçları 
değerlendirmesine göre;

•  Eylül ayında taşınan yolcu sayısı 
6,7 milyon oldu.

• Dış hat doluluk oranı %82,5 
olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların 
doluluk oranı %86,1 oldu.

• Dıştan dışa transfer yolcu 
sayısında %6,2’lik, dıştan dışa 
transfer yolcular hariç dış hat yolcu 
sayısında %5,5’lik artış gerçekleşti.

• Eylül ayında taşınan kargo ve 
posta hacmi geçen yılın aynı dönemine 
göre %9,8 seviyesinde arttı. 

•  Kargo hacmi Afrika’da %11,8, 
Kuzey Amerika’da %11,5, Uzak 
Doğu’da %11,4 ve Avrupa’da %10,7 
büyüdü.

Ocak-Eylül 2019 Trafik Sonuçları 
değerlendirmesine göre ise;

•  2019 yılının ilk dokuz ayında 
yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon 
olarak gerçekleşti.

• Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-
Eylül 2019 döneminde %81,4 olarak 
gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 
%80,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt 
içi yolcu doluluğu %86,4 seviyesine 
ulaştı.

• Dıştan dışa transfer yolcu 
sayısında %3,9’luk artış yaşandı.

• 2019 yılının ilk dokuz ayında 
toplam taşınan kargo ve posta geçen 
senenin aynı dönemine göre %9,6 
artarak 1,1 milyon tona ulaştı.

The global carrier, which continues to expand 
its destination network and aircraft fleet, 
ended September successfully, maintaining 
its increase trend, by supporting its 
operations with rational planning and 
outstanding service quality. 

According to the evaluation of 
traffic results for September 2019,

• Passenger figures for September reached 
6.7 million. 

• The seat occupancy rate on international 
flights was 82.5%, while the seat occupancy 
rate on domestic flights was 86.1%.

• International to international transfer 
passenger figures increased by 6.2%, while 
the figures of international flight passengers, 
not including international to international 
transfers, increased by 5.5%.

• Compared with the same period last 
year, the volume of cargo and post carried in 
September 2019 increased by 9.8%.

• Cargo volume increased by 11.8% in 
Africa, 11.5% in South America, 11.4% in 
the Far East, and 10.7% in Europe.

According to the evaluation of traffic 
results for January-September 2019,

• Passenger figures reached 56.4 million 
in the first nine months of 2019.

• The total passenger occupancy rate 
in the period of January-September 2019 
was 81.4%. The international passenger 
occupancy rate was 80.7%, while the 
domestic passenger occupancy rate reached 
86.4%.

• There was a 3.9% increase in 
international to international transfer 
passenger figures.

• Compared with the same period last 
year, in the first nine months of 2019, 
the total transportation of cargo and 
post increased by 9.6%, reaching 1.1 
million tons. 

%82,5

%86,1

%6,2

%9,8

%9,6

Dış Hat doluluk oranı
The seat occupancy 
rate on international 
flights

İç Hat doluluk 
oranı 
The seat 
occupancy rate on 
domestic flights

Dıştan dışa transfer yolcu 
sayısındaki artış oranı 
Increase in the rate of   

international to international 
passengers

Eylül ayında taşınan Kargo ve 
Posta hacmindeki artış
The volume of cargo and post 
carried in September

2019 yılının ilk 
dokuz ayında 

taşınan kargo ve 
posta  artışı 

Increase in the 
first nine months 
of 2019, the total 
transportation of 

cargo and post

Turkish Airlines announced its 
September figures for passenger 
and cargo traffic stating that 
the increasing trend in seat 
occupancy rates continued in 
that month. 



112  ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019

HABERLER
NEWS

Türk Hava Yolları Ekibinden Sıfır Atık Projesine Destek
The Turkish Airlines Team Supports The Zero Waste Project   

Sıfır Atık Projesi kapsamında son bir yılda 100 ton atığı dönüştüren bayrak taşıyıcı, hem çevre kirliliğini azaltan 
hem de döngüsel ekonomiyi destekleyen bu projede yeni bir adım daha attı.  
The flag carrier, which recycled 100 tons of waste in the last year as part of the Zero Waste Project, took a new step 
within the framework of this project which reduces environmental pollution and contributes to the circular economy.

Türk Hava Yolları, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin en önemli ilkesi olan 
“atıkların kaynağında ayrıştırılması” kapsamında pilot bölge 
olarak seçtiği Genel Yönetim Binası’ndaki masa altı çöp kutularını 
14 Ekim 2019 tarihinde tümüyle kaldırdı ve her birim, ortak atık 
üniteleri kullanmaya başladı. 

Atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayacak olan ortak atık üniteleri pil, 
plastik&metal, kâğıt, cam, evsel atık ve kontamine kategorilerinde, 
birimlerin tüketim profiline uygun altı hazne olarak ayrı ayrı 
düzenlendi.

Tüm faaliyetlerini çevre duyarlılığıyla sürdüren Türk Hava 
Yolları, dünyanın en genç uçak filolarından biri olan filosuna 
daha yüksek yakıt verimliliğine sahip yeni nesil uçaklar katarak 
karbon ve gürültü emisyonlarını daha da azaltmaya devam ediyor. 
2016 yılında bayrak taşıyıcı, 43.975 tonluk yakıt tasarrufu ile 
138.522 tonluk karbon salınımını önlemiş ve bu performansı ile 
Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (The International Council 
on Clean Transportation-ICCT) tarafından, Amerika/Kanada ve 
Avrupa transatlantik hatlarında uçan 20 uluslararası havayolu 
arasında yakıt verimliliği açısından dördüncü sırada olduğu 
açıklanmıştı. 

Türk Hava Yolları, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen Sıfır Atık Projesi’nin 
en büyük destekçileri arasında bulunuyor. Bayrak taşıyıcı 2018 
yılında düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nde Sürdürülebilirlik 
Politikaları ve Sıfır Atık Projesi’ne Destek Ödülü’ne layık görülmüş, 
ödül Sayın Emine Erdoğan tarafından Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya verilmişti.

As part of the most important principle of the Zero Waste 
Management System, namely “waste separation at source,” 
Turkish Airlines removed under-desk rubbish bins on October 14, 
2019, at the General Management Building, which was chosen as 
the pilot area for this project, and all departments started to use 
the joint waste units.

The joint waste units facilitate recycling by separating waste 
at the source, and were designed as six units according to the 
departments’ consumption: batteries, plastic & metal, paper, 
glass, domestic waste, and contaminated waste.

Turkish Airlines carries out all its operations with 
environmental awareness, and continues to reduce carbon and 
noise emissions even further by adding new-generation aircraft 
that offer higher fuel efficiency to its f leet, one of the world’s 
youngest aircraft f leets. In 2016, the f lag carrier prevented 
138,522 tons of carbon emissions by saving 43,975 tons of fuel. 
This achievement earned Turkish Airlines the fourth place in 
terms of fuel efficiency among 20 international airlines that f ly 
on the North America-Europe transatlantic f light according to 
the International Council on Clean Transportation (ICCT).

Turkish Airlines is one of the major promoters of the Zero 
Waste Project under the patronage of Republic of Turkey 
President Recep Tayyip Erdoğan and his wife, Emine Erdoğan, led 
by the Ministry of the Environment and Urbanization. In 2018, 
the f lag carrier earned the Award for Sustainability Politics and 
Support for the Zero Waste Project. The award was accepted on 
behalf of Turkish Airlines by Turkish Airlines Chairman of the 
Board and the Executive Committee M. İlker Aycı from First Lady 
Emine Erdoğan. 
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Travel Weekly Asia Okurlarından Türk Hava 
Yolları’na Ödül 
Turkish Airlines Receives Award from Travel Weekly Asia Readers   

Seyahat endüstrisinin nabzını tutan Travel Weekly 
Asia (TWA), 2019 yılının Okur Tercihi Ödülleri’nde 
En İyi Avrupalı Havayolu ödülünü Türk Hava 
Yolları’na verdi. 
Travel Weekly Asia (TWA), which keeps the pulse of 
the travel industry, gave the Best European Airline 
Award at the Readers’ Choice Awards to Turkish 
Airlines. 

Turizm ve seyahat sektörüne yönelik basılı ürünler, web siteleri, 
elektronik bültenler, e-kitaplar, video kanalları gibi mecralarla 
ve düzenlediği konferanslarla çok platformlu bir bilgi sağlayıcısı 
olan Travel Weekly Asia; oteller, havayolları, seyahat hatları 
ve acenteleri gibi sektörün bel kemiği niteliğindeki 10 farklı iş 
kolunun en iyilerini belirledi. 

10 ayrı kategoride bölgesel bazlı ödüllerin sahiplerini 
bulduğu bu yılki oylama sonucunda Türk Hava Yolları En İyi 
Avrupalı Havayolu ödülüne layık görüldü. Mandarin Orchard 
Otel’de düzenlenen TWA 2019 Okur Tercihi Ödülleri töreninde 
Türk Hava Yolları’nın ödülü Singapur Müdürü Levend Arısoy’a  
takdim edildi.

Travel Weekly Asia is a multiplatform data provider via channels 
including printed materials, websites, e-bulletins, e-books, 
videos, and conferences aimed at the tourism and travel sector. 
TWA announced its choice of Top 10 in different service branches 
including hotels, airline companies, travel routes, and agencies, 
which form the virtual “ backbone” of each sector. 

This year’s votes determined the winners of the sector-based 
awards in 10 different categories and saw Turkish Airlines 
receive the Best European Airline Award. At the TWA 2019 
Readers’ Choice Awards ceremony held at the Mandarin Orchard 
Hotel,  General Manager of Singapore for Turkish Airlines Levend 
Arısoy accepted the award on behalf of Turkish Airlines. 

Şahika Ercümen’den Yeni Şampiyonluk
A New Championship for Şahika Ercümen

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen 66 
metre derinliğe iki dakika 14 saniyede dalarak, 
yedi ülkeden 46 sporcunun yarıştığı dünya 
kupasında şampiyon oldu. 
World diving record holder Şahika Ercümen 
became the World Cup champion competing 
against 46 athletes from seven countries, diving 
66 meters in 2 minutes 14 seconds.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) Antalya’nın Kaş 
ilçesinde düzenlediği Üçüncü CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor 
Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel 
Türkiye Şampiyonası’nda millî sporcu Şahika Ercümen bir 
şampiyonluk daha elde etti.

Türk Hava Yolları’nın sponsor olduğu Ercümen yedi ülkeden  
(Rusya, ABD, Polonya, Kazakistan, Kolombiya, Brezilya, Türkiye) 
46 sporcunun katıldığı yarışmada  iki dakika 14 saniyede 66 
metreye dalarak paletli sabit ağırlıklı dalış şampiyonu oldu.

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda 
da şampiyon olan millî sporcu, “Dünya kupasında ülkemize 
şampiyonluk getirmek benim için büyük gurur. Ekim ayı 
sonunda da ülkemize yeni bir dünya rekoru kazandırmayı 
hedefliyorum.”  dedi.

National sportswoman Şahika Ercümen won another championship 
at the CMAS-TSSF “Kaş Is Different” Free-Diving Outdoor World 
Cup and Open Water Free-Diving Individual Turkish Championship 
organized for the third time by the Turkish Underwater Sports 
Federation. 

In the competition participated by 46 athletes from seven 
countries (Russia, USA, Poland, Kazakhstan, Columbia, Brazil, 
Turkey), Ercümen, sponsored by Turkish Airlines, became the constant 
weight with fins champion diving 66 meters in 2 minutes 14 seconds.

Our national sportswoman who also became champion in the 
Open Water Free-Diving Individual Turkish Championship, said, “It 
is a great honor for me to bring the championship to our country in 
the World Cup. At the end of October, my goal is to earn my country 
another world record.” 
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Roma, Dünyanın Sıfır Noktası Göbeklitepe ile Tanıştı  
Göbeklitepe, The World’s Starting Point Is Introduced to Rome 
Yıldız Sarayı Vakfı “Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor Projesi”nin tanıtımı için 
İtalya’nın başkenti Roma’da bir etkinlik gerçekleştirdi.  
The Yıldız Palace Foundation organized an event in Rome, Italy to promote the project 
“Göbeklitepe: Rewriting Human History.” 

12 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul 
edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe, 
Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda, İtalya’nın başkenti 
Roma’da düzenlenen panel ve fotoğraf sergisiyle tanıtıldı.

Etkinliğe T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür 
Yavuzer, Türk Hava Yolları Roma Müdürü Hakan Yılmaz ile çok 
sayıda İtalyan konuk ve ilgililer katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif İşleri Genel Müdürlüğü 
desteğinde ve Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür 
Merkezin ev sahipliğinde düzenlenen “Geçmişi Anlamak 
Yarına Yürümek” paneli, Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu 
moderatörlüğünde, Milano Politeknik Üniversitesi’nden 
Arkeoastronom Prof. Giulio Magli, Iğdır Üniversitesi’nden 
Arkeolog Prof. Dr. Bahattin Çelik ve Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nden Göbeklitepe Kazı Koordinatörü Dr. Lee Clare’in 
katılımıyla gerçekleşti.

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan 
Uslu, “Geçmişi Anlamak ve Yarına Yürümek” paneli ile 
Göbeklitepe’ye özgü ve son gelişmeleri sunarken “Zamanın 
Mirası” adlı fotoğraf sergisini İtalyan seyahat acentesi sahipleri, 
köşe yazarları, blogger’lar gibi toplumun geniş kesimlerine 
tanıttıklarını belirtti. Uslu, aralık ayında bir grubu Şanlıurfa’da 
da ağırlayarak yerinde gösterme imkânı bulacaklarını söyledi.

Göbeklitepe, recognized as the world’s oldest temple with its 12,000-
year history and included on the UNESCO World Heritage List, was 
promoted under the sponsorship of Turkish Airlines with a panel and 
photography exhibition in Rome,  Italy.

The event was attended by the Turkish Deputy Minister of Culture 
and Tourism Özgül Özkan Yavuz, Yıldiz Palace Foundation President 
Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Mayor of Şanlıurfa Metropolitan 
Municipality Zeynel Abidin Beyazgül, Deputy Chief of Mission at the 
Turkish Embassy in Rome Özgür Yavuzer, Turkish Airlines General 
Manager of Rome Hakan Yılmaz and many Italian and foreign guests.

The panel “Understanding the Past, Walking to the Future” 
hosted by the Yunus Emre Institute Cultural Center in Rome and 
with the support of the Republic of Turkey Ministry of Culture and 
Tourism Directorate Generale for Copyrightwas moderated by Prof. 
Dr. Zeynep Karahan Uslu and organized with the participation of 
archaeoastronomer Prof. Giulio Magli from the Polytechnic University 
of Milan, archaeologist Prof. Dr. Bahattin Çelik from Iğdir University, 
and Dr. Lee Clair, Göbeklitepe excavation coordinator from the 
German Archaeological Institution.

Yıldız Palace Foundation President Prof. Dr. Zeynep Karahan 
Uslu said that while the panel “Understanding the Past, Walking 
to the Future” reveals the recent developments in Göbeklitepe, the 
photography exhibition “Heritage of Time” introduced Göbeklitepe 
to large segments of society including Italian travel agencies, 
columnists, and bloggers. Uslu said in December they will be hosting 
a group in Şanlıurfa and this will give them the opportunity to see 
the site firsthand.    

HABERLER
NEWS
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l Birden 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.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya 
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 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. 
l 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. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you 
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60) 
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete tabidir. 
Spor ekipmanı taşıma 
işlemlerinizi AnadoluJet 
mobil uygulamasından 
veya web sitesinden 
gerçekleştirebilirsiniz. Spor 
ekipmanı taşıma işlemleri 
satış ofislerinde veya uçuşun 
gerçekleşeceği havalimanlarında 
da yapılabilmektedir.
l 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.

l AnadoluJet seferleri ile 
seyahat eden yolcularımız; 
uçuş öncesi bekleme süresini 
özel ve konforlu hale getiren 
THY CIP salonundan ücret 
karşılığı yararlanabilirler. Miles 
& Smiles üyesi yolcularımız 
THY CIP salonu kullanım 
koşulları hakkında detaylı 
bilgiyi www.anadolujet.com’u 
ziyaret ederek alabilirler.  
l On payment of fee, AnadoluJet 
passengers may access Turkish 
Airlines CIP Lounge to have a 
pleasant and comfortable start to 
their journey. Our Miles & Smiles 
member passengers can get detailed 
information on the terms of use of 
the Turkish Airlines CIP lounge by 
visiting www.anadolujet.com.

SPOR EKİPMANLARI 
SPORTS EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

l Standart 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.

l 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.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

KOLTUK SEÇİMİ  /  SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

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

BAGAJ  / BAGGAGE 

l Koltuk seçimi uygulaması kapsamında acil çıkış, 
pencere kenarı, koridor ve standart koltuklardan 
istenilen koltuk seçilebilir.
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, satış ofisleri 
ve acenteler üzerinden uçuşa 6 saat kalana kadar yapılabilir.
l Koltuk 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. 
l The seat of your choice can be selected among emergency, window, aisle, and 
standard options with the seat selection application.
l Seat selection can be made 6 hours before departure through the website, 
mobile app, call center, sales offices and agencies.
l 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. 



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

EVCİL HAYVAN / PETS

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

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda 
kullanabilirsiniz. 
l Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların 
kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik 
cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak 
emniyete alınması gerekmektedir. 
l You may use your electronic devices in flight mode.  
l 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.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT
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Türk Hava Yolları'nın 
Online Alışveriş Sitesi 
Shop&Miles 5 Yaşında!

Yeni yaşımıza özel avantaj ve fırsatları kaçırmamak için
siz de shopandmiles.com'u ziyaret edin.







FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADEMARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 32
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GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN



AD

Turkish Cargo olarak, e-ticaret ürünlerini dünyada
126’dan fazla ülkede 315’ten fazla noktaya güvenle taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
 DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.



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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA



ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019  127  



128  ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2019

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ 
 WITHOUT CUSTOMS STATIONS 
Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), Ed-

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

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

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

(USQ), Van (VAN)’dır.  

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

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

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

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

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

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