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TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA 
ARMAĞANI: KÜRE 
DAĞLARI MİLLÎ PARKI 
Havası, suyu ve doğasıyla her mevsim 
ayrı bir renge bürünen, kendisini 
ziyaret edenleri sahip olduğu o 
büyük ihtişamla bağrına basan Küre 
Dağları Millî Parkı, ülkemizde gezilip 
görülmesi gereken yerler arasında ilk 
sıralarda bulunuyor.
 
TURKEY’S GIFT TO 
THE EARTH: KÜRE 
MOUNTAINS NATIONAL 
PARK 
Welcoming its visitors with open 
arms in all its glory with its air, water, 
and nature imbued in a different 
hue each season, Küre Mountains 
National Park ranks among the top 
places to see in our country.
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ANADOLU’NUN
KUŞLARI 
Kâh sürü hâlinde, kâh yalnız 
uçar Anadolu kuşları. Rengârenk 
tüyleriyle memleketi süslerler.
 
BIRDS OF ANATOLIA 
The birds of Anatolia fly at times 
as a flock and at others solo. They 
adorn the country with their colorful 
feathers.

HİLAL-İ AHMER’DEN 
KIZILAY’A 150 YIL 
150 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla 
kurulan Türk Kızılay, bir buçuk 
asrı geride bırakırken Türk milleti 
adına ilk günkü misyonuyla 
hizmet vermeye;  savaş, afet, 
deprem, açlık ve yoksullukla 
mücadele eden coğrafyalarda 
merhametin ve şefkatin temsilcisi 
olmaya devam ediyor. 
 
150 YEARS – FROM 
HILAL-I AHMER 
TO KIZILAY (RED 
CRESCENT) 
The Turkish Red Crescent, 
established 150 years ago as the 
Hilal-i Ahmer, continues to serve 
in the name of the Turkish nation 
with the same mission as the first 
day it was established; with a 
century and a half of history, the 
Turkish Red Crescent has fought 
against the effects of war, natural 
disasters, earthquakes, famine 
and poverty, representing mercy 
and compassion in the region.

MİLLÎ EGEMENLİĞİN 
100’ÜNCÜ YILINDA 
ERZURUM
2 binli metrelere ulaşan rakımıyla 
Anadolu’nun zirvesinde kurulmuş 
bir gökyüzü şehri olan Erzurum, 
23 Temmuz 1919’da yapılan 
kongre ile millî egemenliğin 
koşulsuz olarak kabul edildiği 
günlerin 100’üncü yılında yine 
yükseklerden sesleniyor.

ON THE 100TH 
ANNIVERSARY 
OF NATIONAL 
SOVEREIGNTY 
ERZURUM 
At an altitude of 2000 meters, 
a land of open skies built on 
the peak of Anatolia, Erzurum 
is once again resounding from 
the heights on the centennial 
anniversary of the congress in 
which national sovereignty was 
accepted without any conditions 
on July 23, 1919. 
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RETRO-OYUN ÇILGINLIĞI 
SİZİ DE SARABİLİR!
Sadece 40 yıllık bir mazisi olsa da, 
video oyunlar piyasasında da sıkı bir 
antika kültürünün oluştuğunu biliyor 
muydunuz? Video oyunların büyümüş 
olan insanlar, çocukluklarından 
unutamadıkları oyunları ve oyun 
sistemlerinin koleksiyonunu yapıyor 
artık.
 
YOU MAY GET ENGULFED 
BY THE RETRO-GAMING 
FRENZY! 
Did you know that despite having only 
a past of 40 years, there is a vintage 
market within the video games market? 
Those who grew up with video games 
are now collecting the games and 
gaming systems of their childhood 
which they could not forget.

FUAT SEZGİN: TARİHİ 
KIPIRDATAN MÜSLÜMAN 
BİR ÂLİM 
94 senelik uzun hayatı boyunca, 
dünyanın önde gelen kütüphanelerini 
dolaştı, varlığı unutulmuş yazma 
eserleri ortaya çıkardı. 

FUAT SEZGIN: AN ISLAMIC 
SCHOLAR WHO REVISED 
HISTORY 
Throughout his ninety-four-year life, 
he visited the significant libraries of 
the world and brought forth forsaken 
manuscripts. 
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

BİLGİ INFO
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Sizleri bu yaz, dört bir yanı bambaşka güzel memleketimizi 
AnadoluJet ayrıcalığıyla keşfetmeye çağırıyoruz. “Uçmayan 
Kalmasın” diye çıktığımız bu yolculukta yeni hatlar ve frekanslarla 
her geçen gün biraz daha büyüyoruz.
Uçağımıza hoş geldiniz!

Birlikte En Yükseğe
Sosyal medya hesaplarımızda yayınladığımız “Birlikte En Yükseğe” 
isimli yeni reklam filmimiz, kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı. 
Anadolu’nun eşsiz köşelerini de içeren videomuza gösterdiğiniz 
ilgi için teşekkür ederim. Sizi sevdiklerinize, sevdiklerinizi size 
ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. 18 Haziran itibarıyla 
İzmir-Şanlıurfa seferlerimize başlıyoruz. Haftalık üç frekans 
planlanan uçuşlarımızın şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Anadolu’yu birbirine bağlayarak hayatınızı kolaylaştırmak için 
çıktığımız bu yolda verdiğimiz sözü bir an olsun unutmuyoruz.

Final Four Heyecanı
İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan, basketbol 
tutkunlarının heyecanla beklediği Turkish Airlines EuroLeague 
Final Four bu yıl bir ilke sahne oldu. İki köklü Türk takımımız 
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finallere kaldı. Birbiriyle karşılaşan 
takımlarımızdan finale çıkan Anadolu Efes, diğer maçta Real Madrid’i 
yenen CSKA Moskova’nın rakibi oldu. Nefesler tutularak izlenen 
final maçını kazanan CSKA Moskova, bu yılki kupayı müzesine 
götürdü. Şampiyon ekibi bir kez daha kutlar, gösterdikleri başarı ve 
bize yaşattıkları gurur için takımlarımızı tebrik ederim. Sponsoru 
olduğumuz EuroLeague ile basketbol heyecanını sizlerle yaşamaktan 
mutluyuz.

Doğayı Koruyoruz
Türk Hava Yolları ailesi olarak doğayı korumak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Teknolojik gelişmelerle yakıt verimliliğini arttırarak 
emisyon salınımını azaltıyor, uçak içinde çevreci ürün kullanımını 
tercih ediyoruz. Kurduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
“Sıfır Atık” hedefimiz ile kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Hep birlikte 
kutlayacağımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün doğayı daha iyi 
koruyabilmemiz için yeni fikirlere ilham vermesini dilerim.

Kardeşlik duygularımızı güçlendiren Ramazan Bayramı’nızı tebrik 
eder, ilham kaynağımız babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarım.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests,

We invite you to discover our beautiful country this summer, with the 
privilege of AnadoluJet. On this journey, we began with our motto, "Let 
no one be left behind without flying," and we keep growing each day, with 
new routes and frequencies.
Welcome on broad!

Together to the Top
Our new commercial film, "Together to the Top", which we have shared 
on our social media accounts, has reached 2 million views in a short time. 
Thank you for your gracious interest in our video which shows the unique 
sights of Anatolia. We continue to work hard to bring you together with 
your loved ones. As of June 18, we launch our Izmir-Şanlıurfa flights. I 
wish our line, operating three times a week, will be beneficial to both our 
cities. We will always remember our promise to make your life easier by 
connecting Anatolia.

Final Four Fever
This year, there was a first at Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 
hosted in the city of Vitoria-Gasteiz and awaited by basketball fans. 
Fenerbahçe Beko and Anadolu Efes, two well-established Turkish teams, 
were at the finals. Our teams played at the semifinal and Anadolu Efes 
advanced to the final to play against CSKA Moscow, who defeated Real 
Madrid in the semifinal. CSKA Moscow, who won the breathtaking final 
match, took this year's trophy  home. We congratulate the champion team 
once again, and thank our teams for their success and the pride and joy 
they made us feel. We are delighted to share the thrill of basketball with 
you at EuroLeague, played under the official title sponsorship of Turkish 
Airlines.

We Care for the Environment
As the Turkish Airlines family, we are working hard to protect the 
environment. We increase fuel efficiency and reduce gas emission with 
the help of technological advances, and we use eco-friendly products in 
our aircrafts. We constantly improve with the ISO 14001 Environmental 
Management System and our objective of "Zero Waste." I hope that 
the World Environment Day, which we will celebrate on June 5, will 
inspire new ideas to help us improve the ways in which we protect the 
environment.

I’d like to wish you a Blessed Ramadan Feast that strengthens our feelings 
of fellowship and a Happy Father’s Day to all fathers, who are our 
inspiration.

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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Organized by Tekirdağ Metropolitan 
Municipality and Tekirdağ Süleymanpaşa 
Municipality, the 55th Tekirdağ Cherry Festival 
will be held on June 6-9. The festival will 
feature concerts, along with many others 
activities like a grease wrestling tournament, 
“The Prettiest Cherry Contest,” and writing an 
essay competition.

The 2nd Cappadocia Camping Fest is opening 
its doors to camping lovers. Aiming to 
present participants a true experience of 
Cappadocia, the festival features a packed 
and entertaining program with trekking, 
cycling, riding, ATV riding, hot-air balloon 
rides, and photography tours, yoga sessions, 
and DJ performances. To be held on June 
5-9, the festival, which has been held for 
five years, presents participants with many 
visual feasts like the historical beauties of 
Cappadocia, unprecedented sunsets, and 
gliding in hot-air balloons across the sky.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ 
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 
organize edilen ve bu yıl 55’inci kez 
düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali, 6-9 
Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
Festival kapsamında yağlı güreş turnuvası, 
“En Güzel Kiraz" yarışması, kompozisyon 
yarışması gibi pek çok etkinliğin yanı sıra 
konserler de düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kapadokya Çadır 
Festivali,  kamp meraklılarına kapılarını 
5 Haziran’da açıyor. Katılımcılara tüm 
yönleriyle gerçek bir Kapadokya deneyimi 
sunmayı amaçlayan festival; yürüyüş, 
bisiklet, at, ATV, balon, fotoğraf turları; 
yoga ve DJ performanslarından oluşan 
yoğun ve eğlenceli programıyla dikkat 
çekiyor. 9 Haziran’a kadar sürecek festival 
Kapadokya’nın tarihî güzelliklerini 
keşfetme, eşsiz gün batımını izleme, 
gökyüzünde balonla gezerek çevreyi kuş 
bakışı seyretme gibi pek çok unutulmaz 
şölen de sunacak.

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ

TEKIRDAĞ CHERRY FESTIVAL

KAPADOKYA ÇADIR FESTİVALİ

CAMPING FEST IN CAPPADOCIA 
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Finike, Antalya’s district famous for its oranges, will be the 
backdrop of the 4th International Finike Orange Festival to 
kick start with the parade that will be held on June 27 at 6 
p.m. The festival will feature a packed program full of plays, 
activities, and concerts for five days. It aims to promote 
oranges as one of the most significant symbols of Antalya and 
to put Finike on the national and international platforms, 
giving it the dues it deserves.

Antalya’nın portakalıyla ünlü ilçesi Finike’de üç yıldır 
düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin 
dördüncüsü 27 Haziran’da saat 18.00’de bir kortejle 
başlayacak. Beş gün sürecek;  birçok oyun, etkinlik 
ve konserle dolu dolu geçecek festival, Antalya’nın ve 
Finike’nin en önemli simgelerinden olan portakalı 
ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı ve hak ettiği 
değere ulaştırmayı amaçlıyor.

FİNİKE’DE PORTAKAL FESTİVALİ

ORANGE FEST IN FINIKE!

Consisting of the works of Gülay Semercioğlu to be exhibited 
for the first time, the exhibition "Desire to Survive" will take 
place in Istanbul at Pi Artworks between May 28 and June 
29. The earlier works of the artist, known for her metal wire 
works featuring abstract and minimalist lines, were purchased 
by various major national and international institutions 
and collections with Istanbul Modern Art Museum and 
Metropolitan New York Art Museum coming first and foremost. 
"Desire to Survive" will be open until the end of the month for 
those who would like to study versicolored artwork formed 
by weaving colorful metal wires on tiny screws painstakingly 
placed on wooden surfaces. 

Gülay Semercioğlu’nun ilk kez gösterilecek eserlerinden 
oluşan “Desire to Survive” sergisi, 28 Mayıs-29 Haziran 
tarihleri arasında Pi Artworks İstanbul’da sanatseverlerle 
buluşuyor. Soyut ve minimalist çizgiler taşıyan renkli 
metal tel işleriyle bilinen sanatçının daha önceki eserleri, 
İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Metropolitan New 
York Sanat Müzesi başta olmak üzere çeşitli ulusal ve 
uluslararası büyük kuruluşlar ve koleksiyonerler tarafından 
satın alınmıştı. “Desire to Survive” sergisi, ahşap 
yüzeylere özenle yerleştirilmiş binlerce minik vidanın 
etrafına rengârenk metal tellerin örülmesiyle oluşturulan 
yanardöner resimleri doyasıya izlemek isteyenleri bekliyor. 

METAL TELLERLE MİNİMALİST SANAT

MINIMALIST ART WITH METAL WIRES
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One of the pioneers of the modernization of Turkish 
caricature art, the artwork of Turhan Selçuk will be on 
display between May 17 and August 9 at Yapı Kredi 
Culture and Art. Carrying lines and traces of all the eras 
of Turhan Selçuk’s seventy years’ worth of career in the 
arts,  the exhibition "Turhan Selçuk Retrospective" focuses 
on the caricaturist’s famous character “Abdülcanbaz.” 
The exhibition also features around 400 original works, 
humour magazines, caricatures, books, posters, and many 
more interesting collection items.

Organized by Istanbul Foundation for Arts and Culture 
(IKSV), the 47th Istanbul Music Festival will be held on 
June 11-30. This year, Istanbul Music Festival will focus 
on the role of music in the travel of enlightenment and the 
stories arising from the duality in the universe with the 
theme “The Light of Existence, The Darkness of Existence.” 
The festival program presents a wide array of genres 
from the giants of Baroque music to the most important 
composers of the 20th century, and from jazz to the riches 
of the Ottoman classical music tradition. It will feature 22 
concerts with 150 performances in 15 different venues.

Türk karikatür sanatının modernleşmesi sürecindeki 
öncü isimlerden biri olan Turhan Selçuk’un eserleri  
17 Mayıs-9 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da, 
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sergileniyor. Turhan 
Selçuk’un 70 yıllık sanat hayatının her döneminden 
eserler içeren “Turhan Selçuk Retrospektifi”nin  
odağında ise sanatçının ünlü tiplemesi “Abdülcanbaz” 
var. Ayrıca sergide 400 civarında orijinal eser, mizah 
dergisi, karikatür, kitap, afiş ve daha pek çok ilginç 
koleksiyon parçası yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 
düzenlenen 47’nci İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali, 
müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki 
ikiliklerden doğan hikâyeleri “Var Olmanın Aydınlığı, 
Var Olmanın Karanlığı” temasıyla sahneye taşıyacak. 
Festival bu yıl, Barok müziğin devlerinden 20’nci yüzyılın 
en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik 
geleneğinin zenginliklerine uzanan bir yelpazede 150 
eserin  15 farklı mekânda yorumlanacağı 22 konsere de 
ev sahipliği yapacak.

TURHAN SELÇUK RETROSPEKTİFİ YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT’TA

TURHAN SELÇUK RETROSPECTIVE AT YAPI KREDI CULTURE AND ARTS

47’NCİ İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

47TH ISTANBUL MUSIC FESTIVAL
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On June 9-10, Diyarbakır is hosting the Diyarbakır Music 
Festival where many famous musicians will be giving concerts 
as music meets fun. Kick starting with concerts by Mehmet 
Erdem and Selda Bağcan at the Z Restaurant Açıkhava, the 
festival will go on with stage performances by musicians such 
as Teoman, Sagopa Kajmer, and Feridun Düzağaç on June 10.

The 10th International Istanbul Opera Festival presents 
the chance to watch opera and ballet performances in the 
fascinating venues of our country, which host art that knows 
no discrimination of language, belief, or race. To be held at 
Zorlu Performance Arts Center on July 2-14, the festival will 
present the operas of "Turandot", "Yunus Emre", and "Troya", 
and the Soloists of the Bolshoi Theatre. The opera "Turandot" 
will also be staged by the Ankara State Opera and Ballet 
Directorate on July 2-3.

Sanatın dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen ve sınır 
tanımayan özelliğinden aldığı güçle ülkemizin 
harikulade mekânlarında opera, bale izleme keyfi 
sunan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 
10’uncu kez düzenleniyor. Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
festival; “Turandot”, “Yunus Emre”, “Troya” operalarını 
ve Bolşoy Tiyatrosu Solistleri’nin gala konserini 
izleyicilerle buluşturuyor. “Turandot” operası ayrıca 2-3 
Temmuz tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğünce de sahnelenecek.

9-10 Haziran’da Diyarbakır, pek çok ünlü sanatçının 
konser vereceği, müzik ve eğlencenin buluşacağı 
Diyarbakır Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.  
Z Restaurant Açıkhava’da Mehmet Erdem ve Selda 
Bağcan performansları ile başlayacak festivalin ikinci 
ve son gününde ise Teoman, Sagopa Kajmer, Feridun 
Düzağaç sahne alacak.

DİYARBAKIR’DA FESTİVAL COŞKUSU

FESTIVAL FERVOR AT DIYARBAKIR

İSTANBUL’DA OPERA GÜNLERİ

DAYS OF OPERA IN ISTANBUL
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In June, Tunceli will be hosting the World Rafting 
Championship with the participation of 60 teams consisting 
of 800 participants from 20 countries. The best rafters all 
around the world will take part in the championship, which 
will be held between 8-13 June in the Munzur River. The event 
will commence on June 8th with the opening ceremony, and will 
come to end on June 13th with a medal ceremony after a series 
of competitions, concerts and shows.  

Tunceli haziran ayında 20 ülke, 60 takım ve 800 
katılımcının yarışacağı Tunceli Dünya Rafting 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 8-13 Haziran 
tarihleri arasında Munzur Nehri’nde gerçekleşecek 
şampiyonaya dünyanın en iyi rafting yarışçıları katılıyor. 
Şampiyona programı 8 Haziran’da açılış seremonisi ve 
kortej yürüyüşü ile başlayacak; yarışma, konser ve gösteri 
etkinliklerinin ardından 13 Haziran’da yapılacak kupa ve 
madalya töreni ile sona erecek.

MUNZUR NEHRİ’NDE GÖRKEMLİ BULUŞMA

SPECTACULAR MEETING AT MUNZUR RIVER

To be held on June 6-9, Antalya International 
Street Food Festival will celebrate street food 
from 15 different countries from across the 
world, and 200 different delicacies from Turkey. 
One of the most interesting events organized in 
Antalya and hosting thousands of tourists each 
year, the festival will present participants with 
delectable food prepared by master chefs and 
professionals coming from various countries. 
Moreover, activities, shows, contests, and 
concerts will be held throughout the day in the 
festival area.

6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 
Antalya Uluslararası Sokak Lezzetleri 
Festivali’ne 15 ülkenin kendilerine özgü 
onlarca sokak lezzeti ve Türkiye’den de 200 
farklı lezzet damga vuracak. Antalya’nın en 
ilgi çekici etkinliklerinden olan ve her sene 
binlerce turist ağırlayan festivalde farklı 
ülkelerden gelen usta şefler ve profesyoneller 
katılımcıları birbirinden leziz yemeklerle 
buluşturacak. Ayrıca festival alanında gün 
boyu aktiviteler, gösteriler, yarışmalar ve 
konserler de düzenlenecek.

SOKAK LEZZETLERİ ANTALYA’DA 

STREET FOOD IN ANTALYA
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Following Paris, Marrakesh, and New York, the 
anthropological and historical research project 
“Shared Sacred Sites” on the three Abrahamic 
religions coexisting in the Mediterranean, Middle 
East, and the Balkans, is on display at Depo 
Istanbul. The exhibition that highlights the 
entwined places, practices, symbols, and figures 
that gain new form, content, and context takes the 
audience on a “pilgrimage journey” within him/
herself.

Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanlar’da üç semavi 
dinin bir aradalığına dair yapılan antropolojik 
ve tarihsel araştırma projesi “Paylaşılan Kutsal 
Mekânlar” Paris, Marakeş ve New York’tan 
sonra Depo İstanbul’da. İç içe geçmiş mekân ve 
pratiklerin, sembol ve figürlerin öne çıkarıldığı 
sergi gittiği her şehirde yeni bir biçim, içerik ve 
bağlam kazandığı için izleyiciyi kendi içinde bir 
“hac yolculuğu”na çıkarıyor.    

KUTSAL MEKÂNLARIN PAYLAŞIMI

SHARED SACRED SITES

The Sadberk Hanım Museum, which serves as a 
cultural institution affiliated to the Vehbi Koç 
Foundation, opens an exhibition titled “Yazıda 
Ahenk ve Renk - Harmony and Color in Script” from 
a selection of the museum’s book arts and calligraphy 
collection, which is one of the institution’s most 
celebrated collections in 2019, celebrating the 
50th anniversary of the museum. The selection 
is comprised of not only 157 calligraphy plates 
from Sevgi Gönül collection, but also Hüseyin 
Kocabaş collection, Pirizâde collection, as well as 
several works of art purchased from domestic and 
international auctions and the art works that have 
been endowed to the museum.

Vehbi Koç Vakfı’na bağlı bir kültür kurumu 
olarak hizmet veren Sadberk Hanım Müzesi, 
vakfın 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 
2019 yılında, koleksiyonları arasında önemli 
bir eser grubunu oluşturan kitap sanatları 
ve hat koleksiyonundan bir seçkiyi Yazıda 
Ahenk ve Renk sergisiyle ziyaretçilerine açıyor. 
Koleksiyon kapsamında 157 adet hüsn-i hat 
levhadan oluşan Sevgi Gönül koleksiyonu 
dışında, Hüseyin Kocabaş koleksiyonu, Pirizâde 
koleksiyonu ve tek tek yurt içi ve yurt dışı 
müzayedelerinden satın alınan eserler ile hibe 
edilenler yer alıyor.

SADBERK HANIM MÜZESİ 50 YAŞINDA  

SADBERK HANIM MUSEUM’S 50TH ANNIVERSARY





2 binli metrelere ulaşan rakımıyla Anadolu’nun 
zirvesinde kurulmuş bir gökyüzü şehri olan 
Erzurum, 23 Temmuz 1919’da yapılan kongre ile 
millî egemenliğin koşulsuz olarak kabul edildiği 
günlerin 100’üncü yılında yine yükseklerden 
sesleniyor. 

At an altitude of 2000 meters, a land of open 
skies built on the peak of Anatolia, Erzurum is 
once again resounding from the heights on the 
centennial anniversary of the congress in which 
national sovereignty was accepted without any 
conditions on July 23, 1919. 

ON THE 100TH ANNIVERSARY 
OF NATIONAL SOVEREIGNTY: 
ERZURUM

MILLÎ EGEMENLIĞIN 
100’ÜNCÜ YILINDA: 

   MELİH USLU 

ERZURUM

ERZURUM İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ /
PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM
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Bazı şehirlerin mimari ve 
doğal güzelliklerinin yanında 
güçlü duygu iklimleri vardır. 
Geleneklerden aldıkları güçle 
geleceği şekillendirmeyi, 
geçmişi göz ardı etmeden 
yeniliklere yelken açmayı 
severler… Sıcak bir yaz günü 
Doğu Anadolu’daki uçsuz 
bucaksız dağ denizinin 
üzerinde yol aldıktan sonra 
Dadaşlar diyarı Erzurum’a 
doğru alçalırken bunlar 
geçiyor aklımdan.

Fotoğraflar, Biyografiler… 
Kökleri son derece derinde 
bir şehir olan Erzurum, 
jeopolitik önemi dolayısıyla 
tarih boyunca birçok devlete 
ve medeniyete de ev sahipliği 
yapmış. Tarihin en eski 
dönemlerinden itibaren 
gerek Kafkasya’yı Avrupa ile 
buluşturan İpek Yolu üzerinde 
gerekse Doğu Anadolu’yu 
Mezopotamya’ya bağlayan 
önemli bir geçiş noktasında 
yer almış. Medeniyetlerin 
beşiği Erzurum, tarihindeki 
en önemli hadiselerden 
birini, Türk milletinin 

Mustafa Kemal Atatürk  
önderliğinde var olma 
mücadelesi verdiği İstiklal 
Savaşı sırasında yaşamış. 
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 
tarihleri arasında düzenlenen 
Erzurum Kongresi’ne ev 
sahipliği yapan şehir  somut 
manada hâkimiyetin millete 
ait olduğu ve bağımsız 
demokratik yeni bir devletin 
temellerinin atıldığı ilk yer 
olmuş. Böylesine büyük 
bir onura sahip  şehir, 
Erzurum Kongresi’nin 
100’üncü yılını tarihsel 
misyonuna yakışır bir şekilde 
kutlamaya hazırlanıyor. 
Halkın coşkusunu bir kat 
daha arttıran bu atmosferde 
gezmeye başladığım 
Erzurum’daki ilk durağım, 
Yakutiye ilçesindeki Kongre 
Binası oluyor. Millî Mücadele 
ruhunun Türkiye’nin dört 
bir yanına yayılmasına 
öncülük eden isimleri 
ağırlayan bu tarihî bina, 
1864 yılında inşa edilmiş. 
Uzun yıllar okul olarak 
kullanılan yapı, 1960 yılında 
müzeye dönüştürülmüş. 

Besides their architectural and 
natural beauties, some cities 
also feature a strong emotional 
climate. An affinity to shape the 
future with the strength they 
get from their traditions and to 
sail towards novelties without 
overlooking the past … That 
was what crossed my mind on a 
hot summers’ day, after making 
headway on that vast sea of 
mountains of Eastern Anatolia, 
setting out towards the land of 
the “dadaş.” 

Photos, Biographies… 
Due to its geopolitical 
significance, Erzurum, this 
ancient city blended with 
a deep-rooted past, hosted 
many states and civilizations 
throughout history. Since 
the oldest of times, it has 
been on the Silk Road that 
connected Caucasia with 
Europe, acting also as an 
important transition point 
connecting Eastern Anatolia 
to Mesopotamia. One of the 
most historic events in the 
history of Erzurum, the cradle 
of nations and civilizations, 

occurred during the War of 
Independence when the Turkish 
nation, led by Mustafa Kemal 
Pasha, was fighting for its 
survival. Convening between 
July 23 and August 7, 1919, 
the Erzurum Congress was 
the first step on the way to 
national sovereignty and to 
laying the foundations of a 
new independent democratic 
state. A city taking pride in 
such an honor, Erzurum is 
getting ready to celebrate 
the centennial anniversary 
of the congress in a way that 
befits its historical mission. 
My first stop in Erzurum 
which I started to explore 
with a fervent excitement 
is the Congress Building in 
the Yakutiye borough. This 
historical building which 
hosted the pioneers that spread 
the spirit of National Struggle 
to all corners of Turkey, was 
built in 1864. Serving as a 
school for long years, it was 
turned into a museum in 1960. 
After seeing the epigraph citing 
the decisions taken here in the 
Congress Building, I pass over 

1
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Kongre Binası’nı, özellikle 
de burada alınan kararların 
yazılı olduğu kitabeyi 
gördükten sonra, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Erzurum’a 
gelişinde konakladığı eve 
geçiyorum. İçerisinde 
Atatürk’ün çalışma, kabul ve 
yatak odalarının bulunduğu 
ev, orijinal hâli ile muhafaza 
edilmiş. Binanın giriş katında 
Erzurum Kongresi’nin 
yapıldığı dönemde basılmış 
İstiklal Harbi gazetesinin 
bazı nüshaları bulunuyor. 
Kongreye katılan delegelerin 
fotoğrafları ve biyografileri 
ise binaya ayrı bir anlam 
katıyor. Odanın ortasında 
duran kongre bildirisinin 
basıldığı makine de ayrı bir 
öneme sahip elbette.

“Duygulu, Asil Bir Ruh” 
Mustafa Kemal Atatürk, 
3 Temmuz’da Erzurum’a 
gelmiş ve burada 50 günden 

Erzurum Kongresi’nin yapıldığı mekân olarak da bilinen Erzurum Kongre Binası
The Erzurum Congress Building is the place where the Erzurum Congress was held

Erzurum Kongresi bildirilerinin basıldığı, Atatürk Evi’ndeki matbaa makinesi  
The printing press in the Atatürk House which printed the communiques of the Erzurum Congress

to the house where Mustafa 
Kemal Atatürk resided when 
he arrived in Erzurum. The 
house featuring the study, 
reception and bedroom of 
Atatürk is preserved in 
its original state. On the 
ground floor of the building, 
stands showcase windows 
displaying the various copies 
of the War of Independence 
newspaper printed on 
various dates at the time 
when the Erzurum Congress 
was held. The building 
is also adorned with the 
photographs and biographies 
of the representatives who 
participated in the congress. 
Standing right in the middle 
of the room, the printing 
press in which the congress 
declaration was pressed is of 
great significance.

An Emotional, Noble Soul 
Mustafa Kemal Atatürk 

fazla kalmış. 7-8 Temmuz’da 
askerlikten istifa eden 
Atatürk, delegeler tarafından 
Erzurum Kongresi’nin 
başkanı seçilmiş. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
en önemli adımlarından biri 
olan kongrede, Kurtuluş 
Savaşı’nın ve bağımsızlık 
mücadelesinin temel 
unsurlarından biri olan 
“Millî sınırlar içinde vatan 
bir bütündür, parçalanamaz.” 
gibi son derece önemli 
kararlar alınmış. Nitekim 
Mustafa Kemal Atatürk, 
kongrenin önemini şu sözlerle 
vurguluyor: “Milletimizin 
kurtuluş umuduyla çırpındığı 
en heyecanlı bir zamanda, 
fedakâr heyetimiz, her 
türlü zahmete katlanarak 
Erzurum’da toplandı. 
Duygulu, asil bir ruh ve çok 
güçlü bir inançla vatan ve 
milletimizin kurtuluşuyla 
ilgili köklü kararlar aldı. 

arrived in Erzurum on July 3 
and stayed here for more than 
50 days. Resigning from the 
military on July 7-8, Atatürk 
was chosen to preside over 
the Erzurum Congress by 
the representatives. In this 
congress, which is considered 
the preliminary groundwork for 
the foundation of the Turkish 
Republic, important decisions, 
outlining the characteristics 
of the new Turkish state were 
taken such as the declaration, 
“Within national boundaries 
the land is a whole cannot be 
divided”. Indeed, Mustafa 
Kemal Atatürk expresses the 
importance of the congress with 
these words: “At a time when 
our nation is giving a struggle in 
the hopes of independence, our 
devoted delegation, making all 
sorts of sacrifices convened in 
Erzurum. With an emotional, 
noble spirit and strong belief, 
deeply rooted decisions were 

1
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Özellikle bütün dünyaya 
karşı milletimizin varlık 
ve birliğini gösterdi.” 
Atatürk’ün işaret ettiği asil 
ruha binaen, Millî Mücadele 
azim ve kararlılığının yerli 
ve yabancı turistlerin daha 
fazla ilgisini çekmesi ve genç 
nesillere tarihimizin daha 
sağlıklı anlatılması amacıyla 
Erzurum’da çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 23 Temmuz’da, 
Havuzbaşı semtindeki 
Atatürk Anıtı önünde 
başlayacak  törenin ardından 
protokol ve davetliler, 
Kongre Binası’na geçecek. 
Konuşmalar ve kostümlü 
canlandırmalarla renklenecek 
etkinlik, müze ziyaretleriyle 
devam edecek. Bu kapsamda 
yapılacak etkinlikler ise 
http://yuzuncuyil.gov.tr 
internet adresi üzerinden 
duyurulacak. 

Şehrin Simgesi Kümbetler 
Erzurum, tarihin çok 
daha eski dönemlerinden 
eserleriyle de mutlaka 
gezilmesi gereken bir şehir. 
Selçuklulardan İlhanlılara, 

Romalılardan Osmanlı’ya pek 
çok medeniyeti topraklarında 
ağırlayan şehrin tarihi, 
MÖ 4 binlere dek uzanıyor. 
11’inci yüzyıldan itibaren 
Türk hâkimiyetinde varlığını 
sürdüren Erzurum’un 
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki 
etkin rolü, kentin tarihî 
dokusuna apayrı bir boyut 
kazandırmış.  Sadece bu 
dönemde değil, tarihin birçok 
sayfasında olduğu gibi, 
19’uncu yüzyılda Anadolu 
insanının yaşadığı zorlu 
savaşlarla da abideleşmiş 
bir kent burası. Erzurum’u 
çevreleyen tepeler üzerindeki 
tabyalar bile bu toprakların 
geçmişini her an hatırlatır 
nitelikte. Erzurum’da 
sayıları 20’nin üzerinde olan 
ve Rus saldırılarına karşı 
savunma amacıyla inşa edilen 
tabyaların çoğu, 1800’lü 
yıllardan kalma. Karayoluyla 
kolayca ulaşılabilen Aziziye 
Tabyası’nda, 1878 Osmanlı-
Rus Savaşı sırasında adını 
tarihe yazdırmış kahraman 
bir Türk kadını olan Nene 
Hatun’un mezarı da yer alıyor. 
Eğer Erzurum’daki tüm tarihî 

reached with regards to the 
independence of our land and 
nation.The committee clearly 
displayed the presence and 
unity of our nation to the whole 
world.” In the spirit of the words 
of Atatürk, various events are 
held in Erzurum with the aim 
to draw the attention of both 
local and foreign tourists to the 
spirit of July 23 and to relay a 
hearty account of our history to 
future generations. As is the case 
each year, on July 23, following 
the ceremony held before the 
Atatürk Memorial located 
in Havuzbaşı neighborhood, 
the procession made up of 
dignitaries and guests will visit 
the Congress Building in the 
Yakutiye borough where this 
historical congress convened. To 
be enlivened with a costumed 
reenactment and speeches, the 
event will continue with museum 
visits. The activities that will 
be organized within this scope 
will be announced on the website 
http://yuzuncuyil.gov.tr. 

The Landmarks Of The City: 
Rotunds  
Even though, its name comes 

forth especially with the 
congress, Erzurum is a city that 
certainly must be explored. 
Bringing many civilizations 
together from Seljuks to 
the Ilkhanates, Romans to 
Ottomans, Erzurum’s history 
dates back to 4000 BC. The 
active role played by Erzurum, 
which came under Turkish rule 
in the 11th century, in the War 
of Independence has literally 
seeped into the veins of the 
city. Beyond this, as relayed in 
many pages of history, it is a 
city commemorated with the 
formidable wars faced by the 
Anatolian people in the 19th 
century. Even the bastions on 
the hills surrounding the city 
are enough to remind you of the 
history of this land. Most of 
these -more than 20 bastions- 
were built for defense against 
the Russian attacks back in the 
1800s. The Aziziye bastion, 
easily accesible via the highway, 
holds the tomb of Nene Hatun, 
a Turkish woman whose name 
is inscribed in history as a hero 
during the 1878 Russo-Turkish 
War. If you would like to visit 
all the historical structures in 

3
3

Erzurum’da bulunan Üç Kümbetler, 
Anadolu’nun en güzel anıt mezar 
örneklerinden.
Üç Kümbetler (Three Rotundas) in 
Erzurum is one of the most beautiful 
monumental tombs in Anatolia.
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AnadoluJet, Ankara-

Erzurum ve İstanbul (Sabiha 
Gökçen)-Erzurum arasında 
karşılıklı seferler düzenliyor. 

 
INFO

AnadoluJet has round-trip 
flights between Ankara-
Erzurum and Istanbul 

(Sabiha Gökçen)-Erzurum.

anadolujet.com 
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Erzurum Saat Kulesi, bölgede yer alan İslami döneme ait eserlerin en 
eskilerinden.  
Erzurum Clock Tower, dating back to the Islamic period, is one of the Erzurum’s 
oldest structures. 

Sevdikleriniz için, Taşhan Rüstempaşa Çarşısı’nda Oltu oltu taşından 
hediyelik eşyalar alabilirsiniz. 
You can buy souvenirs made of jet stone at the Taşhan Rüstempaşa Bazaar.

yapıları gezmek isterseniz 
kente bir günden fazla zaman 
ayırmalısınız. Çünkü onlarca, 
hatta yüzlerce tarihî yapının 
bulunduğu bir şehirdesiniz. 
Gözünüze hemen çarpacak 
yapıların başında Çifte 
Minareli Medrese geliyor. 
Hatuniye olarak da anılan 
yapı, Anadolu Selçuklu 
devrine ait en büyük medrese 
olma özelliğine sahip. İşlemeli 
ön cephesiyle dikkat çeken 
medresenin avlusu yaz 
aylarında oturma ve dinlenme 
alanı olarak kullanıldığı 
için günlük hayatla iç 
içe geçmiş. Medresenin 
bitişiğinde bulunan Ulu 
Cami ise Erzurum’un 
görkemli mabetlerinden biri. 
Ayrıca, kentte tarihî değer 
taşıyan daha pek çok cami 
var: Kurşunlu, Pervizoğlu, 

Erzurum, then you should allot 
more than a day to explore the 
city keeping in mind you are 
in a city where there are tens, 
even hundreds, of historical 
structures. Among the ones that 
catch the eye is the Çifte Minareli 
(Double Minaret) Madrasah. 
Also referred to as Hatuniye, 
this structure is one of the 
biggest scholastic complexes of 
the Anatolian Seljuk era. Also 
referred to as Hatuniye, this 
structure is one of the biggest 
scholastic complexes of the 
Anatolian Seljuk era. Attracting 
attention with its embellished 
frontal façade, the courtyard 
of the madrasah bustles with 
everyday life in the summer 
as a leisure area and resting 
stop. Next to the madrasah, the 
Ulu Mosque is one of the most 
grandiose edifices of Erzurum. 

İbrahimpaşa, Şeyhler, 
Bakırcı gibi camilerin en 
yenisi, 18’inci yüzyıldan 
kalma. Lala Mustafa Paşa 
ve Muratpaşa 16’ncı yüzyıl, 
Gürcükapı ve Caferiye gibi 
camiler ise 17’nci yüzyıl 
eserleri. Türk mimarisinin 
şaheseri Yakutiye Medresesi 
ise günümüzde İslam Eserleri 
Müzesi’ni barındırıyor. 
Burada hemen her köşede 
karşınıza çıkıveren 
kümbetler, kentin âdeta 
sembolü. Anadolu tarzı 
eski mezar yapıları olan 
kümbetlerin en önemlileri, 
Ulu Camii’nin arkasındaki 
Üç Kümbetler, Cumhuriyet 
Caddesi üzerindeki Cimcime 
Sultan Kümbeti, Hasan 
Basri Mahallesi’ndeki Rabia 
Hatun Kümbeti ve Kars Kapı 
semtindeki Gümüşlü Kümbet. 

There are many other mosques 
of historical significance in 
the city: Kurşunlu, Pervizoğlu, 
İbrahimpaşa, Şeyhler, and 
Bakırcı -the newest of which 
dates back to the 18th century. 
And while Lala Mustafa Pasha 
and Muratpaşa Mosques 
date back to the 16th century, 
Gürcükapı and Caferiye are 
remnants of the17th century. 
The masterpiece of Turkish 
architecture, the Yakutiye 
Madrasah, now houses the 
Islamic Arts Museum. The 
rotundas that we come across 
almost anywhere in the city are 
literally landmarks... The most 
significant of these rotundas, 
which are old Anatolian-style 
burial chambers, is the Üç 
Kümbetler (Three Rotundas) 
standing right behind Ulu 
Mosque; Cimcime Sultan 

4
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6 Şehrin simgesi hâline gelen Çifte 
Minareli Medrese, Selçuklu döneminin  
bölgedeki önemli eserlerinden.  
Çifte Minareli (Double Minaret) 
Madrasah, the symbol of the city, is one of 
the most important edifices of the Seljuk 
era. 
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Her adımda konuklarına 
zengin tarihini anımsatan 
Erzurum’un ortasında 
tüm ihtişamıyla yükselen 
kale ise kentin kasketi 
sanki… Kalenin güneybatı 
burçlarında ise Tepsi Minare 
ve Kesik Kule isimleriyle de 
anılan Saat Kulesi yükseliyor. 
16’ncı yüzyıl tarihli, Taşhan 
da denen Rüstem Paşa 
Bedesteni, Erzurum’un ünlü 
Oltu taşını işleyip satan 
zanaatkârların buluşma 
noktası. Bakır, yarı değerli 
taşlar ve mine işçiliğinin yanı 
sıra, halı-kilim dokumacılığı 
da Erzurum’a değer katıyor. 
Yöresel lezzetlere gelince… 
Ayran aşı çorbası, kadayıf 
dolması, tepsi kadayıf ve 
elbette cağ kebabı, Erzurum 
sofralarını şenlendiren 
lezzetlerden bazıları… 

Rotunda on Cumhuriyet Street; 
Rabia Hatun Rotunda in the 
Hasan Basri neighborhood; and 
Gümülü Rotunda in the Kars 
Kapısı neighborhood. Right 
at the heart of this city, which 
reminds its guests of its rich 
history at every step, is the castle 
standing in all its glory like a 
cap over Erzurum… The Watch 
Tower referred to as “Tepsi 
Minare” and “Kesik Kule” rises 
from the southwestern bastions 
of the castle. Also referred to 
as “Taşhan” (Stone Inn), the 
Rüstem Pasha Bedesten (Antique 
Market), which dates back to the 
16th century, is the center of the 
artisan shops where Erzurum’s 
renowned jet stone is processed 
and sold. Alongside copper, 
semiprecious stones, and enamel 
works, rug and carpet weaving 
add value to Erzurum. If we turn 
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Zirvelere Yazgılı  
Bu coğrafyanın insanının 
“yiğit, iyi arkadaş” anlamında 
kullanılan Dadaş olarak 
anılagelmesi bir tesadüf 
değil.  Kentte bolca çay 
içilmesinin tesadüf olmaması 
gibi… Hem soğuğa hem 
sıcağa karşı en iyi çare 
olarak görülen demli çayın, 
“kıtlama” içilmesi ise yöresel 
bir ritüel. Kesme şekerin 
üç misli büyüklüğünde, 
kireç taşı kıvamında 
olan Erzurum şekerinin 
ikiye kıtlatılıp (kırılıp) 
dil altına yerleştirilmesi 
ve beraberinde çayın 
yudumlanması prensibine 
dayanan bu geleneğin en 
önemli tamamlayıcısı ise 
yöre yaşamından kesitler 
sunan Erzurum mani ve 
türküleri. Size Erzurum’un 
tadını çıkarmak kalıyor 
sadece. Tıpkı benim yaptığım 
gibi… Yılın yaklaşık dört 
ayı kış sporları yapılabilen 
Palandöken Kayak Merkezi, 
şehir merkezine çok yakın. 
2011 yılında Universiade Kış 
Oyunları’na,  2017’de Avrupa 
Gençlik Olimpiyatları’na 
başarıyla ev sahipliği yapan 
şehirde, kar tatillerinin 

merkezi ise Palandöken Kayak 
Merkezi.  Özel havuzlarında 
kulaç atılan yıldızlı otellerin, 
bereketli sofraların ve 
uluslararası standartlarda 
kayak pistlerinin çevrelediği 
ışıltılı bir dünya sunuyor 
burası… Şehir merkezinin 
beş kilometre kadar 
dışındaki kayak merkezi, yaz 
aylarında oksijen depolamak 
isteyenleri ağırlarken 
yörenin doğal güzelliklerinin 
tadını çıkarmak isteyenler, 
Tortum Şelalesi ile Balıklı 
Göl’ün yolunu tutuyor. 21 
metre genişliği ve 48 metre 
yüksekliği ile dünyanın 
en büyük şelalelerinden 
biri olan Tortum, suların 
Tev Vadisi’ndeki heyelan 
kütlesini aşarak dökülmesiyle 
oluşuyor. Şelalenin önünde 
yer alan izleme balkonu ise 
ziyaretçilerin büyük ilgisini 
çekiyor. Burada bulunan 
izleme merdivenlerinin 
nefes darlığı ve kalp 
rahatsızlıklarını önlediğine 
inanılıyor. Bu söylentiye 
inanıp inanmamak elbette 
size kalmış. Ancak şurası 
kesin ki Erzurum’un havası, 
suyu ve güzellikleri insana 
çok iyi geliyor. 

our attention to local delicacies, 
ayran aşı soup (prepared with 
wheat, onion, and yoghurt), 
kadayıf dolması and tepsi kadayıf 
(two different presentations of 
oven-baked shredded pastry with 
pistachio filling), and, of course, 
cağ kebab are among some of the 
highlights of Erzurum’s cuisine.

Fate Written In The Summits  
It is not in vain that the 
people of this geography are 
commemorated as “dadaş”, which 
means “valiant, good friend.” 
Just like the fact that plenty of 
tea is drunk… Seen as the best 
antidote to deal with both heat 
and frost, tea drinking with 
a technique called “kıtlama” 
is a local custom. Reminding 
one of sugar cube triple-sized, 
Erzurum’s sugar is broken in 
two and you sip your tea as you 
keep the sugar underneath your 
tongue. The tongue twisters and 
folk songs depicting the local style 
of living are the most important 
complementary elements of this 
custom. You are only left with 
one thing -making the best out 
of this city. Just like I did… The 
Palandöken Ski Center, where 
winter sports  can be enjoyed for 
4 months in the year, is in close 

proximity to the city. Successfully 
hosting the Universiade Winter 
Games 2011 and the 2017 
European Youth Olympic 
Festival, Erzurum’s Palandöken 
Ski Center is the place to go for 
winter holidays. It is a gleaming 
world featuring starred hotels 
in the indoor pools of which 
you can relax, abundant tables, 
and ski tracks of international 
standards… While the ski center, 
about five kilometers from the 
city, regales those who would like 
to store oxygen in the summer. 
Those who want to enjoy the 
natural beauties of the region 
head towards Tortum Waterfalls 
and Balıklı Lake. Tortum, with a 
width of 21 meters and height of 
48 meters -one of the biggest in 
the world-, is formed by the fall of 
waters that peregrinate the mass 
of landslide in the Tev Valley. The 
viewing terrace set up before the 
waterfall attracts great interest 
from visitors. It is believed that 
climbing the viewing stairs 
prevents shortness of breath 
and cardiovascular problems 
-although it is up to you whether 
you believe this! However, it is for 
certain that with its air, water, 
and beauties, Erzurum will do 
you a heap of good. 

9

1179 yılında Sartuklular tarafından 
yapılan Erzurum Ulu Camii, şehrin 
en eski ve en büyük camisi olma 
özelliğini taşır. 
Built under the aegis of the Saltuk state 
in 1179, Erzurum Ulu Mosque is one of 
the oldest and biggest in the town.

Erzurum’un enfes lezzetlerinden 
ayran aşı çorbası 
A local delicacy of Erzurum: “ayran 
aşı” soup.

Dünyanın en yüksek şelalelerinden 
biri olan Tortum Şelalesi, bütün 
ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor. 
Tortum Waterfall, one of the greatest 
waterfalls of the world, awaits its 
visitors in all its splendor.

9

8

7
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RAHIME DEMIR BULUT KIZILAY ARŞIVI 

150 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Türk 
Kızılay, bir buçuk asrı geride bırakırken Türk milleti 
adına ilk günkü misyonuyla hizmet vermeye;  
savaş, afet, deprem, açlık ve yoksullukla mücadele 
eden coğrafyalarda merhametin ve şefkatin 
temsilcisi olmaya devam ediyor. 

The Turkish Red Crescent, established 150 years 
ago as the Hilal-i Ahmer, continues to serve in the 
name of the Turkish nation with the same mission 
as the first day it was established; with a century 
and a half of history, the Turkish Red Crescent has 
fought against the effects of war, natural disasters, 
earthquakes, famine and poverty, representing 
mercy and compassion in the region. 

150 YEARS – FROM HILAL-I 
AHMER TO KIZILAY (RED 
CRESCENT)

HİLAL-İ AHMER’DEN 
KIZILAY’A 150 YIL 
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İsviçreli yazar, iş adamı 
Jean Henry Dunant (1828-
1910) Kuzey İtalya’daki 
Solferino Savaşı’nda (1859) 
sefalete, kıyıma, yaralıların 
içler acısı haline tanık olur 
ve ülkesine dönünce, barış 
zamanında yetiştirilecek ve 
savaş zamanlarında hiçbir 
ayrım gözetmeden yaralıların 
tedavisiyle meşgul olacak 
bir cemiyet kurulması için 
girişimlerde bulunur. Savaşın 
ardından harekete geçer, 16 
devletin katılımından oluşan 
1864 Cenevre Konvansiyonu 
ile Kızılhaç Teşkilatı’nın 
kurulmasına ön ayak olur. 
İşte Osmanlı’da Kızılay’ın 
kuruluş süreci de dünyada 
Kızılhaç teşkilatının kurulduğu 
bu yıllara uzanır. Osmanlı 
hükûmeti, Salib-i Ahmer 
yani Kızılhaç’ın kuruluşunu 
gerçekleştiren bu kurula 
delege göndermemiş; 5 
Temmuz 1865’te Cenevre 
Sözleşmesi’ni imzaladıktan 
sonra 1867’de Paris’te 
düzenlenen sağlık sergisine 
ve Milletlerarası Kızılhaç 
Sıhhiye Konferansı’na katılmak 
üzere Mekteb-i Tıbbiye 

Swiss author and business man, 
Jean Henry Dunant (1828-
1910), witnessed the misery, 
slaughter and extreme anguish of 
the wounded during the Battle of 
Solferino (1859). Upon returning 
to his own country, he decided 
to establish a society that 
would be trained during times 
of peace to treat the wounded, 
without discrimination,during 
times of war. After the war 
he took action, and with the 
Geneva Convention, in which 16 
different nations participated, 
became the forerunner to the 
establishment of the Red Cross. 
The establishment of the Red 
Crescent in the Ottomans 
stretches back to the time when 
the Red Cross was established. 
The Ottoman government, which 
established Salib-i Ahmer, (Red 
Cross), did not send a delegate 
to participate in the Geneva 
Convention. However, on 5 July, 
1865, after signing the Geneva 
Convention, Miralay Abdullay 
Bey, instructor at the Mekteb-i 
Tıbbiye (Medical School) was 
assigned to participate in the 
Medical Conference in Paris in 
1867 and join the International 

muallimi Miralay Abdullah 
Bey’i görevlendirmiştir. 
Milletlerarası Yaralılara Yardım 
Komitesi Başkanlığı, Cenevre 
Sözleşmesi’nin tatbiki için 
Abdullah Bey’e yetki verir; 11 
Haziran 1868’de Mecrûhîn ve 
Marda-yı Askeriyeye İmdat ve 
Muavenet Cemiyeti (Osmanlı 
Yaralı ve Hasta Askerlere 
Yardım Cemiyeti) adıyla Dr. 
Abdullah Bey, Serdar-ı Ekrem 
Ömer Paşa, Marko Paşa ve 
Kırımlı Aziz Bey’in girişimleri 
ile kurulur.  
11 Haziran 1868 tarihinde 
“Osmanlı Yaralı ve Hasta 
Askerlere Yardım Cemiyeti” 
adıyla kurulan ve Dünyanın 
ilk Kızılay’ı olan Cemiyet, 14 
Nisan 1877’de “Osmanlı Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti” adını alarak 
çalışmalarına tekrar başladı.

Hilal’i Dünyaya Armağan 
Eden Kurum 
Kırmızı ay sembolü, Dr. 
Besim Ömer Paşa tarafından 
Londra’dan sonra La Hey 
Konferansı’nda da önerildikten 
sonra, 10 Mayıs 1912’de 
toplanan 9. Washington Salib-i 
Ahmer Konferansı’nda resmen 

Red Cross Health Conference. 
The Directorate of International 
Aid for the Wounded gave 
Abdullah Bey authority to apply 
the Geneva Convention; on 11 
June, 1868, with the efforts of 
Dr. Abdullah Bey, the Serdar-ı 
Ekrem (commander in chief) 
Ömer Pasha, Marko Pasha and 
Kırımlı Aziz Bey, the Mecrûhîn 
ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve 
Muavenet Cemiyeti (Ottoman 
Wounded and Invalided Soldier 
Aid Society) was established.

Establishment That 
Presents the Crescent to the 
World   
After the crescent was proposed 
as the symbol of the organization 
by Dr. Besim Pasha first in 
London and then at the La Hey 
Conference, it was officially 
approved by all the states at 
the 9th Washington Red Cross 
Conference held on 10 May 
1912. 
The Turkish Red-Crescent that 
is an active member of the 
International Red Crescent-Red 
Cross organization today and 
also holds the Vice Presidency 
of the International Federation 

1

1 Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 
kuruluş amacına uygun biçimde,  
imparatorluğun 
 XX. yüzyıl başındaki savaşlarında 
sıhhıiye teşkilatları ile büyük 
yararlılıklar gösterir. 
Ottoman Red Crescent Society, 
in accordance with the purpose its 
establishment, shows great benefits 
along with the medical departments, 
during the wars of the empire in the 
beginning of the 20th century. 
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 BİLGİ 
11 Haziran 1868’de kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1877 
yılında yeniden yapılanır. Amblem olarak da hilal seçilir. 
Cemiyetin logosu, Haziran 1907’de Londra’da toplanan 

Milletlerarası Sekizinci Kızılhaç Konferansı’nda onaylanır. 
 

INFO
The Red Crescent Society, which was established on June 11, 
1868, was reorganized in 1877. The crescent was selected as the 
emblem of the organization. The logo of the Society was approved 
at the 8th International Red Cross Conference, which took place in 
London in June 1907. 

2

2 Hilal-i Ahmer’in kurucuları Marko Paşa, Kırımlı Aziz Bey, Ömer Lütfü Paşa ve 
Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa. 
The founders of Red Crescent; Marko Paşa, Aziz Bey of Kırım, Ömer Lütfü Paşa and 
Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa.

bütün devletler tarafından 
onaylandı. 
Bugün Uluslararası Kızılay-
Kızılhaç hareketinin etkin 
bir üyesi olan aynı zamanda 
Uluslararası Kızılhaç Kızılay 
Dernekleri Federasyonu Başkan 
Yardımcılığını yürüten Türk 
Kızılay, 1868 yılında dünyadaki 
ilk Kızılay olarak kuruldu. 
Osmanlı İmparatorluğunun 
en zor döneminde askerlere 
yardım amacıyla kurulan Hilal-i 
Ahmer, uluslararası harekete 
“kızıl ay” amblemini de 
kazandırmış, “Hilal”i dünyaya 
armağan eden kurum olmuştur.

Osmanlı Rus Savaşında 
Hilal-i Ahmer  
Osmanlı Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti, kurulduğu ilk 
günden beri özellikle savaştaki 
yaraların sarılmasında aktif rol 
alır. 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Harbi (93 Harbi) ile ilk büyük 
sınavını verir. Cemiyet, cephe 
gerisinde dokuz seyyar hastane 
ile İstanbul’da dört hastane 

açar ve 25.000’den fazla 
yaralı ve hasta asker burada 
tedavi görür.  
Bir yıl içerisinde cemiyet adına 
hem ülke içinden hem de 
İslam ülkelerinin bazılarından 
yardım başlar; bu yardımlarla 
toplanan paralarla Anadolu 
Kavağı Hastanesi, Beylerbeyi 
Hastanesi ve Yıldız Hastanesi 
gibi hastaneler açılır. 
Savaşlarda oldukça etkin 
faaliyet gösteren cemiyet, 
1897’deki Türk-Yunan 
Savaşı’nda iki vapur kiralar 
ve bu vapurları  hastaneye 
dönüştürür. Böylelikle yaralı 
ve hasta askerler İstanbul’a 
nakledilir. 

Meşrutiyet Yıllarında 
Yeniden Yapılanma  
II. Meşrutiyet’in ilanından 
sonra cemiyetler toplumda 
oldukça etkin olmaya başlar. 
Bu süreçte güçlendirilen ve 
yeniden yapılandırılan Osmanlı 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 
kurucu meclis üyeleri arasında 

of Red-Cross and Red-Crescent 
Societies, was established in 
1868 as the world’s first Red-
Crescent. The Hilal-i Ahmer 
established to help the soldiers 
in the most difficult period of 
the Ottoman Empire, earned 
this international organization 
the “Red-Crescent” emblem, and 
presented the “Crescent” to the 
world. 

Hilal-i Ahmer During the 
Ottoman-Russian War 
Since the first day it was 
established, the Ottoman Hilal-
Ahmer Society played an active 
role in assisting those wounded 
in war, and passes its first 
major test with the 1877-1878 
Ottoman-Russian War (93 War). 
The society set up nine mobile 
hospitals behind the frontline, 
four hospitals in Istanbul where 
more than 25.000 injured and 
sick were treated. 
Within a year, aid began to 
be provided in the name of 
the society, both within the 

country and from some Muslim 
countries; with this aid and 
the money that was collected, 
hospitals like the Anadolu 
Kavağı Hospital, Beylerbei 
Hospital and Yıldız Hospital 
were opened.  
The society, which carried out 
very effective activities during 
wartime, rented two steam 
ships during the 1897 Turkish-
Greek war and transformed 
these into hospitals. It was thus 
possible to transport wounded 
and ill soldiers to Istanbul. 

Restructuring During the 
Years of the Constitutional 
Monarchy  
After the declaration of 
the Second Constitutional 
Monarchy, the society began 
to be very effective. The 
Ottoman Hilal-i Ahmer Society 
was restructured during this 
process, and factors such as 
including influential people 
from the society and every walk 
of life, as well as physicians 
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1912 yılında Hilal-i Ahmer 
bünyesinde kurulan Hanımlar 
Sanat Evi’nde kadınlar cemiyet 
adına çalışmalarda bulunuyor.
Women working for the organization 
in the Women’s Art House, 
established in 1912 under the 
structure of the Hilal-i Ahmer. 

devletin ve toplumun her 
kesiminden etkili şahısların 
ve doktorların bulunması, 
Hanımlar Merkezi’nin 
oluşturulması gibi faktörler, 
Hilal-i Ahmer’in kısa sürede 
toplumun tüm kesimlerince 
benimsenip tanınmasını sağlar. 

Hastabakıcılık Okulu ve 
Hanımlar Merkezi’nin 
Kurulması  
XX. yüzyılın ilk yıllarında 
Osmanlı topraklarında 
başlayan savaşlar ve büyük 
göçler, yaraların hızla 
sarılmasını da zorunlu kılar. 
Bu konularda artan ihtiyacı 
karşılamak üzere Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti hastabakıcılık 
kursları açar, hanımların 
da cephe gerisinde hizmet 
vermesi için teşkilatın 
yapısında düzenlemeler yapar. 
1911 yılında Besim Ömer 
Paşa tarafından Kadırga 
Veladethanesi’nde, savaş 
şartlarında hastabakıcı 

ihtiyacını geçici olarak 
karşılamak amacıyla kadınlar 
ve erkekler için 4-5 aylık 
hastabakıcılık kursları 
düzenlenir.  
20 Mart 1912 tarihinde 
Osmanlı Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti bünyesinde “Osmanlı 
Hilal-i Ahmer Hanımlar 
Merkezi” kurulur. Bu teşkilatla 
kadınların daha yoğun ve 
etkili bir şekilde Hilal-i Ahmer 
faaliyetlerine katılımları 
sağlanır. Askerler için giysilerin, 
çamaşırların, yatak-yorganların 
dikilmesi; eldivenlerin, 
kaşkolların örülmesinde 
yüzlerce kadın hiçbir karşılık 
beklemeksizin geceli gündüzlü 
çalışır. Merkeze üye hanımlar 
cephede askerlere bakar; 
yiyeceğinden giyeceğine ve 
sağlığına kadar askerlerin tüm 
ihtiyaçlarıyla ilgilenirler. Cephe 
gerisindeki sivillere destek 
verilir; Osmanlı topraklarına 
sığınan binlerce göçmenin 
sorunlarına çözüm üretilir.  

among the founding council 
members and the establishment 
of a Women’s Center enabled the 
Hilal-i Ahmer to be embraced 
and known by all sectors of 
society in a very short time. 

Establishment of Nursing 
School and Women’s Center 
The wars that broke out in the 
Ottoman territory and the large 
waves of migration during the 
first years of the 20th century 
meant that the wounded and 
invalided had to be treated 
quickly. The growing need in this 
matter led the Hilal-i Ahmer 
Society to open nursing courses 
and to make arrangements in 
the structure of the organization 
so that women could provide 
services behind the front lines. 
In 1911 Besim Ömer Pasha 
organized 4 to 5-month long 
nursing courses in the Kadırga 
Veladethane for women and 
men, thus temporarily fulfilling 
the need for nurses during time 

of war.  
On 20 March, 1912 the 
“Ottoman Hilal-i Ahmer 
Women’s Center” was 
established as part of the 
Ottoman Hilal-i Ahmer. In this 
organization, women could 
participate in the activities 
of the Hilal-i Ahmer in a more 
intense and effective manner. 
Hundreds of women worked day 
and night, with no expectation 
of compensation, to sew 
clothing, under garments and 
bedding for soldiers, and to knit 
them gloves and scarves. The 
women who were members of the 
center looked after soldiers on 
the front and took care of all the 
soldiers’ needs, including food, 
clothing and health matters. 
They gave aid to civilians behind 
the front, and produced solutions 
to the problems experienced by 
the thousands of immigrants 
who were seeking refuge in 
Ottoman territory.  
The Women’s Center organized 

3
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Hanımlar Merkezi, Cemiyet’e 
gelir getirici bir dizi etkinlikler 
hazırlar, kartpostallar, piyango 
biletleri, rozetler ve çiçekler 
satılır. Sergiler ve müsamereler 
düzenler. Hilal-i Ahmer’in iyilik 
melekleri arasında Türkiye 
tarihinde iz bırakan, Halide 
Edip Adıvar, ilk Türk hemşire 
Safiye Hüseyin Elbi, Fatma 
Hüseyin Elbi, Fatma Seher 
Hanım, Selma Rıza Feraceli, ilk 
kadın şairlerimizinden İhsan 
Raif Hanım, Şair Nigar gibi 
önemli isimler aktif rol almıştır. 

Trablusgarp’tan Millî 
Mücadeleye Uzanan 
Savaşlarda Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti  
Bu yıllarda İtalya’nın 
Trablusgarp’ı işgal etmesiyle 
Bingazi ve Humus’a iki sağlık 
ekibi gönderilir; burada 3013 
yaralı ve hasta tedavi edilir. 
Savaş sırasında Derne’deki 
Hilal-i Ahmer Hastanesi, 
yıllar sonra Türklerin kaderini 
değiştirecek bir hastaya 
baktı. Bu hasta binbaşı, 
Ocak 1912’de Derne’de Şark 

Kolordusu Komutanı olarak 
görev yapıyordu. 1912’de 
Hilal-i Ahmer hastanesinde 
tedavi olan bu binbaşı, yıllar 
sonra Cemiyete “Kızılay” 
adını verecek olan Mustafa 
Kemal’den başkası değildi. 
Balkan Savaşı’nın başlaması ile  
yaralı askerlere, göçmenlere, 
yoksulluğa, göçlerle gelen 
savaş dullarına, yetimlere 
yardım ve elverişsiz koşullar 
dolayısıyla hızla yayılan bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele için 
cemiyet çalışmalarda bulunur. 
İstanbul’un Cerrahpaşa, 
Topkapı, Eyüp, Üsküdar, Cibali 
semtlerinde aşevleri açılır. 
Çoğu 1000 yataklı on beş 
Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde 
yaralılar tedavi edilir, Gülnihal 
Vapuru seyyar bir hastaneye 
dönüştürülür.  
Hilal-i Ahmer, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun birçok 
cephede savaştığı Birinci Dünya 
Savaşı’nda açılan her cephede 
askerin sağlık sorunları, 
yaralıların bakımı, beslenme 
ve giyim gereksinmelerini 
etkin şekilde karşılamak için 

certain activities that would 
form an income for the 
Society, and sold postcards, 
tickets, rosettes and flowers. 
It organized exhibitions and 
shows. Among the Hilal-i 
Ahmer’s volunteers who left a 
mark in Turkish history, and 
played an active role with their 
duties were Halide Edip Adıvar, 
Safiye Hüseyin Elbi the first 
Turkish nurse, Fatma Hüseyin 
Elbi, Fatma Seher Hanım, 
Selma Rıza Feraceli, İhsan Raif 
Hanım one of the first female 
poets and Poet Nigar.

The Hilal-i Ahmer in Wars 
from Tripolitania to the 
War of Independence 
When Italy invaded 
Tripolitania, two health teams 
were sent to Benghazi and 
Homs. Here, 3,013 wounded 
and ill soldiers were treated. 
During the war, the Hilal-i 
Ahmer Hospital in Derna, 
treated a patient that years 
later was to change the fate of 
the Turkish people. In 1912, 
this patient was serving as 

the Commander of the Eastern 
Front Corps in Derna. This 
commander, that was treated in 
the Hilal-i Ahmer Hospital, was 
Mustafa Kemal who years later 
was to name the Society “Red 
Crescent.”     
With the outbreak of the 
Balkan Wars, the society took 
on new activities to provide 
aid to the wounded soldiers, 
immigrants, poor, widows who 
had been driven to immigrate 
due to the war and orphans; it 
also combated the contagious 
diseases that were spreading 
due to the poor conditions. 
Soup kitchens were opened in 
Cerrahpaşa, Topkapı, Eyüp, 
Üsküdar and Cıbali in Istanbul. 
The wounded were treated 
in 15 different Hilal-i Ahmer 
hospitals, many of which had 
as many as 1,000 beds, and 
the Gülnihal Steamship was 
transformed into a mobile 
hospital.  
Hilal-i Ahmer was the state’s 
most important representative 
during the First World War, 
in terms of dealing with the 

Hilal-i Ahmer, kısa bir süre içinde 
savaşlarda yaralılar ve cephe ardı 
hizmetler için mühim hizmetler 
ifa etti. Fotoğraf, Çanakkale 
Cephesi’nden bir kare. 
In a short period, the Hilal-i Ahmer  
performed important services for the 
wounded and frontline services during 
wars. The photograph is from the 
Çanakkale Front.
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 Atatürk Derne’de Hilal-i 
Ahmer çadırı önünde. 
Atatürk is in front of the Red 
Crescent Tent in Derne.

Birinci Dünya Savaşı, 
Kutu’l-Amare Cephesi’nde 
hizmet vermekte olan 
Hilal-i Ahmer çadırı.  
Red Crescent Tent, which is 
serving on the Kutu’l-Amare 
Front in World War I.

Cemiyetin Hanımlar kolu, 
cephe ardı hizmetlerde 
yoğun faaliyetlerde 
bulundu. 
Women’s branch of the 
society engaged in intensive 
works for frontline services.

devletin en önemli temsilcisi 
olur. Cemiyet, harp boyunca üç 
kıta gibi geniş bir coğrafyada 
imkânsızlıklar içeresinde 
faaliyet yürütmüş, ordusunun 
ve halkının yanında yer 
almıştır. Hilal-i Ahmer, 
Çanakkale Savaşı’na ve 
Filistin, Suriye, Irak, Doğu 
Cephesi gibi açılan tüm 
cephelere sağlık heyetleri 
gönderilir. 
Tüm bu faaliyetlerini 
Osmanlı’nın üç kıtadaki 
geniş coğrafyasında yürütür. 
Çanakkale, Filistin Cephesi, 
Suriye Cephesi, Irak Cephesi, 
Doğu Cephesi’ne sağlık 
heyetleri gönderilir. Erzurum, 
Erzincan, Sivas, Samsun, 
Gelibolu, Şarköy, Tekirdağ, 
Medine, Bağdat, Kudüs, Şam 
ve İstanbul’da tesis edilen 
hastanelerin yanı sıra sahra 
hastaneleri (çadır hastane), 

health issues, treating the 
wounded, providing food and 
clothing for the soldiers when 
the Ottoman State fought 
on many fronts. Throughout 
the war, the Society operated 
under difficult conditions 
on a vast geography of three 
continents, and constantly 
offered support to the soldiers 
and civilians. Hilal-i Ahmer 
sent healthcare committes to 
the Battle of Gallipoli, and 
also to all the fronts including 
Palestine, Syria, Iraq and the 
Eastern Front.  
All these operations were 
carried out in the vast 
geographies of the Ottoman 
Empire. Health committees 
were sent to Çanakkale, the 
Palestinian front, the Syrian 
front, the Iraqi front and the 
Eastern front. The hospitals 
that were set up in Erzurum, 

çayhaneleri, nekahethane 
ve hastane gemileri ile 
hizmetler kesintisiz biçimde 
sürdürülmeye çalışılır.  
I. Dünya Savaşı’nın ardından 
Anadolu’da başlayan Millî 
Mücadele yılları Hilal-i 
Ahmer’in hizmet ve 
fedakârlığının zirvesine 
ulaştığı, kesintisiz 24 saat 
çalıştığı tarihinin en şerefli 
dönemleridir. Anadolu 
nüfusunun savaşlar ve 
yokluklarla günbegün azaldığı 
Milli Mücadele döneminde 
33.172 yaralı ve hasta tedavi 
edilmiş; birçok yerde çok kısa 
zamanda kurulan Hilal-i Ahmer 
hastaneleri, nekahethaneleri, 
dispanserleri, aşhaneleri, 
çayhaneleri o günün olağanüstü 
şartları içinde ilaç ve malzeme 
kıtlığına ve tüm zorluklara 
rağmen Türk milletinin 
yaralarını saran en büyük 

Erzincan, Sivas, Samsun, Gelibolu, 
Şarköy, Tekirdağ, Medina, 
Baghdad, Jerusalem, Damascus 
and Istanbul, as well as field 
hospitals, tea houses, convalescent 
hospitals and hospital ships all 
tried to provide uninterrupted 
services.  
After the First World War, 
during the years of the War of 
Independence which had broken 
out in Anatolia, the Hilal-i 
Ahmer reached the pinnacle of 
selfless services. This was the 
most glorious period for the 
society and it provided services 
without cessation, 24 hours a 
day. The population of Anatolia 
was decreasing day by day due 
to fighting and poverty; during 
the War of Independence 33, 172 
wounded and ill patients were 
treated; in many places Hilal-i 
Ahmer hospitals, convalescent 
hospitals, dispensaries, soup 
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destekçisi olmuştur.  
Dernek, 1923’te “Türkiye 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 
1935’te Türkiye Kızılay 
Cemiyeti”, 1947’de “Türkiye 
Kızılay Derneği” adını 
almıştır. Kuruluşa “Kızılay” 
adını Fahri Başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk 
vermiştir. 
Kızılay, kurulduğu günden 
beri tam 150 yıldır, 
savaşlarda, mübadele 
yollarında, depremlerde, 
yüzlerce afet bölgesinde, 
açlık ve yoksullukla 
mücadele eden topraklarda, 
ülkemizde ve uzak 

kitchens and tea houses were 
quickly established; despite the 
extraordinary conditions of 
this era, in which there was a 
dearth of medicine and goods, 
the society became the greatest 
supporter to the Turkish nation, 
whose wounds it bound.  
Since the day it was established 
the Red Crescent has continued 
to operate over a period 
of 150 years, acting as a 
representative of compassion 
and mercy during times of war 
and exchanges of populations; 
in addition, it has provided 
services in hundreds of areas 
affected by natural disasters, 

coğrafyalarda merhametin 
ve şefkatin temsilcisi 
olmaya devam ediyor. 
Geçmişte Osmanlı’nın 
üç kıtasında sürdürdüğü 
faaliyetlerini bugün tüm 
dünya vatandaşlarına 
taşıyor. Nerede bir felaket 
olsa Türk milleti adına, 
önce o yardıma koşuyor. 
Kırmızı Hilal, kan temini, 
afet, sosyal hizmetler, 
uluslararası yardım, göç, 
ilk yardım, sağlık, eğitim 
ve gençlik hizmetleri 
alanlarında tarihine yakışır 
izler bırakmaya devam 
ediyor. 

famine and poverty, both at 
home and abroad. In the past, 
the Ottomans carried out 
activities over three continents; 
today people all over the world 
benefit from the Red Crescent. 
Wherever there is a disaster, 
the Red Crescent runs to bring 
aid in the name of the Turkish 
people. The Red Crescent 
continues to collect blood and 
provide social services and 
international aid in times 
of disaster and migration, 
providing first aid, health, 
education and youth services 
in a way that is in keeping 
with its history. 

8 Kızılay, 1957 yılında 
Ankara’da kan 
merkezi açtı. 
Kızılay opened a blood 
center in Ankara in 
1957.
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Herkesin çaresi olan Kızılay’ın 
toplumun her kesiminden 
gönüllü destekçileri eksilmiyor.  
Volunteer supporters from all 
walks of society never diminish. 
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Kâh sürü hâlinde, kâh yalnız 
uçar Anadolu kuşları. Rengârenk 

tüyleriyle memleketi süslerler.

The birds of Anatolia fly at times as a 
flock and at others solo. They adorn the 

country with their colorful feathers. 

ANADOLU’NUN
KUŞLARI
BIRDS OF 
ANATOLIA

PORTFOLYO / PORTFOLIO

OĞUZ ALTUN

Büyük topluluk halinde göl ya 
da lagünlerde yaşar f lamingolar. 

Bulundukları yerde sayıları  
1 milyonu bulabilir. Anadolu’da 

“Allı Turna” adıyla da tanınırlar. 

Flamingos reside around lakes or 
lagoons as a huge flamboyance. Their 

numbers can add up to 1 million in 
their habitat. In Anatolia, they are 

known as “allı turna” (reddish crane). 





Dik kuyruklu ördeklerin en 
belirgin özelliği tıpkı isimleri 

gibi sürekli dikili duran 
kuyruklarıdır. Akbaş olarak da 
bilinirler. Dik kuyruk kendine 

güveni olan ve habitatta yaşayan 
diğer su kuşlarına kıyasla daha 

az korkak bir tür. 

The most distinctive feature of 
the stiff-tailed duck is that its 
tail always stands up straight. 

They are also known as “akbaş.” 
Stiff-tailed ducks are a self-

confident species and, hence, 
less timid compared to the other 

water birds with which they 
share their habitat. 





Türkülere konu olan, kaza 
benzeyen, oldukça büyük ve uzun 
boylu bir ördek olan suna, yaşam 

alanının daralması ile “tehdit 
altında” kabul edilen türlerdendir. 

A bird for which folk songs have 
been written, “suna” (sheldrake) is 
a sort of a duck that is quite big in 

size and has a long neck. Due to the 
shrinking of their habitat, they are 

considered in risk of extinction.





İngilizce adı “kingfisher” 
(balıkçıkral) olmasına rağmen, 

bu topraklarda ona “yalıçapkını” 
denir. Rivayete göre, Osmanlı’da 

İstanbul yalılarındaki genç 
kadınlar “Çapkına bak bizi 

gözlüyor.” demişler ve adı bu 
yüzden çapkına çıkmış. 

In this land, kingfisher is known 
as “yalı çapkını” (f lirt of the 
coast). According to legend, 

in the Ottoman times young 
women would say, “Look at that 

womanizer f lirting with us!” and 
the bird came to be known as such. 





Yuvalarını genellikle sulak 
alanların yakınlarındaki 

çalı ve ağaçlar üzerine yapar 
küçük akbalıkçıllar. Tüylerinin 

bembeyazlığı ile nam salmışlardır.

The small “ak balıkçıl” (white 
heron) generally builds its 

nests in bushes or trees around 
wetlands. They are renowned for 

their snow-white feathers.





Küçük kumkuşu kışı Türkiye, 
Orta Doğu, Güney Avrupa ve 
daha çok da Kuzey Afrika’da 

geçirir. Su birikintileri, çamurlu 
bölgeler ve sahillerde sürüler 

hâlinde bulunurlar. 

The small calidris a.k.a. waders 
spend the winter in Turkey, the 

Middle East, South Europe, and 
partly in North Africa. They can be 

found around ponds, marshlands, 
and coasts in flocks. 





Havası, suyu ve doğasıyla her mevsim ayrı bir 
renge bürünen, kendisini ziyaret edenleri sahip 
olduğu o büyük ihtişamla bağrına basan Küre 
Dağları Millî Parkı, ülkemizde gezilip görülmesi 
gereken yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor. 

Welcoming its visitors with open arms in all its 
glory with its air, water, and nature imbued in 
a different hue each season, Küre Mountains 
National Park ranks among the top places to see 
in our country.

TURKEY’S GIFT TO THE EARTH: KÜRE 
MOUNTAINS NATIONAL PARK

TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA 
ARMAĞANI: KÜRE DAĞLARI 
MİLLÎ PARKI

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





Doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine, 
doğal güzelliklerle dolu 
ülkemizdeki en büyük 
değerlerden biri de 
kuşkusuz Küre Dağları Millî 
Parkı. Doğal güzellikleri, 
tarihî değerleri ve kültürel 
zenginlikleri de içinde 
barındıran Küre Dağları Millî 
Parkı, Karadeniz’de Kastamonu 
ile Bartın il sınırları içinde yer 
alıyor.  
Havası, suyu ve doğasıyla 
her mevsim ayrı bir renge 
bürünen, kendisini ziyaret 
edenleri sahip olduğu o büyük 
ihtişamla bağrına basan Küre 
Dağları Millî Parkı, ülkemizde 
gezilip görülmesi gereken 
yerler arasında ilk sıralarda 
bulunuyor. 
1998 yılında Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı 

(WWF) tarafından Avrupa 
Ormanları’nda korumada 
öncelikli alanlardan biri 
seçilen Küre Dağları, 2000 
yılında millî park ilan 
edildi. Bu kararla WWF’in 
III. Milenyum’a girerken 
başlattığı “Yaşayan Gezegen 
Kampanyası” çerçevesinde 
“Türkiye’nin Dünyaya 
Armağanı” kabul edildi.

Millî Park Bir Doğa 
Müzesi’ni Andırıyor 
Bütün misafirperverliği 
ile ziyaretçilerini kendine 
hayran bırakan millî park, 
aynı zamanda biyolojik 
çeşitliliği ile bir doğa müzesini 
andırıyor. Türkiye’ye özgü 
çok sayıda bitki türüne de ev 
sahipliği yapan Küre Dağları 
aynı zamanda nesli tehlike 
altında olan pek çok hayvan 

One of the most noteworthy 
heritage sites of our country, 
which boasts wonders of 
nature from East to West, and 
North to South, is, no doubt, 
the Küre Mountains National 
Park. Featuring natural 
beauties, abundant historical 
heritage, and cultural riches, 
Küre Mountains National Park 
remains within the bounds 
of Bartın and Kastomonu 
districts of the West Black Sea.  
Welcoming its visitors with 
open arms in all its glory 
with its air, water, and nature 
imbued in a different hue 
each season, Küre Mountains 
National Park ranks among the 
top places to see in our country. 
In 1998, the World Wildf life 
Foundation (WWF) declared 
Küre Mountains to be one 
of the priority conservation 

areas of European Forestry, 
and in 2000, it was declared 
a national park. With this 
decision, within the scope of 
the “Living Planet Campaign” 
initiated by WWF at the onset 
of the third millennium, it was 
acknowledged as “Turkey’s 
Gift to the Earth.”

The National Park 
Reminds a Museum of 
Nature 
Leaving everyone in awe with 
its hospitability, the national 
park reminds one of a nature 
museum with its biodiversity. 
Hosting many endemic plant 
species unique to Turkey, 
Küre Mountains also provides 
a home to many animal and 
plant species facing extinction. 
This area, the habitat of 
deer, roebucks, and singing 
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ve bitki türünü koruyarak 
onlara yaşama şansı sunuyor. 
Geyiklerin, karacaların ve 
ötücü kuşların yurt edindiği 
alan, ülkemizin en önemli 
ekoturizm merkezlerinden 
biri olma özelliğini de taşıyor. 
Örneğin, dünyanın ikinci en 
derin kanyonu olma özelliğine 
sahip Valla Kanyonu, Küre 
Dağları’nın içine saklanmış bir 
hâlde her gün yüzlerce misafir 
ağırlıyor. Doğaya tutkun 
rafting heyecanlıları için de 
iki parkuru olan kanyon, o 
mükemmel görüntüsüyle 
objektiflere gülerek poz 
veriyor ve binlerce fotoğraf 
karesinde yerini alıyor 
böylece. 100’e yakın mağarayı 
da bünyesinde barındıran 

Çatak Kanyonu’na kurulan cam 
seyir terası, konuklarına eşsiz bir 
manzara sunuyor.
The viewing platform, built of glass, 
in Çatak Canyon presents a unique 
landscape.

Dünyanın ikinci en derin 
kanyonu olma özelliği 
taşıyan Valla Kanyonu, doğa 
tutkunlarına da kapılarını açıyor.
Valla Canyon, which is the second 
deepest canyon in the world, opens 
its doors to nature lovers. 

birds, is also one of the 
most important eco-tourism 
centers of our country. 
For instance, the second 
deepest canyon of the world, 
the Valla Canyon is hidden 
in the Küre Mountains 
and regales hundreds of 
visitors each day. Presenting 
two rafting courses to 
nature-loving enthusiasts 
of this sport, the canyon 
is captured by thousands 
of snapshots as if smiling 
to the cameras in all its 
grandeur. Furthermore, 
Küre Mountains National 
Park houses around 100 
caves, boasting the highest 
number of caves among its 
counterparts in the world.

Küre Dağları Millî Parkı, 
dünyadaki millî parklar 
içinde en çok mağaraya sahip 
milli park olma özelliğini de 
taşıyor.

Kuş Sesleri Eşliğinde 
Yürüyüş 
Millî park sınırları içinde 
kalan Horma Kanyonu ile Ilıca 
Şelalesi de görenlere görsel 
bir ziyafet sunuyor. Horma 
Kanyonu’ndan başlayan ve 3 
kilometrelik mesafedeki Ilıca 
Şelalesi’ne kadar uzanan o 
güzel yürüyüş yolu insanın 
aklını başından alıyor âdeta. 
Şehirde sadece yüksek binalar 
arasında küçücük parklarda 
yürüyebilen insanlar, burada 
doğal hayatın tam ortasında 

Hiking in the 
Accompaniment of 
Chirping Birds 
Remaining within the bounds 
of the national park, the 
Horma Canyon and Ilıca 
Waterfalls present a visual 
feast to their visitors. 
Starting from the Horma 
Canyon and stretching 
towards the Ilıca Waterfall 
3 kilometers away, this 
beautiful hiking path 
veritably stuns visitors. 
Accustomed to walking 
among tall buildings in 
smallish parks in cities, people 
experience the happiness of 
hiking at the heart of nature 
in the accompaniment of 
birds chirping. 
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yeşillikler arasında, kuş 
sesleri eşliğinde yürümenin 
mutluluğunu yaşıyorlar. 
Hoşgörü, dayanışma ve saygının 
esas alındığı geleneksel yaşam 
tarzı yöre halkının uyum içinde 
yaşamasına olanak tanıyor. 
Bu durum da ziyaretçilere 
misafirperverlik olarak 
yansıyor. Yöresel kıyafetlerini 
giyen kadınlar doğanın rengine 
ayrı bir renk de katıyor. Yaz 
aylarında art arda yapılan 
festivaller ise sosyokültürel 
hayatın renkliliğini gözler önüne 
seriyor. 
Sümenler Köyü Sorkun Yaylası 
Şenliği, Uluslararası Drahna 
Yöresel Keşkek Festivali 
Küre Dağları Millî Parkı 

bölgesinde her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen ve yöre 
kültürünü tanıtmayı amaçlayan 
festivallerden bazıları. 
Doğa ile baş başa kalmak 
isteyenlerin uğrak noktası olan 
millî parkta tabiat yürüyüşleri, 
yaban hayat gözlemi, fotosafari, 
rafting ve çadırlı kamp başta 
olmak üzere birçok faaliyet 
gerçekleştirilebiliyor.

Eşsiz Lezzetler Diyarı 
Tabiatın içinde bulunan 
bungalovların yanı sıra 
yakın yerleşim yerlerindeki 
konaklarda, pansiyonlarda 
ve otellerde konaklama 
imkânlarının olduğu Küre 
Dağları Millî Parkı’nda 

The traditional lifestyle based 
on tolerance, solidarity, and 
respect leads locals to live in 
harmony. This is ref lected 
in the hospitality shown to 
visitors. And the women 
who wear their authentic 
outfits add color to nature’s 
variegation. The festivals 
held one after the other in the 
summer display the liveliness 
of local sociocultural life. 
Aiming to promote the 
heritage of the region, 
Sümenler Village Sorkun 
Highland Fest and 
International Drahna 
Regional Keşkek Festival 
are some of the festivals 
customarily held around the 

Küre Mountains National Park 
each year. 
The national park, the 
stomping ground of those 
who enjoy becoming one with 
nature, serves as the backdrop 
of many activities with 
trekking, wildlife observation, 
photo safaris, rafting, and 
camping coming first and 
foremost.

Delectable Delicacies 
Alongside accommodation 
options such as bungalows 
in nature’s bosom, and 
presenting the opportunity to 
stay at the mansions, B&Bs, 
and hotels in the settlements 
around it, Küre Mountains 

3

Küre Dağları Milli Parkı’nda tabiat yürüyüşleri, yaban hayat gözlemi, 
fotosafari, rafting ve kamp gibi pek çok aktivite yapılabiliyor. 
The Küre Mountains National Park offers many activities like trekking, wild life 
observation, photosafari, rafting, and camping.

Yöresel kıyafetli kadınlar yaz aylarında yapılan festivallerde doğanın 
rengine ayrı bir renk katıyor. 
During the summer months, women in traditional costumes enliven nature at 
the festivals.

3

4

4
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yenilen yöresel yemeklerin 
tadı da damaklarda kalıyor. 
Bölgeyi ziyaret eden misafirler 
özellikle kara çorba, siyez 
pilavı, ıspıt, tenekede tavuk, 
halışka (yağlı mısır lapası), 
tavuklu börek, döner üstü 
tirit, çekme helva, banduma, 
ekşili pilav ve ballı güllacı 
mutlaka tatmalılar. 
Yeşilin maviyle buluştuğu, 
kuşların bitkilerle konuştuğu, 

National Park also features 
various delectable tastes 
with the local food on offer. 
Recommendations include 
kara çorba, siyez pilaf, ıspıt, 
tenekede tavuk (chicken cooked 
in tin), halışka (corn porridge), 
chicken börek, döner üstü tirit, 
çekme halvah, banduma, sour 
pilaf, and güllaç with honey. 
You can reach this splendid 
beauty where, in a manner 

deyim yerindeyse, doğanın 
dile geldiği tabiat harikası 
bu muhteşem güzelliğe 
İstanbul’dan direkt, 
Ankara ve İzmir’den de 
aktarmalı olarak havayolu ile 
ulaşılabiliyor.  Karayolunu 
tercih edenler, Ankara’dan üç, 
İstanbul’dan ise dört beş saat 
kadar süren bir yolculukla 
Kastamonu ya da Bartın’a 
ulaşabilir.

of speaking, nature finds 
its tongue as the green 
meets the blue, and birds 
speak to plants, with direct 
f lights from Istanbul and 
connection f lights from 
Ankara and Izmir. Those 
who prefer the highway can 
get to Kastamonu or Bartın 
with a 3-hour drive from 
Ankara, and in 4-5 hours 
from Istanbul.

6 Ilıca Şelalesi 15 metre yükseklikten döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresini kapladığı yemyeşil doğa ile egzotik bir görünüm sergiliyor.
Ilıca Fountain presents an exotic view with its lush surroundings and the natural pool formed where the water flows from a 15-meter height. 

Sahip olduğu çeşitli endemik bitkilerle Küre Dağları Milli Parkı, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kuş alanları listesinde yer alıyor. 
With its various endemic plants, the Küre Mountains National Park is listed as one of Turkey’s most important bird habitats. 

5
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Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin, Müslümanların 
bilimler tarihinde 8. yüzyıldan 16. yüzyıla uzanan 
yaratıcı merhalesinin üzerindeki kalın perdeyi 
aralayan çağdaş bir İslam âlimi. 94 senelik 
büyük hayatı boyunca, dünyanın önde gelen 
kütüphanelerini dolaştı, varlığı unutulmuş 
yazma eserleri ortaya çıkardı. Müslüman bilim 
adamlarının bilimler tarihindeki önemli katkılarını 
ortaya serdi, başarılarını savundu ve tarih içindeki 
konumlarını yeniden belirledi.

A historian of sciences, Fuat Sezgin is a modern 
Islamic scholar who helped unveil the role of 
Muslims in the history of sciences in the 8th through 
16th centuries. Throughout his ninety-four-year life, 
he visited the significant libraries of the world and 
brought forth forsaken manuscripts. He put forward 
the historic contributions of Islamic scholars to the 
history of science, celebrating their success, and 
realigning their status in history.

FUAT SEZGIN: AN ISLAMIC 
SCHOLAR WHO REVISED HISTORY

FUAT SEZGİN: 
TARİHİ KIPIRDATAN 
MÜSLÜMAN BİR ÂLİM
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Gerçek ama Ruhsuz Bazı 
Rakamlar 
Fuat Sezgin, daha öğrencilik 
yıllarında hem Arap 
dünyasıyla hem Avrupa’yla 
yakın ilişkiler kurdu. Henüz 
doktora öğrencisiyken 
uluslararası akademi 
dünyasında tanınmaya 
başladı. Farklı ülkelerden 
çeşitli davetler aldı fakat 
tercihini çalışmalarını kendi 
ülkesinde yürütmekten 
yana kullandı. Daha sonra 
çalışmalarını Almanya’da da 
sürdürdü.  
Fuat Sezgin verdiği 
röportajlarda ihtiyar sesi 
titreyerek, sondaki “m” 
harfinin üzerine basa basa, 
“Memleketim” diye özlemle 
bahsettiği ülkesinde ne yazık 
ki çok geç tanınmaya başladı. 
Adıyla birlikte telaffuz edilen 
bazı rakamlar dilden dile 
dolaştı. Örneğin 27 dil bildiği 
(ki kendisi bildiği dillerin 
sayısını hiç vermemiştir), 
60’tan fazla ülkede yüzlerce 
kütüphane dolaştığı, 
incelediği yazma eserlerin 
sayısının 400 bin civarında 
olduğu, ömrünün son 

Beyond Mere Numbers 
Which Have No Soul 
Fuat Sezgin struck close 
relationships with both the 
Arab world and Europe even 
in his studentship years. He 
began to be acknowledged 
on international academic 
platforms as a doctoral student. 
Despite invitations from 
various countries, he preferred 
carrying on his studies in his 
own country. Later he pursued 
his studies in Germany. 
Unfortunately, Sezgin, who 
in his interviews said “my 
homeland” stressing the 
“my” in this phrase, gained 
recognition quite late in his 
life. There were numbers that 
were harped on about alongside 
his name. For instance, it was 
said he knew 27 languages 
(however, he never let on 
the number); that he went 
to hundreds of libraries in 
more than 60 countries; that 
he studied over 400,000 
manuscripts; that he worked at 
the desk for at least 17 hours a 
day until the end of his life; and 
that he learned Arabic on his 
own in 6 months. 

dönemine kadar günde en az 
17 saat masa başında çalıştığı 
ve Arapçayı altı ayda kendi 
kendine öğrendiği gibi.  
Bunlar kalabalıkların ilgisini 
çekebilecek, inanması zor gibi 
görünse de -eksiği var fazlası 
yok denilebilecek- büyük 
oranda gerçeklikle örtüşen 
rakamlar. Peki, bir âlim 
portresi çizmek için böylesi 
rakamlar gerekli ve yeterli 
mi? Elbette değil. Onun sessiz 
ve derin bir nehir gibi akan 
uzun hayatını rakamlarla 
ortaya koymaya çalışmak, 
gerçek bir bilgini sayısal 
zekâya indirgemeye çalışmak 
anlamına gelir.

Tarihe ve Yeryüzüne Açılan 
Bilgi Kapısı 
Bilimler tarihçisi Profesör 
Fuat Sezgin, 1924’te Bitlis’te 
doğdu. Babası Mehmet Mirza 
Efendi ve annesi Cemile 
Hanım’ın beş evladından 
ikincisiydi. Mehmet Mirza 
Efendi, Cumhuriyet’ten önce 
kadılık, sonra müftülük 
yapmış bir din adamıydı. 
Profesör Fuat Sezgin, Ağrı 
Doğubayazıt İlkokulu’ndan 

These are numbers that might 
draw the attention of crowds. 
Although hard to believe, they 
were close to the truth. Is this 
sort of numeric data enough to 
portray a scholar however? Of 
course not. Trying to put forth 
his life that flowed quietly like a 
deep river, mere numbers would 
mean degrading a true scholar 
to mathematical intelligence. 
 
The Getaway of Knowledge 
That Opens to the History 
and the World 
Historian of sciences Prof. 
Fuat Sezgin was born in 1924 
in Bitlis. He was the second 
of the five offspring of his 
father Mehmet Mirza Efendi 
and mother Cemile Hanım. 
Mehmet Mirza Efendi was a 
religious man who had acted as 
“ kadı” (Muslim judge) and then 
“mufti”.  
After graduating from Ağrı 
Doğubayazıt Primary School, he 
studied at Erzurum Secondary 
School and High School. 
Then, he graduated from the 
Arabic-Persian Language and 
Literature Department of 
Istanbul University. He earned 

1
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1 Erzurum Ortaokulu, 1938-39 
Haziran devresi, sınıf geçme 
defterindeki öğrencilik 
fotoğrafı. 
Erzurum High school, 1938-39 
June semester, his student photo 
in the grade book.

Prof. Fuat Sezgin Almanya’da 
hep sıla özlemi çekti. Kendi 
ülkesinde ne yazık ki çok geç 
tanınmaya başlandı. 
Prof. Fuat Sezgin always 
felt homesick in Germany. 
Unfortunately, he gained 
recognition in his own country 
quite late. 

Prof. Fuat Sezgin, Müslüman 
bilim adamlarının bilimler 
tarihi içindeki konumlarını 
yeniden belirledi.
Prof. Fuat Sezgin redetermined 
the status of the Islamic scholars 
in the history of science.

2

3

mezun olduktan sonra 
ortaöğrenimini Erzurum 
Ortaokulu ve Lisesi’nde 
tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arap-Fars Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. Doktorasını 
İstanbul, doçentliğini Ankara 
Üniversitesi’nde tamamladı. 
Profesörlük kürsüsüne ise 
Frankfurt Üniversitesi’nde 
oturdu.  Kuruluşuna 
öncülük ettiği Gülhane 
Parkı içerisindeki Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’nin 
İstanbul’un simgelerinden 
biri olmasını çok arzuladı. 
Geçen sene hayata veda 
eden ve müzenin bahçesinde 
toprağa verilen Fuat Sezgin, 
çalışmalarına adadığı 94 
senelik hayatına, bilimler 
tarihinin binlerce yıllık 
serüveninin, 17 ciltlik geniş 
bir özetini sığdırdı. 
Sözü geçen külliyatın 
orijinal ismi Almanca GAS 
(Geschichte des arabischen 
Schrifttums), dilimize 
‘Arap-İslam Bilimler Tarihi’ 
ismiyle tercüme ediliyor. 
Bu eserin ilk hazırlıklarına 

his doctorate in Istanbul, and 
became associate professor 
at Ankara University. And 
became a full professor at 
Frankfurt University.  It was 
his wholehearted desire that 
the Museum for the History 
of Science and Technology 
in Islam in Gülhane Park, 
whose establishment he was 
behind, would become one 
of the symbols of Istanbul. 
Bidding life farewell last year 
and buried in the garden of the 
museum, Fuat Sezgin filled 
his ninety-four-year life with 
the penning of a 17-volume 
comprehensive summary of 
the history of science, which 
spans across thousands of 
years. 
The original name of the 
corpus was Geschichte des 
arabischen Schrifttums (GAS) 
in German which translates 
into “Arabic Islamic History 

3
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İstanbul Üniversitesi’ndeki 
hocası Profesör Hellmut 
Ritter  nezaretinde ve 
onun teşvikiyle başladı. 
1982 senesinde Johann 
Wolfgang Goethe Frankfurt 
Üniversitesi’ne bağlı İslam 
Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü 
kurdu. Yayın çalışmalarını, 
Arap dünyasının desteğiyle 
kurduğu ve yürüttüğü 
bu enstitü çatısı altında 
sürdürdü. 

Erken Akademik Hayatını 
Yönlendiren Bir İlkokul 
Anısı 
Profesör Fuat Sezgin’in 
erken akademik hayatını 
yönlendiren güçlü bir 
motivasyon var. Verdiği 
röportajlardan birinde şöyle 
diyor: 

“Ben ilkokula gittiğimde 
okulun ikinci haftasında 
benim süslü püslü bir hanım 
öğretmenim vardı. O derste 
bize diyordu ki: ‘Müslüman 
âlimler dünyanın öküzün 
boynuzunda olduğuna 
inanıyorlar.’ Ben bunun 
tashihini hiçbir lise kitabında 
görmedim.” 
Bu sözleri söylediği tarihte 
Profesör 80’li yaşlarının 
başlarındaydı. Bu iddiayla 
karşılaştığı tarihi, haftasına 
varana kadar verebildiğini 
düşünürsek belleğinde nasıl 
bir iz bıraktığını anlarız. Bu 
yersiz ama yaygın itham hem 
saçma hem de mensup olduğu 
millet adına ağır gelmiş olmalı. 
Çünkü hayatının gidişatını 
değiştirebilecek bir itici güç 
oluşturmuş. Aynı röportajın 
devamında şöyle diyor: 

of Sciences.” He’d started the 
preliminary studies for this 
book at Istanbul University 
with the encouragement and 
under the supervision of Prof. 
Hellmut Ritter.  In 1982, he 
set up the Islamic Sciences 
History Institute in Johann 
Wolfgang Goethe Frankfurt 
University. He started 
publishing under the roof of 
this institution, which was 
run with the support of the 
Arab world.  
 
A Primary School Memory 
That Shaped His Early 
Academic Life 
There was a strong driving 
force that steered the early 
course of Prof. Fuat Sezgin’s 
academic life. In one of his 
interviews he said, “When 
I went to primary school, 

right in the second week, we 
had a fancy-dressed woman 
as a teacher. She was telling 
us, ‘Islamic scholars believed 
the world stood on top of the 
horns of an ox.’ I never saw this 
retracted in any high school 
book.”   
At the time of this interview, 
the professor was in his early 
eighties. Considering that 
he could recall the date, the 
week when he encountered 
this claim, the mark it left in 
his memory becomes all the 
more palpable. This injudicious 
imputation, however prevalent 
it might be, must have been 
both absurd and hard to digest 
considering Sezgin’s national 
identity. For it became the 
driving force that changed the 
course of his life. In the same 
interview he stated, “I went 

4
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Erzurum Lisesi, 1941-42 Eylül devresi, diploma 
defteri öğrenci fotoğrafı 
Erzurum High school, 1941-42 September semester, his 
student photo in the diploma registry.

2010’da, ortaöğrenim yıllarını geçirdiği 
Erzurum’a, Atatürk Üniversitesi’nin davetlisi 
olarak gitti.
In 2010, as the invitee of Atatürk University he 
went to Erzurum, the city where studied in and 
graduated from high school.

4

5

“Bu bilgiyi üniversiteye 
kadar taşıdım. Alman 
hocam Hellmut Ritter’in 
sayesinde gerçekleri 
gördüm. Frankfurt’taki 
çalışmalarımdan sonra 
baktım ki, Müslümanlar 
Dünya’yla Güneş arasındaki 
en kısa mesafenin en uzak 
noktasının yıllık (ölçekte) ne 
kadar değiştiğini saniyelerle 
hesaplayabilmişler.  (…) Bu 
bilgiyle benim hoca hanımın 
söylediği lâf arasındaki farkı 
daima düşünüyorum.”  
Profesör Fuat Sezgin, 
akademik hayatı boyunca 
bu yaygın ama hatalı anlayış 
etrafında gelişen soruların 
“gerçek” cevaplarını aradı. 
Gerçekten de Rönesans, Antik 
Yunan döneminin doğrudan 
doğruya devamı mıdır? 8’inci 
ve 16’ncı yüzyıllar arasındaki 
yaklaşık 800 yıllık boşluk 
Müslümanların karanlık 
dönemi midir? Bu 800 yıllık 
sıçrayışta İslam kültürü sadece 

bazı Yunanca eserleri tercüme 
etmekten, aktarıcı bir rol 
oynamaktan öteye gidememiş 
midir? 
Elbette gerçekler kendilerini 
öyle kolay teslim etmedi. 
Sadece saatlerini, haftalarını, 
aylarını değil yıllarını da istedi 
ondan. Yani tüm hayatını. 
Gerçeği arayış çabası o uzun 
hayatını tümüyle yuttu. Hatta 
sadece kendi hayatını değil, 
“hayatımın en talihli tesadüfü” 
diye bahsettiği sevgili eşi 
Ursula Sezgin’in hayatını 
da… Profesör bir röportajında 
ondan şöyle bahsetti: 
“(…) Almanya’ya gidişimin 
dördüncü ayında eşimi 
tanıdım. Eşim tanışmadan 
evvel Müslüman olmuş genç 
bir Almandı. Coğrafya ve 
siyasal bilgiler alanında 
tahsilini yapıyordu. Sonra 
bıraktı. Şarkiyat tahsili 
yaptı. Arapça, Farsça, 
Türkçe… O olmasaydı işim 
çok zor olurdu.” 

to university with this in my 
mind. Thanks to my German 
professor Hellmut Ritter, I 
found out the truth. And after 
my studies in Frankfurt, I 
discovered that Muslims were 
able to calculate the annual 
alteration of the distance 
between the world and the 
sun second by second.  […] 
I always pondered on the 
discrepancy between this 
and what our primary school 
teacher had said”.  
Prof. Fuat Sezgin sought 
the “true” answers to the 
questions formed around 
this erroneous but prevalent 
belief. 
Was the Renaissance a 
direct continuance of Greek 
antiquity? Was that almost 
eight-hundred-year gap 
between the 8th and the 
16th centuries the Muslim 
world’s dark era? In that 800-
year period had the Islamic 
culture gone no further than 

transmitting to Europe the 
translated works of Greek 
antiquity? 
Of course, the truth did not 
reveal itself easily. It did not 
only ask for his hours, but 
weeks, months, and years. 
That is to say his whole 
life. The quest for the truth 
engulfed his long life in its 
entirety. Not only his, but 
also that of his spouse Ursula 
Sezgin, whom he deemed “the 
most fortunate coincidence 
of my life”... The professor 
talks about her in one of his 
interviews as follows, “Four 
months after I arrived in 
Germany, I met my wife. 
My wife was a German who 
had become a Muslim before 
we met. She was studying 
Geography and Political Sciences. 
Then, she quit those and went 
on to study Eastern languages. 
Arabic, Persian, Turkish… If it 
wasn’t for her, my job would have 
been more difficult”. 
 

5
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Kızı Hilal Sezgin’in Dilinden 
Babasının Cevapları 
Doktor Ursula Sezgin ve 
Profesör Fuat Sezgin’in kızları 
Hilal Sezgin, babasının peşine 
düştüğü sorulara verdiği 
cevapları şöyle özetliyor: 
“Bizim genellikle birbirinden 
ayrı kültürel dönemler olarak 
gördüğümüz Antik Yunan, 
Arap bilim dünyası, Avrupa 
Rönesans’ı ve benzerleri, 
gerçekte birbirinin içine 
çok daha girift bir hâlde 
geçmiştir. Yunanlar, Persler, 
Hintler, Çinliler, Museviler, 
Osmanlılar ve Araplar 
bugün doğa bilimleri olarak 
tanıdığımız şeyin temelini 
el birliğiyle atmış, harcını 
hep beraber karmışlardır. 
Avrupalıların Rönesans’ı, 
Antik Yunan medeniyetinin 
yıkılmasından beri üstü 
örtülmüş, gözlerden ırak kalmış 

Hilal Sezgin on Her 
Father’s Work  
Dr. Ursula Sezgin and Prof. 
Fuat Sezgin’s daughter, 
Hilal Sezgin, sums up the 
answer to the questions 
posed by her father, 
“What we consider to be 
asunder, antiquity, the 
Arabic scholastic world, the 
European Renaissance, and 
others, are actually quite 
concentric. The Greeks, 
Persians, Indians, Chinese, 
Jews, Ottomans, and Arabs 
have set the foundation of 
what we deem as natural 
sciences today and have 
mixed their mortar together. 
The Renaissance of the 
Europeans was the gradual 
learning, embracing, 
and development of the 
mathematical knowledge 
developed and put forth 

Gülhane Parkı içerisinde kuruluşuna öncülük ettiği Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin İstanbul’un 
simgelerinden biri olmasını çok arzuladı.
He wanted the Museum for the History of Science and Technology in Islam, the establishment of which he led, 
located in the Gülhane Park to become one of the symbols of Istanbul.

6

bir şeylerin yeniden keşfi 
olmaktan çok, Arapların ürettiği 
bilgilerin ve ortaya çıkardığı 
matematik yetilerinin tedricen 
öğrenilmesi, benimsenmesi ve 
geliştirilmesiydi. Bu tespitin 
siyasi mesajı  bir tür, “Hangi ulus 
daha fazla bilgi üretmiştir, buluş 
yapmıştır?” yarışması değil, 
iş birliğidir. Dünya kültürleri 
birbirlerinden alışılmış 
etiketlerin telkin ettiği kadar 
güçlü sınırlarla ayrılmaz. Bilgi 
beraberce muhafaza edilir, 
paylaşılır ve geliştirilir.” 

Alime Yakışır Titizlikte 
Bir Ömür 
Profesör Fuat Sezgin, 
‘alim’ sıfatını üzerine 
tam oturan bir ceket gibi 
vakarla taşıdı. Kısa bir 
yazıda anlatılamayacak 
kadar büyük bir miras 
bırakarak 2018’in haziran 

by the Arabs rather than the 
rediscovery of something that 
was kept a secret since the 
end of Greek antiquity. The 
political message behind this 
assessment is not a rivalry 
of “which nation put forth 
the most scholastic data and 
made more inventions” but 
cooperation. The cultures of 
the world do not diverge from 
one another as if drawn apart 
by borders as is inculcated by 
customary labels. Knowledge 
is preserved, shared, and 
developed together”. 

A Diligent Lifetime 
Befitting a Scholar 
Prof. Fuat Sezgin carried 
the epithet of “scholar” 
with equanimity just like a 
tailor-made vest. Leaving 
us a heritage so great that it 
is hard to relay in a concise 
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444 4 5320000  1111  2222  3333

IKEA
KURUMSAL

®

Okutun, 
keşfedin!Erken akademik hayatını belirleyen motivasyon, Müslüman 

bilginler hakkında, çocukken duyduğu haksız bir ifadedir.
The strong driving force that steered the early course of his academic 
life was injudicious imputation about Islamic scholars he heard when 
he was a child.

7

8

8

7
ayında ‘bizim dünyamızdan’ 
ayrıldı. Sadece aklıyla ve 
bilgisiyle değil düzgün 
ahlakıyla ve kendini 
tüketircesine çalışarak açtığı 
çığırla bilimler tarihindeki 
yerini aldı. Sadece tarihin 
satır aralarında dolaşmadı, 
gönüllere de dokundu. 
“Bunu ben yaptıysam herkes 
yapabilir” diyerek tevazuuyla 
kendinden sonra gelecek ilim 
adamlarına örnek oldu.  
2019’un Türkiye’de Fuat 
Sezgin yılı ilan edilmesi 
vesilesiyle, Profesör, 
ülkemizin dört bir yanında 
çeşitli etkinliklerle 
anılmaya devam ediyor.

article, he departed “our 
world” in June 2018. He 
attained his well-deserved 
place in the history of science, 
not only with his mind and 
knowledge but also with his 
conduct and groundbreaking 
work. He did not just traverse 
the pages of history but 
touched hearts. Saying, “If I 
was able to do this, everyone 
can,” he humbly set an 
example for scholars to follow 
in his footsteps.  
On the declaration of 2019 as 
Fuat Sezgin year in Turkey, 
the professor is commemorated 
with various events in all four 
corners of our country.
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Bereketli Anadolu toprağının armağanı meyvelerin 
tadına doyum olmaz. Hele de mevsimlerden yaz ise! 
Taze taze yiyebileceğiniz gibi, lezzetine bambaşka 
bir boyut katan ve yoğun şeker kullanılmadan 
hazırlanan pratik tatlılarını da yapabileceğiniz 
Anadolu meyveleriyle yaz günlerinin keyfini sürün. 

In Turkey, in summertime, you can’t get enough of 
the fruits that become tasteful by the Anatolian 
soil’s composition and various minerals. It might be 
best to consume and enjoy them fresh. However, it 
is a whole different source of pleasure to prepare 
light and practical desserts with them without 
overpowering their taste or using too much sugar, 
and eating them in the end of a course.
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LIGHT AND DELICIOUS DESSERTS 
WITH THE DELECTABLE FRUITS OF 
ANATOLIA

AYDAN ÜSTKANAT

ANADOLU 
MEYVELERİYLE YAZA 
MERHABA 
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SEMOLINA CAKE WITH PEACHES  
(10-slice / 20 cm cake tin)
4 eggs
1 cup semolina
½ cup milk
½ cup peach puree (or diced peach compote)
100 g strained yoghurt
120 ml olive oil
½ cup agave syrup (or honey)
1 cup flour (sifted)
1 cup oat flour
½ tbsp. vanilla extract
1 packet baking powder
Plenty of pistachios

Topping
Honey or agave syrup and sliced pistachios

For Service
Whisk the eggs with the help of a mixer on high speed for about 8 minutes 
until the eggs triple in size. Add the yoghurt, oil, semolina, and milk. Add the 
peach puree and vanilla extract. In another cup, mix the flour with the baking 
powder, and add it to the mixture along with the pistachios. Stirring lightly 
pour it into the cake tin. The batter will harden a bit because of the semolina 
so use a spatula to get an even surface. Tap the tin on the counter a few times 
to eliminate air bubbles in the batter. Bake at 180°C for 45 minutes. Check 
whether it’s baked with the help of a toothpick and take it out of the oven.

Cut the peaches in half, remove the pits, and adding some water to a nonstick 
pan cook them on low heat. Remove from heat when they caramelize, and 
place them over the cake slices.

Note: If you are to use granulated sugar, then add 1 cup after whisking the 
eggs. Keep the cake in the refrigerator.

İRMİKLİ ŞEFTALİLİ KEK
(10 dilim / 20 cm’lik kek kalıbı için)
4 adet yumurta
1 su bardağı irmik
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı şeftali püresi (veya küp kesilmiş şeftali komposto)
100 gr. süzme yoğurt
120 ml zeytinyağı
Yarım su bardağı agave şurubu (veya bal)
1 su bardağı un (elenmiş)
1 su bardağı yulaf unu
1 tatlı kaşığı vanilya özü
1 paket kabartma tozu
Bol miktarda Antep fıstığı

Servis için
Üzerine bal veya agave şurubu ile file Antep fıstığı

Yumurtayı hacminin üç katı olana kadar yaklaşık sekiz dakika yüksek 
devirde çırpın. Yoğurt, yağ, irmik ve sütü ekleyin. Şeftali püresini 
ve vanilyayı katın. Yulaf ununu kabartma tozu ile karıştırın, Antep 
fıstığıyla birlikte karışıma ekleyin, yavaşça karıştırıp kek kalıbına 
aktarın. Hamur irmikten dolayı biraz katılaşacaktır; bu yüzden üzerini 
spatula ile düzeltin, hava boşluğu olmaması için kalıbı yavaşça tezgâha 
vurun. 180 °C’de 45 dakika pişirin, pişip pişmediğini kürdanla kontrol 
edin ve fırından alın.

Şeftalileri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın, yanmaz tabanlı bir tavada 
su ekleyip kısık ateşte pişirin. Karamelize olunca ocaktan alın, kek 
dilimlerinin üzerine koyun.

Not: Toz şeker kullanacaksanız yumurtayı çırptıktan sonra bir su bardağı 
ekleyin. Keki buzdolabında saklayın.

74  ANADOLUJET • HAZİRAN • JUNE 2019



ANADOLUJET • HAZİRAN • JUNE 2019  75  



YAZ MEYVELERİYLE SAKIZLI DONDURMA
1 litre manda sütü
1 tatlı kaşığı patates nişastası
1,5 tatlı kaşığı salep (saf)
1 küçük parça damla sakızı (dövülmüş)
1 su bardağı toz şeker (veya 200 gr. agave şurubu)
Bir çubuk vanilya veya bir çay kaşığı vanilya şurubu
Yarım su bardağı kavrulmuş file badem
Arzu ettiğiniz yaz meyveleri (buzlukta dondurulmuş)

Badem, vanilya çubuğu ve meyve dışındaki tüm malzemeleri çırparak 
birbirine yedirin. 

Karışımı çelik bir tencereye alıp vanilya çubuğunu ekleyin ve kısık ateşte 
yaklaşık bir saat pişirin. Isındıktan sonra kaynama noktasına gelene 
kadar sık sık karıştırın. 

Karışım tencerede yükselmeye başlayınca (kaynamadan) ocağı kapatın. 
Vanilya çubuğunu çıkarın, diklemesine kesip bıçak ucuyla içinden özünü 
alıp tekrar tencereye alın, karıştırıp soğumaya bırakın. Soğurken ara ara 
tekrar karıştırın. On beşer dakikalık aralarla dört beş kez karıştırın. 

 İçine bademleri en son aşamada ilave edin ve buzluğa alın. Pürüzsüz bir 
hâle gelmesi için mikserin haznesine aktarıp buzluğa alın. Böylece daha 
kıvamlı bir dondurma elde edersiniz. Bu şekilde dondurma pürüzsüz ve 
kıvamında olacaktır.

Yarım saatte bir olmak üzere üç beş  kez tekrar karıştırıp en az sekiz saat
buzlukta dinlendirin.

Kâsede ya da külahta kurabiyeyle veya donmuş meyvelerle birlikte servis 
edin  .

MASTIC ICE CREAM WITH SUMMER FRUITS  
1 l water buffalo milk
½ tbsp. starch
¾ tbsp. "sahlep" (pure)
1 small piece of mastic (roughly grounded)
1 cup granulated sugar (or 200 g agave syrup)
1 vanilla pod or 1 tsp. vanilla extract 
½ cup roasted sliced almonds
Summer fruits of your desire (frozen)

For Service
Whisk all the ingredients other than the almonds, the vanilla pod, and the 
fruits to get an even mixture. 

Pour the mixture into a steel pot, add the vanilla pod, and cook on low heat for 
about an hour. After it heats up, regularly stir until it boils. 

When the mixture starts to froth up, turn the heat off (before it boils). 
Remove the vanilla pod, cut lengthwise and remove the seeds with the help of 
the sharp end of a knife. Add them to the pot and let the mixture cool down, 
stirring from time to time. Stir 4-5 times at about 15-minute intervals. 

Add the almonds and place in the fridge. To get a smoother and thicker 
texture, blend in a food processor and place it in the freezer. Stirring 3-5 
times at half-hour intervals, leave it in the freezer for 8 hours.

Serve either in a cup or a cone, with biscuits or frozen fruits.
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LORLU VİŞNE REÇELİ
Yarım kilo taze tatlı lor peyniri
Yarım su bardağı süt
Vişne reçeli
Lavanta çiçeği

Loru sütle çırpın ve bir tabağa taban yapın. Üzerine ev yapımı 
vişne reçelinden yeterince koyun, biraz lavanta serpin.

Reçel için:
1 kilo vişne
2 kilo toz şeker
1 limonun suyu

Vişneleri temizleyip çekirdeklerini çıkarın ve bir kat şeker bir 
kat vişne olacak şekilde kaba yayın. En üst kısmını toz şekerle 
kaplayın ve üç dört saat buzdolabında beklettikten sonra ocağa 
alın. 

Kaynamaya başladıktan beş dakika sonra vişneleri kepçeyle 
bir kaba alın. Tencerede kalan suyunu şurup koyulaşana kadar 
pişirmeye devam edin. Vişneleri tekrar tencereye koyarak limon 
suyunu ekleyin.

Birkaç dakika daha kaynatıp kavanozlara alın. 

Eğer daha kıvamlı bir reçel isterseniz bu aşamadan sonra 
geniş bir tepsiye koyup üzerini tülbentle örtün ve direkt güneş 
ışığı alan bir yere koyun. En az üç gün bekletin ve karıştırıp 
kavanozlayın.

CHERRY JAM WITH WHEY CHEESE 
½ kg sweet whey cheese
½ cup milk
Cherry Jam
Lavender flowers

Whisk the whey cheese with the milk and spread part of it across 
a plate, creating the foundation for your dessert. Place a bit of the 
cherry jam on top and sprinkle with lavender flowers.

For the jam:
1 kg cherries
2 kg granulated sugar
Juice of a lemon

Pit the cherries and place in a bowl, add a layer of sugar and repeat 
the layering sequence finishing with a layer of sugar on top.
After keeping in the fridge for 3-4 hours, place on the stove. 

Five minutes after it starts to boil, remove the cherries and place them 
on a plate. Continue to boil until the syrup thickens. Place the cherries 
in the pot again and add the lemon juice.

Boil a bit longer and place into jars. 

If you want a thicker jam, after this process, place the pot on a large 
tray and cover with a linen cloth, leaving it in a spot that gets direct 
sunlight. Keep it there for at least 3 days and then place it into jars.
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Sadece 40 yıllık bir mazisi olsa da, video oyunlar piyasasında da sıkı bir antika kültürünün 
oluştuğunu biliyor muydunuz? Video oyunlarıyla büyümüş olan insanlar, çocukluklarından 
unutamadıkları oyunların ve oyun sistemlerinin koleksiyonunu yapıyor artık.

Did you know that despite having only a past of 40 years, there is a vintage market within the video 
games market? Those who grew up with video games are now collecting the games and gaming systems 
of their childhood which they could not forget. 

RETRO-OYUN ÇILGINLIĞI SIZI DE SARABILIR!
YOU MAY BE ENGULFED BY THE RETRO-GAMING FRENZY!

SINAN AKKOL
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Bu eski oyunlara talep giderek 
artarken, eskiyen, sayısı 
azalan veya koleksiyonlarca 
kapışılan oyunların piyasadaki 
bulunurluğu da giderek 
azalmaya ve hâliyle değerleri 
de artmaya başladı ve giderek 
büyüyen bir Retro-oyun 
koleksiyonerliği piyasası 
ortaya çıktı.
Peki neden eski oyunların 
ve oyun sistemlerinin 
koleksiyonunu yapmak 
isteyesiniz? Öncelikle, tabii 
ki size yaşatacağı nostaljik 
duygular için. Gerçek bir 
oyunsever, bu oyunlarda birini 
edinerek, çocukluğunun en 
saf ve en keyifli zamanlarına 
dönmek ister. Küçücük bir 
televizyonun karşısına geçtiği, 
halının üstüne bağdaş kurup 

oyunlar oynadığı dertsiz, 
tasasız zamanlara gitmek 
ister. O zamanlardaki hissiyatı 
yeniden yaşamak için eski ama 
kusursuz şekilde korunmuş bir 
“The Last Ninja” kutusundan 
daha güzel ne olabilir?
Eski oyun koleksiyonu yapmak 
istemenin bir diğer nedeni de 
bu materyallerin kaçınılmaz 
bir şekilde değerleniyor 
olması. Açık arttırma 
sitelerindeki Retro-oyun 
satışlarına baktığınızda, 100 
dolardan başlayıp rahatlıkla 
10 bin doları geçen fiyatlarla 
karşılaşabiliyorsunuz. Oyunun 
ne kadar az bulunduğuna ve 
ne kadar iyi korunduğuna 
bağlı olarak fiyatları inanılmaz 
düzeylere çıkabiliyor. 
Örneğin, “Air Attack” adlı 

Well then, why would you 
want to collect old games and 
gaming systems? First of all, 
for the feeling of nostalgia 
you’ll experience, of course. 
A true gamer would like to 
go back to the times when s/
he set before the screen and 
played, the most innocent and 
enjoyable times of his/her 
childhood. What better thing 
can there be than “The Last 
Ninja” box, which is old but 
well-preserved to revive the 
feel of those days?
One other reason for wanting 
to collect old games is that 
the value of these materials 
are unavoidably increasing. 
When you look at the retro 
game sales on the auction 
lists, starting with $100 you 

can come across prices easily 
over $10,000. Depending on 
the scarcity of the game and 
how well it is preserved, the 
prices can go up incredibly. 
For instance, the Atari 2600 
game called “Air Attack” can 
be sold for $2,800 without a 
box; one that is in box and in 
good condition was sold for 
$33,000. But the legendary 
example is the “Gamma 
Attack” game which was not 
released by its producer and 
has only one cartridge. In 
2008, found in a box alongside 
many other games in a garage 
sale, this game caused a 
sensation among retro came 
collectors when it was seen in a 
forum of retro-gamers and was 
offered for $500,000 on eBay! 
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Atari 2600 oyunu kutusuz 
olarak 2 bin 800 dolara alıcı 
bulurken, kutulu ve çok iyi 
durumdaki bir versiyonu 33 
bin dolara satılmıştı. Ama bu 
konudaki en büyük efsane, 
üreticisi tarafından piyasaya 
çıkarılmamış ve bilinen sadece 
bir kartuşu olan “Gamma 
Attack” adlı oyun. 2008’de 
bir garaj satışında kutuda bir 
sürü başka oyunla birlikte 
bulunan bu oyun, Retro-oyun 
koleksiyonerlerinin kullandığı 
bir forumda görülünce 
büyük yankı uyandırdı ve 
ebay’de 500 bin dolardan 
satışa çıkarıldı. Elbette bu 
fiyattan kimse almadı ancak 
bu alana büyük ilgi çekmeyi 
başardı. “Gamma Attack”in 
günümüzdeki tahmini değeri 

ise 30 bin ila 55 bin dolar 
arasında.
Resimlerini gördüğümüzde 
bile çoğumuzun nostaljik 
damarlarını kabartan o eski 
“Commodore 64”, “Atari 
2600”, “NES” ve “SNES” gibi 
unutulmaz oyun sistemleri 
ve oyunları şaşırtıcı derecede 
bol bir şekilde bulunabiliyor. 
Ancak, her koleksiyonerin 
bileceği gibi, bir şey ne kadar 
bol bulunuyorsa, değeri de o 
düzeyde düşüyor. 
Retro-oyun koleksiyonerliği 
ile ilgileniyorsanız, nereden 
başlamalısınız peki? Her 
şeyden önce, bu tutkunun 
doymak bilmeyen, çok ciddi 
de yatırım yapmanız gereken 
bir uğraş olduğunu bilmeniz 
gerekir. Bunu bilerek yola 

No one paid that price for it, 
of course, however, it managed 
to draw attention to the field. 
Today, the current estimate 
of “Gamma Attack” would be 
around $30,000-55,000.
Unforgettable old gaming 
systems and games like an 
old nostalgic “Commodore 
64”, “Atari 2600”, “NES” and 
“SNES”, the photos of which 
are enough to recall memories, 
are surprisingly easy to find. 
However, as each collector 
would know, if something is 
abundant, it goes down in 
value. 
If you are intending to become 
a retro-game collector, where 
should you start? Before 
all else, you should know 
that this is a passion that is 

hard to curb, an occupation 
that requires quite a lot of 
investment. When you set 
out with that in mind, the 
first place that you should 
visit would, of course, be the 
online shopping sites. All the 
old systems and relatively 
obtainable games that you can 
think of, can be found on ebay.
com and Amazon.com. At first, 
you will not know the value of 
the game you get (though you 
may not know it even when you 
become experienced, it actually 
depends on the deal the 
buyer and the seller strike). 
GameValueNow.com would 
be a good resource for that. 
We would also recommend 
you make use of websites 
specifically focusing on this 
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Açık arttırma sitelerindeki Retro-oyun satışlarına baktığınızda, 
100 dolardan başlayıp rahatlıkla 10 bin doları geçen fiyatlarla 

karşılaşabiliyorsunuz.  
When you look at the retro game sales on the auction lists, starting with 

100 $ you can come across prices easily over 10,000 $.

çıktığınızda, uğrayacağınız 
ilk yer tabii ki online alışveriş 
siteleri olacaktır. ebay.
com’da ve Amazon.com’da 
aklınıza gelebilecek tüm 
eski sistemler ve nispeten 
yaygın olarak bulunan oyunlar 
var. İlk başlarda aldığınız 
oyunun değerini tam olarak 
bilemeyeceksiniz. (Tecrübe 
kazanınca da bilemeyebilirsiniz 
gerçi; bu, alıcı ile satıcı 
arasındaki anlaşmaya bağlı 
büyük ölçüde.) Bunun için 
GameValueNow.com çok 
iyi bir kaynak olacaktır. 
RetroGame-Shop.com gibi bu 
konuya özgü pek çok siteyi de 
kullanmanızı öneririz.
Online olarak ve tek tek 
alacağınız oyunların değeri 
yüksek olacaktır. Ama şansınız 
yaver giderse bir ton oyunu çok 
ucuza bulabileceğiniz yerler var: 
bitpazarları, antikacılar ve garaj 
satışları. Özellikle bitpazarları 
Retro-oyun koleksiyonerlerinin 
daha gün ışımadan yer kapmaya 
çalıştıkları mekânlar hâline 
geldi. Evden taşınan oğlunun 
eski ve “değersiz” oyunlarını 
bir kutuya doldurup satışa 
çıkaranları ilk keşfeden olmak 
buradaki amaç.
Tabii ki bu kadar talebin 
olduğu bir alanda “sahte eski 
oyunlar” da bolca bulunmakta. 

area like RetroGame-Shop.
com.
The games you will be 
purchasing online and one by 
one will have a higher price. 
But if you are in luck, there 
are places where you can get 
zillions of games for a dime: 
flea markets, secondhand 
dealers, and garage sales. 
Specifically the flea markets 
have become places where the 
retro-game collectors try to 
grab a spot even before the 
sun rises. The aim here is to 
discover the people who place 
the old and “worthless” games 
of their son who moved out of 
the house in a box to sell.
Of course, there are plenty 
of “counterfeit old games” in 
a market with such a high 
demand. To be able to take 
notice of them you must 
become an expert since the 
person trying to sell you the 
game may not even know 
that it’s counterfeit. When 
should you be skeptical of the 
originality of the game you are 
going to purchase? If it’s well 
underpriced its current market 
value, if the paper on the box 
and cover give you the feeling 
of being brand-new, or if there 
are discrepancies in the size of 
logo and fonts, it would be best 

Bunları anlamak için işin 
uzmanı olmanız gerekiyor, 
o kadar ki oyunu size 
satmaya çalışan kişi bile 
bunların sahte olduğunu 
bilmeyebilir. Alacağınız 
oyunun orijinalliğinden hangi 
durumlarda şüphe etmelisiniz 
peki? Eğer fiyatı piyasa 
rayicinin çok altındaysa, kutu 
ve kaplamalardaki kâğıtlar 
dokunduğunuzda çok yeni 
bir his veriyorsa, logo ve font 
büyüklüklerinde normale göre 
tutarsızlıklar varsa bir uzmana 
danışmanızda fayda var. (Evet, 
bu alanın da uzmanları var.)
Son olarak, gezgin oyun 
tutkunlarının dünyanın 
çeşitli köşelerinde ziyaret 
edebilecekleri Retro-oyun 
cennetlerini anımsatmak 
isterim: Tokyo’nun 
Akihabara bölgesi, Los 
Angeles’ta A&J Games ve 
GameDude mağazaları, 
Londra’da Retro Game Base 
gibi dükkanlar sayılabilir. 
Eğer siz de bir Retro-oyun 
tutkunuysanız, gideceğiniz 
şehirle ilgili olarak, uçmadan 
önce kısa bir araştırma 
yapmak isteyebilirsiniz. 
Belki de koleksiyonunuza 
henüz girmemiş olan o nadide 
parça gideceğiniz yerde sizi 
bekliyordur.

to consult an expert -yes, there 
are experts in this field.
And finally, if we are to name 
the retro-game heavens around 
the world for our wandering 
game lovers: we can say 
Tokyo’s Akihabara region, 
A&J Games and GameDude 
stores in L.A., and Retro Game 
Base in London. If you are a 
retro-game aficionado, you 
may want to do some research 
about the next city you plan to 
visit. It might be that the rare 
item that is not yet in your 
collection is waiting for you 
there.
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Mutsuz ilişkilerin, terk edilme korkularının, bir ilişkiye başlayamamanın, şüpheci düşüncelerin, 
takıntıların hatta bağımlılıkların kökeninde bağlanma biçiminiz yatıyordur belki de…

Your style of bonding might be the underlying factor of failed relationships, fear of abandonment, not 
being able to start a relationship, skeptical thinking, obsessions, and even addictions.  

GÜVENLI BAĞLANMA
SECURE BONDING 

UZM. PSIKOLOG RAMAZAN ŞIMŞEK
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Bağlanma çocuğun anne, baba 
ya da bakımını üstleneniyle 
kurduğu birincil ilişki 
için kullanılan pedagojik 
bir terimdir. Çocuğun 
doğumundan hayatının üçüncü 
yılına kadar süren, özellikle altı 
ve 12’nci aylar arası yoğunlaşan 
bir süreci kapsar. 
1950’li yıllarda Bowlby ile 
literatüre giren bağlanma 
kuramı çalışma arkadaşı 
Ainsworth’un deneyi ile 
tanınmaya başlar. Ainsworth, 
1969 yılında “Yabancı Durum” 
adını verdiği bir deney hazırlar. 
Deney oldukça ilginçtir. 
Deneyde bebeklerin farklı 
stres koşullarında bağlanma 
ve keşfetme ihtiyaçlarını nasıl 
dengeledikleri gözlenmektedir. 
Ainsworth,  deneyde anneyi ve 
bir yaşındaki bebeğini, bebeğin 
oynayabileceği oyuncaklarla 
dolu bir odaya yerleştirir. 
Bu arada odaya yabancı 
bireyler alınmadan önceki ve 
alındıktan sonraki davranışlar 
incelenir, görüntüler kaydedilir. 
Deney prosedürü her biri 

yaklaşık üç dakika süren sekiz 
bölümdeki bir dizi davranışın 
gözlemlenmesini içerir:
1.Anne, bebek ve deneyci (bir 
dakikadan az sürer).
2.Deneyci ayrılır, anne ve bebek 
kalır. 
3.Anne ve bebeğe bir yabancı 
katılır.
4.Bebeği ve yabancıyı anne 
yalnız bırakır.
5.Anne döner ve yabancı ayrılır.
6.Anne ayrılır, bebek tamamen 
yalnız kalır.
7.Yabancı döner.
8.Anne döner ve yabancı ayrılır.

Ainsworth deney ânında 
bebeğin annesinin gidişine ve 
geri dönüşüne verdiği tepkileri 
inceler. Anne-bebek arasındaki 
bağa dair en önemli bulgunun 
ise bebeğin annesinin 
gidişine verdiği tepkiden 
ziyade geri dönüşünü nasıl 
karşıladığının gözlenmesiyle 
elde edilebileceğini keşfeder. 
Ainsworth’a göre bebeklerin 
annesinin geri dönüşüne 
verdiği tepkiler üç bağlanma 

Attachment is a pedagogical term 
used for the primal relationship 
the child develops with its mother, 
father, or primary caregiver. 
Starting from birth, attachment 
covers a time span ending with 
the tertiary year of the child 
concentrating on the 6th and 12th 
months. 
Added to the canon by Bowlby 
in the 1950s, attachment 
theory gains recognition with 
the experiment conducted by 
Ainsworth, Bowlby’s colleague. 
In 1969, Ainsworth designs 
an experiment entitled “The 
Stranger Situation.” It is quite 
an interesting experiment. The 
aim is to observe how babies 
balance their need for attachment 
and exploration under various 
conditions of stress. Ainsworth 
places the mother and their 
one-year-olds in a room full of 
toys where they can play. In 
the meantime, the behaviors 
before and after a stranger is 
admitted into the room are 
observed, and recorded. The 
experiment procedure consists 

of the observation of a series of 
behaviors in eight sections each 
lasting around 3 minutes:
1.Mother, baby, and experimenter 
(lasts less than a minute).
2.Experimenter leaves, mother 
and baby stay. 
3.A stranger joins the mother and 
baby.
4.Mother leaves the baby alone 
with the stranger.
5.Mother comes back and the 
stranger leaves.
6.Mother leaves and baby remains 
alone.
7.The stranger returns.
8.Mother returns and the 
stranger leaves.

Ainsworth studies the reaction 
babies have to their mothers’ 
departure and arrival. And 
she discovers that the most 
important finding on the 
attachment between mother 
and baby can be obtained not 
by observing the baby’s reaction 
to the departure of its mother 
but her arrival. According to 
Ainsworth, the reactions babies 
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biçimine işaret etmektedir. 
Bebek hiç gerginlik göstermez 
ve yabancı tarafından 
sakinleştirilebilirse bağlanma 
“kaçıngan” tiptir. Bebek, annesi 
gidince çok gerilmesine rağmen 
geri dönüşün ardından temas 
kurmayı reddederse bağlanma 
“kaygılı” tiptir. Anne gidince 
bebek geriliyor, anne dönünce 
sakinleşip hemen odayı ve 
oyuncakları tekrar keşfetmeye 
ve incelemeye başlıyorsa 
bağlanma “güvenli” tiptir. 

Kaçıngan Bağlanma
Anne ile bağın en zayıf 
olduğu bağlanma biçimidir. 
Ağlamaları, istekleri, 
çığlıkları anne tarafından 
yeterince duyulmadığı için 
bağ kurmaktan ve özellikle 
duygusal taleplerden kaçınırlar. 
Annenin gidişine ve gelişine 
pek tepki vermezler. Olumlu 
ya da olumsuz duygusal 
tepkileri daha az verirler. 
Çocuk esirgeme kurumlarında 
büyüyen bebeklerde daha sık 

görülen bağlanma biçimidir. 
Kaçıngan bağlanma biçimi 
yetişkinlik dönemlerinde de 
etkisini sürdürür. Sevdiklerine 
bağlanır gibi olduklarını 
hissettiklerinde telaşlanırlar 
çünkü duygusal ihtiyaçlarının 
karşılanmasının sürdürülebilir 
olmadığını öğrenmişlerdir. 
Bağımsızlıklarına çok 
düşkündürler çünkü bu kişilere 
göre yakın ilişki bağımsızlık 
için bir tehdittir. Söz konusu 
“ilişki” olunca “Soğuk, 
mesafeli, etrafında bir duvar 
var.” türünden nitelemeler ve 
benzetmeler  en çok bu kişiler 
için kullanılır. Duygularını 
açmayı, sevgilerini göstermeyi 
ve bağlanmayı zayıflık olarak 
görürler çünkü en büyük 
korkuları derinlerinde yatan 
reddedilme korkusudur. Sosyal 
izolasyondan dolayı depresyona 
ve bağımlılıklara yatkındırlar.

Kaygılı Bağlanma 
Bakımı üstlenen  kişiyle 
tutarsızlık, reddedilme ve 

especially in terms of placing 
emotional demands. They do 
not significantly react to the 
departure and arrival of the 
mother. They give less positive and 
negative emotional reactions. This 
is the type of attachment mostly 
seen in the babies that grow up in 
child welfare institutions. 
Avoidant attachment also impacts 
adulthood. When people feel 
that they are bonding with the 
ones they love, they feel alarmed 
since they find that the meeting 
of their emotional needs is not 
sustainable. They are quite 
independent and consider that 
close relationships pose threats 
to their independence. When 
relationships are in question, 
metaphors such as “cold, keeps 
his/her distance, acts as if there 
is a wall around him/her” are 
most often used for these people. 
They consider showing their 
emotions, their love, and forming 
an attachment as weaknesses 
since what lies deep within them 
is their greatest fear -a fear of 

have on the return of their 
mothers indicate three types of 
attachment. If the baby shows 
no signs of stress and can be 
pacified by the stranger, then the 
baby has formed an “avoidant 
attachment”. If the baby, despite 
stressing out over the departure 
of its mother, refuses to establish 
physical contact, then the baby’s 
attachment to its mother is 
characterized as “resistant”. If 
the baby gets stressed when the 
mother leaves but calms down 
with the arrival of the mother 
and starts to explore the room 
and the toys, then the baby has 
formed what is called a “secure 
attachment”. 

Avoidant Attachment
Avoidant attachment is the type 
of attachment where the bond 
between the mother and the 
child is weakest. Considering 
that their crying, demands, and 
screams are not immediately 
addressed by the mother, babies 
abstain from establishing a bond, 
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ihmalin ön plana çıktığı 
ilişkilerin sonucunda oluşan 
bağlanma biçimdir. Annenin 
işe erken  başladığı,  evet ve 
hayırların ne zaman geleceğinin 
belli olmadığı, sevginin de 
öfkenin de nispeten daha 
yoğun hissedildiği, bazen 
fiziksel ya da sözlü tacizin 
olduğu ilişkilerde daha sık 
görülür.  Terk edilme kaygısını 
en yoğun yaşayan gruptur. 
Her an terk edilebileceklerini 
hissetmeleri bu çocukları 
mızmız ve yapışkan hâle getirir. 
Çünkü ebeveyn ne yaparsa 
yapsın kendilerini güvende 
hissetmezler. Kreşe ve okula 
başlamada en çok sorunu 
kaygılı bağlanan çocuklar yaşar. 
Yetişkinlik dönemlerinde 
de bu özelliklerini devam 
ettirirler. İlişkilerinde öncelikle 
samimiyet ve sıcaklık ararlar, 
kendileri de sıcak ve samimi 
davranırlar ama ilişkinin 
biteceğine dair şüpheler vardır 
içlerinde her zaman. Bazen 
çok sıcak, bazen çok soğuk 
davranmalarının sebebi budur. 
Hem yakınlık ararlar hem 
de ayrılmaktan korkarlar. 
Bu nedenle bir kısmı ilişki 
kurmaktan kaçınırken bir kısmı 
da çok fazla ilişki deneyimi 
yaşar. İlişkilerde kıskançlığı ve 
şüpheciliği en yoğun yaşayan 
gruptur. Hâliyle yolları ilişki 
ve evlilik terapistlerine sıkça 
düşer. 

Güvenli Bağlanma 
Anne ve ve bakımdan sorumlu 
diğer kişilerle kurulan duyarlı 
bir ilişkinin sonucunda 

oluşan bağlanma biçimidir. 
Bakımı üstlenen, çocuğun 
ihtiyaçlarına tutarlı bir biçimde 
karşılık veriyorsa, yakınlığı 
koruyabiliyorsa güvenli 
bağlanmanın temeli atılmış 
olur. Güvenli bağlanan çocuklar 
anne ya da bakımı üstlenenlerle 
karşılıklı güvene dayalı bir 
ilişki kurarlar;  yakınlıktan 
emin oldukları için çevrelerini 
keşfetmeleri de daha kolaydır. 
Eğer ulaşılabilirlik tehdit 
altında değilse bakıcının 
olmadığı durumlarda bile 
kaygılanmazlar ve kurdukları 
bağı koparmazlar. Güvenli 
bağlanan çocuklar anne-
babanın yokluğunda tepki 
gösterir fakat onlar geri 
dönünce hemen  sakinleşirler. 
Güvenli bağlanan çocuklar 
yetişkinlik dönemlerinde 
kurdukları ilişkilerde de 
bu özelliklerini genelde 
sürdürürler. Bu kişiler yakın 
ilişki kurmakta zorlanmaz, 
karşısındaki kişiye güven 
verir, kendi de güvenir. Tek 
başına olmaktan, yalnız 
kalmaktan kaygılanmaz. 
Sevmekten ve sevilmekten 
korkmaz. İlişkisinde endişe 
duymaz. Sevgilisine oyunlar 
oynama ihtiyacı duymaz. 
Duygusal anlamda kendini 
değerli hisseder ve terk 
edilme korkusu yoktur. 
Güven vermeyen kişi ve 
ilişkilerden hazzetmezler  
ve hemen uzaklaşırlar. Bu 
kişilerin çocukları şanslıdır 
çünkü ebeveyn olduklarında 
bebekleriyle güvenli bir bağ 
kurarlar. 

rejection. Due to social isolation 
these individuals are prone to 
depression and addiction.

Resistant Attachment 
This is a type of attachment 
formed with the caregiver in 
which inconsistency, rejection, 
and negligence comes forth. It is 
most often observed in cases where 
mothers go back to work early, 
where it’s hard to tell a yes or a no, 
where love and wrath are expressed 
relatively more intensely, where at 
times physical or verbal violence is 
encountered.  This is the group that 
has an angst of abandonment. The 
fear of imminent abandonment 
makes these children grouchy 
and needy. Whatever the parent 
may do, they never feel secure. 
The children who have resistant 
attachment have the biggest 
problem in attending kindergarten 
or school. 
This trait also continues into 
adulthood. They first look for 
sincerity and affinity in their 
relationships, and they approach 
people with sincerity and affinity 
but they are apprehensive of the 
relationship drawing to an end. It 
is the reason behind the fact that 
at times they are quite close and at 
others, they are distant. They look 
for connection but fear separation. 
For this reason, some abstain or 
avoid establishing relationships, 
while others have more than one. 
This is the group that is the most 
jealous and skeptical. And they end 
up in couples therapy quite often. 

Secure Attachment 
It is the type of attachment 

formed with the mother or other 
caregivers as a result of a responsive 
relationship. If the caregiver is 
consistently responding to the 
needs of the child, able to keep 
the intimacy, the foundations of 
secure attachment will be laid. 
The children who have secure 
attachment, establish a tight 
bond with their mother or other 
caregivers and it is easier for them 
to explore their surroundings since 
they are assured of their rapport. If 
accessibility does not pose a threat, 
they do not feel anxious even when 
their caregiver is not around and 
they do not break the bond they 
established. The children who form 
secure attachments react to the 
absence of the mother/father but 
easily calm down upon their return. 
Children with secure attachment 
generally carry this attribute into 
their adulthood. These people do 
not have problems in establishing 
close ties, they give confidence to 
people they meet, and they trust 
others. They have no fear of being 
alone or of becoming lonely. They 
do not fear loving and being loved. 
They do not experience concern 
in their relationships. They don’t 
feel the need to play games with 
their partner. They feel valuable 
in an emotional sense and have 
no fear of abandonment. They do 
not like people and relationships 
that do not confide in them and 
they immediately put a distance 
between themselves and such 
people. The children of these 
individuals are lucky since they 
also form secure attachments with 
their children when they become 
parents. 

Bağlanma çocuğun anne, baba ya da bakımını 
üstleneniyle kurduğu birincil ilişki için kullanılan 

pedagojik bir terimdir. 
Attachment is a pedagogical term used for the primal relationship 

the child develops with its mother, father, or primary caregiver.



1903 yılında Wright Kardeşlerin, 
bir motor gücü ile ilk uçağı 
havalandırmasının ardından uçak, 
askerî alanlarda kullanılacak bir araç 
olarak dikkatleri üzerine çeker. Bu ilk 
uçuşun üzerinden sekiz yıl geçmeden 
uçak ilk defa 1911 yılında, Trablusgarp 
Savaşı’nda askerî amaçlı olarak 
İtalyanlar tarafından Türklere karşı 
kullanılır.

When the Wright Brothers flew a 
plane with engine power in 1903, 
aircraft draw attention as a vehicle 
that can be used in the military. 
Before 8 years passed over this first 
flight, aircraft started to be used for 
the first time in the military in 1911 
in the Tripoli War by Italians against 
the Turks. 

AVIATION ENTERPISE AT 
THE INCEPTION OF THE 
REPUBLIC: AIRCRAFT 
PROCURED WITH 
DONATIONS 

CUMHURİYETİN 
İLK YILLARINDA 
BİR HAVACILIK 
GİRİŞİMİ: BAĞIŞ 
UÇAKLAR 

RAHİME DEMİR BULUT

BÜLENT YILMAZER ARŞİVİ
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Osmanlı Devleti, havacılıkla 
ilgili gelişmeleri çok önceden 
öngörmüş  ve uçak temini 
hususunda çalışmaları 
başlatmıştı.  1910 yılında 
Fransa’da yapılan Picardie 
Manevraları’nda uçakların 
gelecekte önemli bir silah 
olacağı görülür. Osmanlı 
Paris Ataşemiliteri ve Kurmay 
Yüzbaşı Mustafa Kemal’in 
de bulunduğu bir gözlemci 
heyet, durumu merkeze 
rapor eder.Dönemin Harbiye 
Nazırı Mahmut Şevket Paşa, 
ataşemiliter olarak görev yapan 
Paris’teki Kurmay Binbaşı Ali 
Fethi (Okyar) Bey ve Berlin’deki 
Kurmay Binbaşı Enver Bey’den 
Avrupa ordularında havacılık 
faaliyetlerini izlemelerini 
ve rapor etmelerini ister. 
Osmanlı Ordusunda hava 
unsurlarının kullanılması 

gerekliliği değerlendirilmeye 
başlanır. Haziran 1911’de 
Harbiye Nezareti Fen Kıtaları 
ve Müstahkem Mevkiler Genel 
Müfettişliği bünyesinde bir 
Tayyare/Havacılık  Komisyonu 
oluşturulur.  Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket Paşa, 
havacılık ile ilgilenmesi için 
Kurmay Yarbay Süreyya Bey’i 
görevlendirir. Komisyon 
bir yandan havacılıkla ilgili 
gelişmeleri takip ederken 
diğer yandan da Yeşilköy 
civarlarında bir havacılık okulu 
açılması ve pilot yetiştirilmesi 
için girişimlerde bulunur. 
Ancak Türk havacılığının 
kurulduğu bu yıllarda savaşlar 
ve borçlarla zayıflayan  
devletin ciddi bir kaynak 
sorunu vardır.  Oldukça 
maliyetli ve yüksek bütçeler 
isteyen bu teknolojinin 

Foreseeing the future, the Ottoman 
State followed the developments 
regarding aviation and endeavored 
to procure an aircraft.  In 1910, 
during the Picardie Maneuvers 
carried out in France, it was plainly 
seen that aircraft would be the 
greatest of weapon in the future. 
An observing delegation including 
Ottoman Military Attaché in Paris 
and Staff Captain Mustafa Kemal 
reported this being the case to the 
Porte. Mahmut Şevket Pasha, the 
Minister of Defense of the era, ask 
for Staff Commander and Military 
Attaché Ali Fethi (Okyar ) in Paris 
and Staff Commander Enver Bey in 
Berlin to gather information and 
report aviation activities in 
European armies. The necessity of 
expanding  the Ottoman Army to 
include elements of aviation was 
assessed.  
On June 1911, the first Aviation 

Commission was formed under the 
Technological Fields and 
Strongholds Inspectorship General 
of the Ministry of Defense. 
Minister of Defense Mahmut 
Şevket Pasha entrusted Staff 
Lieutenant Colonel Süreyya Bey to 
administer the aviation bureau. On 
one hand, the commission followed 
the developments regarding 
aviation, on the other initiatives 
were taken to open an aviation 
school around Yeşilköy and to train 
pilots. However, in those days in 
which the groundworks of Turkish 
aviation were being laid, the state, 
having fallen into decline in due 
with years of war and debt, severely 
lacked resources.  The development 
of this high-cost technology 
requiring a substantial amount of 
budget, made it imperative to 
allocate a historic sum of resources.  
Under the circumstances, with 

2

2 Ordunun ihtiyacı olan uçakların maliyetinin karşılanması için devlet bütçesinin yeterli gelmediği zamanlarda halkın bağışlarına başvurma geleneği Osmanlı 
Devleti zamanında başlamıştı. Balkan Harbi’nden sonra Kurmay Yarbay Süreyya Bey eşliğinde Yeşilköy Tayyare Mektebini ziyarete gelen basın mensupları 
maliyeti halkın bağışlarıyla karşılanan ve “Osmanlı” ismi verilen Deperdussin modeli uçağının önünde. 
The tradition of financing the procurement of aircraft for the army through public donations started during the nascent years of Turkish aviation when it was established 
by the Ottoman Empire. In the aftermath of the Balkan Wars, a group of journalists visiting the Aviation School at Yeşilköy under the guidance of Lt. Col. Süreyya Bey 
stand in front of the Deperdussin aircraft named “Osmanlı.” 
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geliştirilmesi havacılığa ciddi 
bir kaynak ayrılmasını gerekli 
kılmaktadır.  
Süreyya  Bey, imkânların 
yetersiz olduğu bu ortamda, 
kaynak sorununu aşmak 
için milletin yardımlarına 
başvurulmasını teklif eder. 
İhtiyaç duyulan paranın 
yardımlar ile toplanmasını 
sağlamayı, havacılığın 
gelecekte kazanacağı önemi ve 
Osmanlı ordusuna yapacağı 
katkıyı anlatmak için Ceride-i 
Askeriye dergisinde bir makale 
kaleme alır. 
Havacılığa ilk katkılar devletin 
üst düzeyinden gelir. Dönemin 
Padişahı Sultan Reşat bir uçak 
alınmasına yetecek miktardaki 
1.000 altını bağışlayarak 

Türk Tayyare Cemiyeti Kastamonu 
Şubesi’nin halktan topladığı 
bağışlarla maliyeti karşılanarak 1931 
yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 
“Kastamonu” ismini alarak orduya 
hizmete devam eden Breguet 19 
modeli uçak.
Name giving ceremony during the 
Independence Day (30 August 1931) 
for the Breguet 19  aircraft whose 
procurement was financed through the 
donations collected by the Kastamonu 
Branch of Türk Tayyare Cemiyeti 
(Aviation Society of Turkey). 

Milli Mücadele döneminde 
Erzurumlu Nafiz Bey tarafından 
bağışlanan para ile maliyeti 
karşılanan ve “Erzurumlu Nafiz” 
ismi verilen Breguet 14 modeli 
uçağa imkanlar kısıtlı olduğu için 
açık havada bakım yapılıyor.
The Breguet 14 aircraft financed 
by the donations of Erzurumlu 
Nafiz Bey during the period of the 
War of Independence carries his 
name inside the national insignia 
on the fuselage of the aircraft. Due 
to scarcity of resources and limited 
facilities, maintenance of aircraft 
were performed out in the open. 

funds at a low, Süreyya Bey 
suggested raising funds with a 
campaign to summon public 
donation. He penned an article 
in the Ceride-i Askeriye (Military 
Newspaper) to convey that the 
required funds needed to be 
raised through donations, 
elaborating on the crucial role 
aviation would play in the future 
and the contribution it would 
make to the Ottoman Army.   
The first donations to aviation 
were made by higher-ups. The 
sovereign of the era, Sultan 
Mehmed V led the campaign by 
donating 1.000 gold coins, 
enough to buy just an aircraft. 
The aircraft procured with that 
money was named “Ordu”. 
Donation by top officials ensued. 

kampanyaya öncülük eder. Bu 
para ile alınan uçağa “Ordu” 
adı verilir. Bu girişimi, diğer 
yöneticilerin bağışları izler. 
İlk zamanlarda uçak temini 
için ihtiyaç duyulan paranın 
bir kısmı Donanma Cemiyeti 
tarafından karşılanır. Osmanlı 
Devleti, havacılığı askerî 
teşkilatına ilk alan devletlerden 
olmuştur. Halk da havacılığın 
geliştirilmesi için başlatılan 
bu kampanyaya katılınca ilk 
devirlerden başlayarak Türk 
havacılık tarihinde bağışlar, 
uçak temininde özel bir yere 
sahip olur.  
Millî Mücadele döneminde 
ordunun sahip olduğu az 
sayıdaki uçak ve personelle, 
keşif uçuşları ve düşman hava 

On those initial days, part of the 
funds required to procure aircraft 
were met by the Armada Society. 
Ottoman State was one of the 
first states to have added aviation 
to its military organization. 
Considering that the public 
started to make donations to this 
campaign initiated to develop 
aviation, donations held a special 
place in the Turkish history of 
aviation right from the start.  
With the limited number of 
aircraft and personnel at the times 
of National Struggle, alongside 
discover flights, military 
expeditions to ward off aerial 
enemy attack were also 
performed. The significance of air 
force was not ignored by the army 
and with a decree dated June 13, 
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taarruzlarını savmaya yönelik 
seferler yapılır. Ordu içinde 
hava kuvvetlerinin rolünün 
önemi dikkatlerden kaçmamış; 
Millî Müdafaa Vekaleti, 
aldığı bir karar ile 13 Haziran 
1920’de Harbiye Dairesi’ne 
bağlı Kuvâ-yi Havaiye Şubesi’ni 
oluşturmuştur. Özellikle 
batı cephelerinde aktif hava 
seferleri düzenlenir. 1922’de, 
Türk ordusunun elinde derme 
çatma denecek nitelikte 16 uçak 
bulunmaktadır. Bunlardan 
bir kısmının nasıl tamir edilip 
uçuşa hazır hâle getirildiğinin 
hikâyesi, Vecihi Hürkuş’un 
hatıralarında da detaylıca yer 
alır. Yine savaş esnasında pilot 
ve teknik elemandan oluşan 20 

subay, 10 sivil pilot, 10 makinist 
ve tamirci ile birlikte havacıların 
sayısı 40’a ulaşır.  
Genç Türkiye Cumhuriyeti,  
Kurtuluş Savaşı’nın hemen 
ardından oluşturduğu 
kurumları ve çalışmaları ile 
yüzyılın başında altyapısı 
oluşturulan bu ivmeyi hız 
kesmeden devam ettirir. 
Havacılığın askeri alandaki bu 
önemine binaen Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında, havacılığı 
geliştirmek üzere yoğun 
çalışmalar başlar. Bu çalışmalar 
bir yandan pilottan teknik 
elemana havacı yetiştirmeyi 
kapsarken bir yandan da hava 
kuvvetlerini geliştirmek üzere 
alınacak uçaklar içindir. 1925 

1920, Milli Müdafaa Vekaleti 
(Ministry of National Defense) 
established the Air Force 
Department (Kuvâ-yi Havaiye) 
under the General Directorate of 
Defense (Harbiye Dairesi). Active 
aerial navigation sessions were held 
specifically over the Western 
fronts. In 1922, Armed Forces of 
Turkey had 16 jerry-built aircraft. 
In his memoirs, Vecihi Hürkuş 
relays in detail the story of how one 
of these were fixed to make ready to 
take flight. And again during the 
war, consisting of pilots and 
technical personnel, the number of 
aviators reached 40 with 20 
officers, 10 civil pilots, 10 machine 
operators and mechanics. 
The Young Republic of Turkey, 
without slowing down, forged 
ahead with this endeavor the 
foundations of which were laid at 
the onset of the century by 
establishing institutions and taking 
action right on the heels of the War 

of Independence. In regards to the 
importance of aviation for the 
military as of the initial years of the 
Republic, immediate action was 
taken to advance aviation. These 
consisted of training aviators like 
pilots and technical personnel on 
one hand, and procuring aircraft to 
advance air forces on the other. In 
1925, Türk Tayyare Cemiyeti 
(Aviation Society of Turkey) which 
would later be called Türk Hava 
Kurumu (Turkish Aeronautical 
Association) was established. 
Newly founded and in dire need of 
resources, the state strived to 
overcome this issue by initiating 
“donate for aircraft procurement” 
campaign to advance aviation.  
The young Republic of Turkey, bent 
on national development albeit 
being war weary, established the 
Aviation Society of Turkey and gave 
a start to fund raising campaign for 
aircraft procurement, an initiative 
rarely encountered around the 

1931 yılında Üsküdar ilçesi halkının bağışları ile maliyeti karşılanan Breguet 
19 modeli uçağa isim verme töreni. İstanbul halkı ilçeleriyle birlikte toplam 27 
uçağın maliyetini karşılayarak orduya kazandırdı. 
Name giving ceremony for the Breguet 19 aircraft financed by the residents of 
Üsküdar province of Istanbul in 1931. Citizens of Istanbul and its provinces 
financed total of 27 aircraft through their donations.

1928 yılında Kütahya’nın Gediz ilçesi halkının bağışlarıyla maliyeti 
karşılanan Caudron 27 modeli uçağa Gediz halkından kadın ve erkeklerin 
de katıldığı isim verme töreni.
The women and men of the town of Gediz in Kütahya attend the name giving 
ceremony of the Caudron 27 aircraft financed through their donations in 1928.

Türk Tayyare Cemiyeti tarafından başlatılan bağış kampanyası kapsamında 
maliyeti Ceyhan halkı tarafından karşılanarak “Ceyhan” ismi verilen uçak 
Türk havacılığının ünlü isimlerinden Vecihi Hürkuş idaresinde uçuşa 
çıkarken.
The citizens of Ceyhan received the honor to put the name of their town on one 
of the first aircraft financed by public donation movement that was staged by 
Türk Teyyare Cemiyeti (Aviation Society of Turkey). A famous name in Turkish 
aviation, Vecihi Hürkuş, performed the demonstration flights. 
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yılında, daha sonraları Türk 
Hava Kurumu adını alacak Türk 
Tayyare Cemiyeti kurulur. Yeni 
kurulan ve kaynak sıkıntısı 
çeken devlet, bu sıkıntıyı, 
halkı havacılığı geliştirmek 
için başlattığı bağış uçak 
kampanyası ile aşmaya çalışır.  
Savaştan yeni çıkmış ve 
millî kalkınmayı kendine 
düstur edinmiş genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, Türk Tayyare 
Cemiyeti’ni kurarak başlattığı 
bağış uçak kampanyası, dünyada 
örneğine az rastlanır bir 
harekettir. Anadolu’nun dört 
bir yanından her bir şehrin, 
ilçenin, kasabanın cemiyete 
maddi ve manevi destek 
vermesi ve uçak alımları için 
halktan bağış toplanan bir 
kampanya başlatılır. Kampanya 
kapsamında 10 yıl boyunca Türk 
halkının bağışlarıyla 351 uçak 
alınır. Bu uçaklara, bağış yapan 
şehir, ilçe ya da kasabaların adı 
verilir. Bağışlanan uçaklarla, 
halka havacılığı tanıtmak ve 
sevdirmek için -bugünkü tabirle 
ifade edecek olursak-  turneler 

düzenlenir, uçaklara ad verme 
törenleri yapılır; halkın bağışları 
ile alınan uçaklar Türk Tayyare 
Cemiyeti’ne bağışlanır.  
Kampanya kapsamında Türk 
Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen 
ilk uçak, Adana Ceyhanlıların 
yardımlarıyla İtalya’dan alınan 
A 300-4 tipi uçaktır. Uçağa 
"Ceyhan" adı verilir. "Ceyhan" 
uçağı Yeşilköy hangarlarında 
monte edilir ve 5 Haziran 
1925’te uçuşa hazır hâle getirilir. 
İnönü ve Sakarya savaşları 
sırasında keşif ve destek 
uçuşları gerçekleştiren Vecihi 
Hürkuş’un test ettiği "Ceyhan" 
uçağı, Ceyhanlılara gösteri 
yapmak üzere 21 Haziran 1925 
Cumartesi günü saat 07.18’de 
Ankara’dan havalanır. Uçak 
önce Konya’ya, ardından da 
Adana’ya, oradan da Ceyhan’a 
ulaşır. Ceyhan’da vatandaşların 
yoğun sevgi gösterileriyle 
karşılanır.  
"Ceyhan" uçağından yedi ay gibi 
bir süre sonra Ankaralıların 
topladıkları yardımlarla alınan 
ikinci uçağa ‘’Ankara’’ adı verilir. 

world. A campaign was started to 
get all districts, boroughs, towns 
from all corners of Anatolia to 
provide moral and material support 
to the society and donate funds for 
aircraft procurement. Within the 
scope of the campaign, throughout 
a decade, 351 aircraft were 
procured with the donations of the 
Turkish civilians. These aircraft 
were named after the districts, 
boroughs and towns making the 
donations. Using the popular term 
of our day, tours were organized 
with the aircraft procured with 
donations to promote and endear 
aviation, aircraft naming 
ceremonies were held; and the 
aircraft procured with public fund 
raisers were donated to the 
Aviation Society of Turkey.  
Within the scope of this campaign, 
the first aircraft delivered to the 
Turkish Air Forces was the A 300-4 
procured from Italy with the 
donations of the folks of Ceyhan in 
Adana. The aircraft was named 
“Ceyhan”. Aircraft “Ceyhan” was 
installed in the aerodromes in 
Yeşilköy and in June 5, 1925 was 

ready to take flight. Tested by 
Vecihi Hürkuş, performing 
discovery and support flights 
during Inönü and Sakarya Wars, 
Aircraft ‘’Ceyhan’’ took flight on 
Saturday June 21, 1925 at 07:18 
from Ankara to present a spectacle 
to people in Ceyhan. The aircraft 
first landed in Konya, then Adana, 
and then in Ceyhan. It was greeted 
with intense demonstration of 
affections in Ceyhan.  
After 7 months following the 
procurement of Aircraft "Ceyhan," 
the aircraft procured with the 
donations of the civilians of Ankara 
was named ‘’Ankara’’. The naming 
ceremony was held on October 29, 
1926 on the same day as the 
Republic Day. All folks, even people 
coming from the surrounding 
villages of the capital, attended to 
the ceremony. The aircraft 
performed an aerial show in the 
Republic Day ceremony grounds 
and threw postcards with this 
inscription: “With compliments to 
the venerable residents of Ankara, 
Aircraft Ankara.”  
In the years that followed, 

G
Ö

N
Ü

L 
ŞA

R
M

A
N

  K
O

LE
K

Sİ
YO

N
U

ANADOLUJET • HAZİRAN • JUNE 2019  95  



7

Bağış kampanyası kapsamında maliyeti karşılanan deniz uçakları kıyı kentlerinin ismini 
alıyordu. Ayvalık halkının bağışlarıyla maliyeti karşılanan “Ayvalık” isimli Savoia deniz 
uçağı.
Seaplanes received the name of coastal towns;  the "Savoia" flying boat aircraft bears 
the name of Ayvalık whose citizens provided finance through their donations for the 
procurement of army aircraft. 

İsim verme töreni 29 Ekim 
1926’ya Cumhuriyet Bayramı’na 
denk getirilir. Törene, Başkent’in 
yakın köyleri dahil bütün halk 
katılır. Cumhuriyet Bayramı 
tören alanında gösteri yapan 
uçak, şehrin üzerinden ‘’Ankara 
tayyaresinden muhterem 
Ankaralılara tebrikler’’ yazılı 
kartlar dağıtır.  
Kampanyaya ilerleyen yıllarda 
İzmir dokuz, Manisa altı, 
Adana, Ödemiş, Trabzon, 
Edremit, İstanbul, Samsun 
dörder, Bartın, Konya, Ereğli, 
Akhisar, Zonguldak, Fatsa, 
İnegöl, Giresun, Sürmene, Uşak, 
Bursa üçer, Ankara, Muğla, 
Burdur, Çine, Milas, Sındırgı, 
Kemalpaşa, Eskişehir, Orhaneli, 
Bakırköy, Pınarbaşı, Çarşamba, 
Balıkesir, Menemen, Torbalı, 
Görele, Beşiktaş, Ayancık, 
Edirne, Keşan, Afyon, Geyve, 
Düzce ve Bafra ikişer uçakla 
katılır.  Cemiyet, 10 yıl boyunca 
Anadolu’nun hemen her şehir 
ve kasabasında 500’ün üzerinde 
şube  açarak bağışlarla 351 
uçak alır. Kampanyanın bu 
denli başarılı ilerlemesinde, 
“İstikbal göklerdedir.”  ilkesini 
düstur edinen Cumhuriyet’in 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, 1925’ten 1938’e 
kampanya ile çok yakından 
ilgilenmesinin büyük rolü 
vardır. Atatürk cemiyete  sürekli 
kaynak sağlayacak gelirler için 
harekete geçer. Bizzat kendisi 
kuruma 10 bin lira bağışlar. 
Bağış, zekât, fitre, kurban 
derileriyle kurumun bağış 
gelirleri beslenir. Ayrıca tayyare 
pulu ve piyangosunu, her paket 
sigaradan birini, askerî terhis 
belgelerinin basım ve dağıtım 
ücretini, el ve duvar ilanlarının 
gelirlerini, Uşak Şeker 
Fabrikası’nın yıllık ürününün ilk 
gelirini, İzmir ve Ödemiş’teki iki 
adet cıva madeninin gelirlerini 
ve büyük Nutuk'un süresiz 
olarak basım ve satış gelirlerini 
cemiyete aktarır.   
Bu yıllar, Türk havacılığının 
en yoğun çalışmalarının 
yaşandığı bir zaman dilimidir. 
23 Nisan 1926 tarihinde 
Yeşilköy’de Tayyare Makinist 

donations ensued with 9 aircraft 
procured by Izmir; 6 by Manisa; 4 
each by Adana, Ödemiş, Trabzon, 
Edremit, Istanbul, Samsun; 3 
each by Bartın, Konya, Ereğli, 
Akhisar, Zonguldak, Fatsa, 
İnegöl, Giresun, Sürmene, Uşak, 
Bursa; and 2 each by Ankara, 
Muğla, Burdur, Çine, Milas, 
Sındırgı, Kemalpaşa, Eskişehir, 
Orhaneli, Bakırköy, Pınarbaşı, 
Çarşamba, Balıkesir, Menemen, 
Torbalı, Görele, Beşiktaş, 
Ayancık, Edirne, Keşan, Afyon, 
Geyve, Düzce and Bafra. For a 
decade, the society opened 
branches in all the districts and 
towns all over Anatolia and 351 
aircraft were procured with 
donations. The campaign owed 
its success in great part to the 
founder of the Republic Mustafa 
Kemal Atatürk taking a close 
interest in it from 1925-1938 by 
the rallying call, “The Future is 
in the skies.” Atatürk took 

Mektebi kurulur. Mühendisliğin 
geliştirilmesi için yurt dışına 
öğrenciler gönderilir. Türkiye’de 
uçak sanayiinin ilk adımı olan 
Kayseri Uçak Fabrikası, 1926 
yılında TOMTAŞ (Tayyare ve 
Motor Türk Anonim Şirketi) 
kurulur. Cemiyet fabrikanın 
kuruluşuna ekonomik katkı 
sağlar. Türk Hava Yolları, 20 
Mayıs 1933 tarihli ve 2186 sayılı 
kanunla “Havayolları Devlet 
İşletme İdaresi” adıyla sivil 
havacılık alanında çalışmalarına 
başlar. 1935 yılında Nuri Demirağ 
tarafından İstanbul Beşiktaş’ta 
her şeyi yerli olan ilk uçak 
fabrikası kurulur ve ilk Türk uçak 
mühendislerinden Selahattin 
(Alan) Bey’in tasarladığı uçağın 
üretimine başlanır.24 Mayıs 
1935’te yapılan Altıncı Kongre'de 
Türk Tayyare Cemiyeti’nin 
adı Türk Hava Kurumu olarak 
değiştirilir. Bu kurum bugün de 
aynı adla yaşamaktadır. 

action to yield sustainable 
revenues for the society. He, in 
person, donated 10,000 lira to 
the institution. The funds of the 
society were fed through 
donations, alms, charities and 
sacrificed animals’ hide. Besides 
these, the revenues generated 
through aircraft stamps and 
lotteries; the reveneus from one 
in two of each cigarette package 
sold; the fees for the printing and 
distribution of the military 
disbandment notices; the 
revenues of handouts and 
posters; the initial revenue yield 
from the annual produce of 
Sucrose Factory in Uşak; the 
revenues of two mercury mines in 
Izmir and Ödemiş; and the 
printing and sales revenues yield 
from “The Great Speech” sine die 
were transferred to the society.  
These were the years, when great 
effort was poured into Turkish 
aviation. On April 23, 1926, 
Tayyare Makinist Mektebi 
(School for Aviation Mechanics) 
was set up in Yeşilköy. Students 
were sent abroad to advance 
engineering. The first step to 
aviation industry in Turkey was 
taken by founding the Kayseri 
Aircraft Factory in 1926 as 
TOMTAŞ (Tayyare ve Motor 
Türk Anonim Şirketi - Aircraft 
and Engine Turkish Inc.). The 
society contributed to the 
foundation of the factory. With 
the law numbered 2186 brought 
into effect on May 20, 1933, 
Turkish Airlines started 
operations in civil aviation as 
“Havayolları Devlet İşletme 
İdaresi” (State Airlines 
Operations Administration). In 
1935, the first aircraft factory 
exclusively using components 
“Made in Turkey” was set up in 
Beşiktaş, Istanbul by Nuri 
Demirağ and the production of 
the aircraft designed by 
Selahattin (Alan), one of the first 
Turkish Aircraft engineers, was 
began. In the 6th Congress held 
on May 24, 1935, the name of 
the Aviation Society of Turkey 
was changed into Turkish 
Aeronautical Association which 
still survives today. 
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THE ENDEMIC DIVERSITY
OF ANATOLIA

ANADOLU’NUN
ENDEMIK ÇEŞITLILIĞI 

MUAMMER YILDIZ 

Anadolu toprakları kültür ve tarih açısından olduğu kadar bitki çeşitliliği açısından 
da dünyanın en zengin coğrafyalarından biri.  Yüzölçümü olarak kıtalara kıyasla 
ufak denilebilecek bu coğrafyada sadece bu coğrafyaya özgü pek çok bitki yetişmekte. 
Dünyanın yalnızca belirli bölgelerinde yetişme alanı bulabilen bitki cinslerine 
“endemik bitki türü” adı verilmekte.  
Bu açıdan çok farklı çeşitliliği bir arada barındıran Anadolu coğrafyasının bu 
zenginliğini  oluşturan en önemli faktör, şüphesiz ki iklim kuşağı. Anadolu 
yarımadası, güneyden kuzeye iklimi farklılaştıran  enlem aralığı, etrafını çevreleyen 
denizlerin etkisi ve yükseltinin oluşturduğu farklı iklim özellikleriyle çok çeşitli 
bitkilerin yetişmesine olanak veren habitatlara sahip. Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve 
İran-Turan bölgelerinin üç ayrı florası Türkiye üzerinde birleşiyor; bu da endemik bitki 
zenginliğini besliyor.  
12 bin civarında bitki çeşidinin bulunduğu Türkiye’de her üç bitkiden biri endemiktir. 
Bu yazıda Anadolu’nun farklı yörelerinden, halk tababetinde de kullanılan bazı 
endemik bitki örneklerini, kullanım alanları ile birlikte daha yakından tanıyalım.  

ŞABAN CAN

Anatolia is one of the richest geographies not only in terms of its cultural and historical 
heritage but also the variety of its f lora. Despite its small surface area in comparison to 
that of continents, many endemic plants grow solely on this land. The plants that only 
grow in certain regions around the world are referred to as endemic plant species.  
The most important factor that contributes to this plethora of species in Anatolia, 
is -without a doubt- the climate zone. With its various climate characteristics as a 
result of the range of latitude diversifying the climate from the South to the North, 
the impact of altitudes and the three seas surrounding the country, the Anatolian 
Peninsula boasts habitats that allow for the growth of a noteworthy variety of plant 
species. The three different f loras of the Mediterranean, the Euro-Siberian, and the 
Iran-Turan regions overlap in Turkey and this feeds the abundance of endemic plants.  
In Turkey, which features around 12,000 plant species, one out of every three plants is 
endemic. In this article, we introduce some of the endemic plant species from different 
regions of Anatolia used for the customary medicinal cures, and offer information on 
their specific areas of use.
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Geven (Astragalus 
Membranaceus) 
Yapraklar eliptik bir şekilde 
dal boyunca karşılıklı 
sıralanmıştır. Sarı, açık sarı, 
beyaz ve pembe açan türleri 
mevcuttur. Çok yıllık, otsu, 
dikenli bitkilerdir. Boyları 
türüne göre 5-100 cm ve 
bulunduğu yükseklikler 
2000 - 2700 m arası değişir. 
Ak geven, püs geveni ve zamk 
geveninden ebru yapımında 
kullanılan “kitre” adı verilen 
zamk çıkarılmaktadır. Kitre 
ilaç yapımında da sıkça 
kullanılan bir bitkidir. 

Geven (Astragalus 
Membranaceus) 
The leaves line up elliptically 
facing one another over a branch. 
It has varieties that blossom 
in yellow, pale yellow, white, 
and pink. They are perennial, 
herbaceous and thorny plants. 
Depending on their species they 
grow up to 5-100 centimeters 
and can be found at around 
2000-2,700 meters altitude. It 
has different sorts like ak geven, 
püs geveni, and zamk geven 
from which the gum referred to 
as “kitre” used in the making 
of water marbling (ebru art) 
is produced. This gum is also 
used in the making of medicinal 
drugs. 

Good For 
It is used in the treatment of 
the flu and the common cold, 
protracted infections, chronic 
fatigue, and asthma.  
It is known to be good for the 
treatment of heart conditions, 
nephropathy, and gastric ulcers. 
It is used in the treatment of 
various allergies and to heal 
wounds. 
It is curative for the 
gastrointestinal track in general.  
It also helps tackling the loss of 
appetite and fatigue experienced 
by patients undergoing 
chemotherapy.

Habitat  
It is a plant that is quite common 
in the Eastern Anatolian region. 
The photo was taken in Hakkari. 

Faydaları 
Soğuk algınlığı ve grip, 
müzmin enfeksiyonlar, 
kronik yorgunluk ve 
astım tedavisinde 
kullanılmaktadır. Kalp ve 
böbrek rahatsızlıklarına, 
mide ülserlerine iyi geldiği 
bilinmektedir. 
Çeşitli allerjiler ve yaraların 
iyileşmesine yardımcı olur. 
Genel hazım sorunlarında 
şifalıdır.  
Kemoterapiyle ilişkili olarak 
iştah kaybı veya yorgunluğun 
geçmesine yardımcı olur.

Yetiştiği Yerler  
Yaygın olarak Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde görülen bir 
bitkidir. Fotoğrafın çekildiği 
yer, Hakkari’dir. 
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Aslanpençesi (Alchemilla) 
Bitkinin Avrupa’daki 
isim babası Jerome Bock, 
yapraklarının aslanpençesine 
benzemesinden esinlenerek 
bitkiye bu adı vermiştir. 
Aslanpençesi bitkisinin 
sapı oldukça sağlamdır 
ve bitki daha çok çalı 
görünümündedir. Yaprakların 
alt yüzeyleri hafif tüylüdür. 
Mayıs-haziran ayları arasında 
sarımsı renkte çiçek açar. 
Çiçekleriyle birlikte toplanır. 
Toplama işlemi çiçeklenme 
döneminin başlangıcında 
yapılmalıdır.  
Aslanpençesi bitkisinden, 
aslanpençesi çayı, 
aslanpençesi yağı ve 
aslanpençesi kremi üretilir. 

Faydaları 
Aslanpençesi bitkisi özellikle 
kadın hastalıklarına sağladığı 
fayda ile bilinmektedir. 
Menopoz döneminde 
görülen stres, terleme, 
gerginlik ve ruhsal sıkıntı 
gibi durumları hafiflettiği 
bilinen bu bitki, uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. 
 
Yetiştiği Yerler  
Türkiye’nin birçok yöresinde 
yaygın olarak yetişmektedir. 
Fotoğrafın çekildiği yer  
Hakkari’dir. 

Lady’s Mantle (Alchemilla) 
The name of the plant species 
in Europe comes from Jerome 
Bock who named it so because it 
reminded him of a lady’s mantle. 
Its stalk is pretty strong and 
the plant looks like a bush. The 
lower surface of the leaves are a 
bit piliferous. During May-June 
they blossom yellow. They are 
picked with their flowers. They 
should be harvested exactly at 
the time that they blossom. 

Lady’s mantle tea, lady’s mantle 
oil, and lady’s mantle cream are 
produced from it. 

Good For 
Lady’s mantle is specifically 
renowned for curing 
gynecological diseases. Known 
to alleviate symptoms like 
stress, sweating, tension, 
and psychological distress 
experienced during menopause, 
this plant has been used 
throughout time.

Habitat  
It is quite common in many 
regions in Turkey. The photo is 
taken in Hakkari.

ANADOLUJET • HAZİRAN • JUNE 2019  101  



Sığırkuyruğu (Verbascum)  
Sıracagiller familyasındandır. 
60-200 cm. arasında 
boylanabilen, iki yıllık dayanıklı 
otsu bitkidir. Sarımsı renkli ve 
yuvarlak kesitli, dayanıklı, ince 
tüylerle kaplı, dik ama dallara 
ayrılmayan yapıdaki gövdesi 
ve bitkinin birinci yılında, 
tabanında rozet şekli oluşturan, 
ikinci yılında gövdesinden de 
uzayan iri yaprakları vardır. 
Sığırkuyruğu birinci yılını 
çiçeksiz geçirir. İkinci yılının 
yaz ortasından başlayarak 
sonbahara kadar, gövdenin 
ucunda başaklar oluşturan 
parlak sarı renkli çiçekler açar. 
Bu çiçekler olgunlaşınca içinde 
tohumlarını taşıyan iki gözlü 
kapsülü olan meyvelere dönüşür. 
Döktüğü tohumlarıyla çoğalır. 
Sığırkuyruğunun yaprakları yaz 
ortasında kahverengileşmeden 
önce toplanıp özenle kurutulur. 
Çiçekleri ise yaz ortasından 
sonbahar başlarına kadar kuru 
havada toplanır; gölgede  ya da 
40 dereceden sıcak olmayan 
yapay ısıtmalı ortamda 
kurutulur. Bitki nemli yerde 
kalırsa tıbbi etkilerini yitirir.

Faydaları 
Ses kısıklığını gidermeye 
yardımcıdır.  
Göğsü yumuşatır. Akciğerleri 
temizler. 
Mide üşütmesinde oluşan 
karın ağrısının geçmesine 
yardımcı olur. 
Solunum yolları mukozasının 
enfeksiyonlarında iyileştirici 
etkisi bulunmaktadır.  
Bronşit ve kronik öksürük 
durumlarında iyileştirici 
özelliği bulunmaktadır. 
Sakinleştiricidir.

Yetiştiği Yerler  
Ülkemizin hemen hemen her 
bölgesinde yetişir. Fotoğrafın 
çekildiği yer Süphan Dağı’dır.

Mullein (Verbascum)  
It is from the Scrophulariaceae 
family. It is a biennial, 
everlasting, herbaceous plant 
that can grow up to 60-200 
centimeters. Yellowish and 
round sectioned, everlasting, 
piliferous, with a stalk that is 
straight and does not branch 
out, the plant has leaves that 
form a rosette at its base in its 
first year and large leaves that 
protrude from its stalk in its 
second year. In its first year, 
mullein does not blossom. 
In the second year, starting 
midsummer until autumn, it 
blossoms yellow f lowers at 
the tip of the stalk to form 
anthers. When these f lowers 
mature, they turn into fruit 
that have pits formed of two 
capsules carrying its seeds. It 
reproduces with the seeds it 
sheds. The leaves of mullein 
are harvested midsummer 
before they wither and are 
carefully dried. Its blossoms 
are harvested starting in 
midsummer until the start 
of autumn on dry days; they 
are dried in the shade or in an 
environment with artificial 
heating not over 40 degrees 
Celsius. If the plant remains 
in a damp area, it loses its 
medicinal healing effects.

Good For 
It helps cure aphonia.  
It is an expectorant. It clears 
the lungs. 
When dealing with stomach 
f lu, it helps with the 
stomachache. 
It is curative for infections 
of the respiratory tract and 
also for bronchitis and chronic 
cough. It is a sedative.

Habitat  
It is common in almost all 
regions of our country. The 
photo is taken on Mount 
Süphan.
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Yabanmersini (Vaccinium 
Myrtillus)  
Yabanmersini, mavi yemiş, 
fundagiller ailesinden bir 
meyve türüdür. Karadeniz 
Bölgesi’nin dağlarında 
çok miktarda bulunur. A, 
C, E ve K vitaminleriyle 
kalsiyum, demir, potasyum 
ve magnezyum gibi vücut 
için gerekli birçok minerali 
içinde barındırır. Taze 
meyve olarak yenilebileceği 
gibi kurutulmuş, toz haline 
getirilmiş, ekstrakte 
edilmiş veya sıvı hâlde de 
tüketilebilir. Kek, turta, reçel 
ve dondurmalarda sevilen bir 
meyve olduğu gibi ferahlatıcı 
ve sağlıklı bir içecek olarak da 
kullanılabilir.  

Faydaları 
Kan şekerini, sindirim ve kalp 
sistemini  düzenlemede, idrar 
yolları rahatsızlıklarında 
etkili olduğu bilinmektedir. 
Doğal bir antidepresandır. 
Beyin sağlığı için faydalı 
olduğu ve kansere karşı 
koruyucu etkisinin bulunduğu 
bilinmektedir.  
 
Yetiştiği Yerler  
Karadeniz Bölgesi’nde yaygın 
olarak yetişir. Fotoğrafın 
çekildiği yer Rize Yukarı 
Kavrun Yaylası’dır. 

Blueberry (Vaccinium 
Myrtillus)  
Blueberry, whinberry, or 
whortleberry is a fruit of the 
Ericaceae family. It is quite 
common in the mountains 
of the Black Sea region. It 
boasts Vitamin A, C, E, and 
K and many minerals crucial 
to the body like calcium, iron, 
potassium, and magnesium. 
It can be consumed fresh, 
dried, or grounded, as an 
extract or in liquid form. A 
fruit loved in cakes, pies, jams 
and ice cream, its juice can be 
consumed as a refreshing and 
wholesome drink. 

Good For 
It is known to be effective 
in regulating blood sugar, 
the digestive tract, and the 
cardiovascular system, and 
in the treatment of ailments 
of the urinary tract. It is an 
organic antidepressant. It is 
also known to be good for the 
brain and has characteristics 
known to help in the 
prevention of cancer. 

Habitat  
It is quite common in the 
Black Sea region. The photo is 
taken in Rize, Upper Kavrun  
Highland. 
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Havacıva Otu (Alkanna 
Tinctoria) 
Havacıva, köklerinden 
kırmızı renkli boya maddesi 
elde edilen bir hodangiller 
familyası türüdür. 10 ila 
30 cm uzunluğunda mavi 
çiçekli çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Anavatanı Akdeniz 
Bölgesi’dir. 
Mayıs ve temmuz aylarında 
mavi ve sarı renkte çiçekler 
açar. Havacıva otunun 
köklerinde, kırmızıya boyayan 
bir madde bulunmaktadır. Kök 
kısmının dışı sarı renkte iken 
içerisinde bulunan öz kısmı, 
kırmızımtırak bir renktedir. 
Bu boyanın özelliği, suda 
erimemesidir. Ancak alkol, 
eter ve bazı yağ çeşitlerinde 
erimektedir. Bu sebepten 
dolayı bu boya, bazı maddeleri 
ve ilaçları renklendirmekte 
kullanılmaktadır.

Dyer’s Alkanet (Alkanna 
Tinctoria) 
Dyer’s alkanet is a plant of the 
borage family from the roots of 
which madder is produced. It is 
an herbaceous, perineal plant 
that can grow up to 10-30 
centimeters and blossoms blue 
f lowers. It is endemic to the 
Mediterranean. 
It blossoms blue and yellow 
in May-July. The root of the 
dyer’s alkanet has a substance 
that can dye red. Whilst the 
exterior part of its root is 
yellow, its inners are red. The 
characteristic of this dye is 
that it’s not water-soluble; 
however, it can dissolve in 
alcohol, ether, and certain 
types of oil. That’s why 
madder is used as a dye in 
some materials and medicines.

Good For 
Dyer’s alkanet is diuretic, 
expectorant, and cures 
gastrointestinal diseases. 
It expedites the healing 
of wounds, and is also a 
painkiller. 
It is known to be used in the 
treatment of burns. It was 
used in making salves in 
customary medicinal cures.

Habitat  
It is quite common in the 
Eastern Anatolian region. The 
photo is taken in Van. 

Faydaları 
Bağırsak rahatsızlıklarına 
karşı etkili olan havacıva 
otunun idrar ve balgam 
söktürücü etkisi 
bulunmaktadır. 
Yaraların iyileşmesini 
hızlandırır, yaralardaki 
ağrıları dindirici etki gösterir. 
Genel olarak yanıkların 
tedavisinde kullanılması 
ile bilinmektedir. Halk 
tababetinde evde merhem 
yapımında kullanılmıştır. 
 
Yetiştiği Yerler  
Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaygın olarak yetişir. 
Fotoğrafın çekildiği yer Van 
ilidir. 
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Kedi Otu (Valeriana 
Officinalis) 
Kedi otu yaz aylarında hoş 
kokulu pembe veya beyaz 
çiçekler açan çok yıllık çiçekli 
bir bitkidir. Kedi otu çiçeğinin 
ekstraktları 16’ncı yüzyılda 
parfüm olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Kedi otu 
kökünün ham ekstraktı kapsül 
şeklinde bir gıda takviyesi olarak 
satılmaktadır. Kedi otu kökünün 
sakinleştirici ve anksiyolitik 
etkileri vardır.

Valerian (Valeriana 
Officinalis) 
Valerian is a perennial, 
blossoming plant that has 
nice smelling pink or white 
f lowers in the summer. 
Valerian extract has been 
used in making perfumes since 
the 16th century. The crude 
extract of the valerian root is 
sold in capsules as a dietary 
supplement. Valerian is a 
sedative and anxiolytic.

Good For  
It is an anodyne used for 
insomnia, stress, and the 
central nervous system. It has 
been employed to deal with 
insomnia since antiquity. 

Habitat  
It is quite common in the Black 
Sea region. The photo is taken 
in Trabzon. 

Faydaları 
Uykusuzluk, strese ve genel 
olarak sinir sisteminin 
üzerinde sakinleştirici etkileri 
vardır. Antik Çağ’dan bu yana, 
uykusuzluk problemleri için 
kullanılmaktadır. 

Yetiştiği Yerler  
Karadeniz Bölgesi’nde yaygın 
olarak yetişir. Fotoğrafın 
çekildiği yer Trabzon’dur. 
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"SPORA GÜÇLÜ DESTEĞIMIZI SÜRDÜRECEĞIZ"  
"WE ARE FULLY COMMITTED TO SPORTS"

Turkey’s national f lag carrier displays its strong belief in sports and the values it represents through 
Turkish Airlines EuroLeague and other sports organizations it supports.

Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvasının final serisi olan Türk 
Hava Yolları EuroLeague Final Four, İspanya’da Vitoria-Gasteiz 
kentinde oynanan 4 maçla yine basketbol tutkunlarına heyecanlı 
saatler yaşattı. Tarihte ilk kez iki Türk takımının Final Four’da yer 
aldığı şampiyonluk serisini yakından takip eden Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Türk 
Hava Yolları Euroleague Final Four'un son üç gününde, dünyanın 
en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan turnuvadaki 
en iyi oyuncuların performans sergiledikleri müthiş bir spor 
şölenine şahitlik ettik. Avrupa’nın en iyisi unvanını kazananları ve 
aynı zamanda bu sezona katılan diğer tüm takımları ve oyuncuları 
tebrik ediyorum, gösterdikleri gayret ve özveri ile dünyanın dört 
bir yanındaki basketbol tutkunlarına sınırlarını zorlamaları 
ve gerçek kapasitelerine erişmeleri için ilham oldular. Türk 
Hava Yolları olarak, basketbolun dünya genelinde büyümesine 
ve tanıtımına katkıda bulunan EuroLeague'in isim sponsoru 
olmaktan gurur duyuyoruz. Gelecek sezonda da birinci sınıf 
basketbol deneyimi yaşayacağımız bir başka basketbol şölenini 
sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.
Türk Hava Yolları, sporu ve sporun temsil ettiği evrensel değerleri 
öne çıkarmak amacıyla küresel anlamda spor kulüpleri, spor 
organizasyonları ve turnuvalara destek veriyor. Küresel taşıyıcı, 
Turkish Airlines EuroLeague’in yanı sıra Turkish Airlines Open 
golf turnuvası ile Türkiye’nin Antalya ilini dünyanın en önemli golf 
destinasyonlarından biri haline getirirken,  aynı zamanda Turkish 
Airlines World Golf Cup ile amatör golfçülere de sesleniyor. 

Turkish Airlines EuroLeague Final Four, final series of the 
Europe’s top tier basketball tournament, thrilled basketball fans 
with 4 matches in Spanish city Vitoria-Gasteiz. Turkish Airlines 
Board of Directors’ and Executive Committee Chairman M. İlker 
Aycı, who closely followed the championship series in which the 
two Turkish teams took part in the Final Four for the first time 
in history told us: “In these three days of the Euroleague Final 
Four, we witnessed a great sports event where the best players in 
the tournament, one of the world's most prestigious basketball 
organizations, played. I would like to congratulate the winners of 
the title of Europe's best and all the other teams and players who 
have participated in this season, their efforts and dedication 
have inspired basketball fans around the world to push their 
boundaries and reach their real capacity. As Turkish Airlines, 
we are proud of being the title sponsor of Turkish Airlines 
EuroLeague, which has contributed to the growth and promotion 
of basketball worldwide. I am looking forward to next season, 
for another basketball feast that we will have a world-class 
basketball experience.”
Turkish Airlines globally supports clubs, sports organizations 
and tournaments with the aim of promoting sports and the 
universal values represented by sports. Global carrier is not 
only supporting Turkish Airlines EuroLeague, but also making 
Antalya province into one of the world's most prominent golf 
destinations with Turkish Airlines Open, and reaching out to 
amateur golfers with Turkish Airlines World Golf Cup.

Türkiye'nin Milli Bayrak Taşıyıcısı, Turkish Airlines EuroLeague ve destek verdiği diğer tüm 
organizasyonlarla spora ve sporun temsil ettiği değerlere olan inancını ortaya koyuyor.
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TÜRK HAVA YOLLARI, ZONGULDAK’I UÇUŞ AĞINA EKLEDI     
TURKISH AIRLINES ADDS ZONGULDAK TO ITS FLIGHT NETWORK

Zonguldak, a prominent port city of Turkey in the western Black Sea region, is connected to the world 
with Turkish Airlines.

Turkish Airlines included Zonguldak, famous for being 
the source and the port city of hard coal -once known as 
“ black diamond”- to its f light network as the 50th domestic 
destination. Istanbul-Zonguldak f lights, which started on 
12th of May, are conducted at three frequencies per week.
Zankuldak is known for its natural beauties such as 
Harmankaya Waterfall, Iliksu Spa, Gökgöl and Cehennem 
Mouth Caves, and delicacies such as chestnut and Ottoman 
strawberries as well as the famed Devrek cane. 
Turkish Airlines, which is the airline that f lies to the most 
destinations at home as well as in the world, started Istanbul-
Zonguldak-Istanbul f lights on the 12th of May. The 50th 
domestic destination of the national f lag bearer to Zonguldak 
Airport (ONQ ) is planned as three frequencies per week.
Deputy Chairman of the Board of Directors and CEO 
of Turkish Airlines, the airline that f lies to the most 
destinations both globally and domestically, Bilal Ekşi made 
a statement regarding the start of Turkish Airlines f lights 
to Zonguldak: “We’ve included Zonguldak to the cities where 
Turkish Airlines f lies. As the airline that f lies to the most 
destinations in the Turkey and in the world, we are proud and 
delighted to open the doors of the world to this beautiful city. 
And I already welcome our fellow citizens from Zonguldak, 
who will travel to all corners of the world through İstanbul 
Airport.”

Türkiye’nin Batı Karadeniz’deki önemli liman kenti Zonguldak, Türk Hava Yolları ile dünyaya 
bağlanıyor.

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin bir zamanlar “kara elmas” olarak 
görülen taşkömürünün kaynağı ve liman kenti olmasıyla ünlü 
Zonguldak’ı yurt içindeki 50’nci uçuş noktası olarak uçuş ağına 
dâhil etti. 12 Mayıs tarihinde başlayan İstanbul-Zonguldak 
seferleri haftada üç frekans olarak icra ediliyor.
Harmankaya Şelalesi, Ilıksu Kaplıcası, Gökgöl ve Cehennem Ağzı 
Mağaraları gibi tabiat güzelliklerine, kestane ve Osmanlı çileği 
gibi lezzetlere sahip olmanın yanı sıra ünlü Devrek bastonunu 
üreten Zonguldak, yeşil doğası ve kıyı boyunca uzanan eşsiz 
manzaraları ile tanınıyor. 
Dünya çapında olduğu gibi yurt içinde de en çok noktaya uçan 
havayolu olan Türk Hava Yolları, İstanbul-Zonguldak-İstanbul 
seferlerine 12 Mayıs’ta  başladı. Millî bayrak taşıyıcısının yurt 
içindeki 50’nci uçuş noktası Zonguldak Havalimanı’na (ONQ) 
yapılacak seferler haftada üç frekans olarak planlandı.
Hem dünya çapında hem de yurt içinde en çok noktaya uçan 
havayolu  olan Türk Hava Yolları’nın Zonguldak seferlerine 
başlamasını değerlendiren Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Zonguldak’ı Türk 
Hava Yolları’nın uçtuğu şehirler arasına ekledik. Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de en çok noktaya uçan havayolu olarak 
dünyanın kapılarını bu güzel şehre açmaktan büyük mutluluk 
ve gurur duyuyoruz. Zonguldak’tan İstanbul Havalimanı 
aracılığıyla dünyanın dört bir yanına seyahat edecek Zonguldaklı 
hemşerilerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum.” dedi. 
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ISTANBUL MODERN KOLEKSIYONU’NDAN BIR SEÇKI, 
TÜRK HAVA YOLLARI ÖZEL YOLCU SALONU’NDA  
A SELECTION FROM ISTANBUL MODERN COLLECTION AT TURKISH AIRLINES 
PRIVATE PASSENGER LOUNGE

Turkish Airlines and Istanbul Modern have collaborated to introduce Turkish modern art to the rest of 
the world. A selection from the Istanbul Modern Art Museum Collection will meet with passengers at 
Istanbul Airport Turkish Airlines Private Passenger Lounge on Friday, May 3rd.

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen 
proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek. 
130 metrekarelik bir alana kurulu İstanbul Modern Sanat 
Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki isimli sergi, Türk modern 
sanatındaki dört ana eğilimi yansıtan önemli örnekleri bir 
araya getirecek. Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği 
ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç 
kez yenilenecek. 
Manzara Resminden Soyut Karelere… 
Sergide, XX yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li 
yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde 
olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer 
alacak. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini 
görselleştiren yapıtların da sergileneceği seçkide, Anadolu’nun 
kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan 
kompozisyonlar da yolcularla buluşacak. 
Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, 
Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan 
Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri 

The selection will be renewed three times a year within the scope 
of the project, developed by the cooperation of Turkish Airlines 
and Istanbul Modern.
The exhibition is titled as A Selection from the Istanbul Modern 
Art Museum Collection and will be on display at a venue of 130 
square meters. The exhibition will bring together important 
pieces that ref lect four main rends in Turkish modern art. The 
selection will be renewed three times a year within the scope of 
the project, developed by the cooperation of Turkish Airlines and 
Istanbul Modern.
From Landscape to Abstract 
The exhibition will feature various examples from the landscape 
painting tradition of the beginning of the 20th century to the 
abstract paintings of artists who were searching a way of 
combining the eastern and western art in the 1950s. A selection 
of works that visualize the place of figure painting in daily life, 
and compositions that interpret the cultural values of Anatolia 
with a new perspective will also meet with the passengers within 
the exhibition.

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern, Türk modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere iş birliğine imza 
attı. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla, İstanbul 
Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşuyor.
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Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan ve 
Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alacak. 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
M. İlker Aycı sergi ile ilgili açıklamasında; “Bayrak taşıyıcı 
havayolu olarak ülkemizin millî değerlerine katkımızı 
sürdürüyoruz. İstanbul Modern ile gerçekleştirdiğimiz iş 
birliği sayesinde etkileyici modern sanat eserlerimizi özel yolcu 
salonumuzda sergileyecek, misafirlerimizi uçuş ağımızdaki 
124 ülkeye modern Türk sanatıyla uğurlayacağız. Ayrıcalıklı 
seyahat deneyimimize sanatsal bir dokunuş olacak sergideki 
eserlerimizi yıl içerisinde yenileyerek yolcularımızı farklı 
seyahatlerinde yeni örneklerle buluşturacağız. Sizleri küresel 
havacılığın merkezinde, Türk sanatının modern örneklerini 
keşfetmeye bekliyoruz.” dedi. 
Türk modern Sanatının Tanıtımına Katkı 
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 
dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen konukları 
ağırlayan  özel yolcu salonunun Türkiye’nin tanıtımı için çok 
önemli bir mekân olduğuna dikkat çekti. 
Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Türk Hava Yolları ile yaptığımız 
iş birliği ile Dış Hatlar Business Lounge’de uçuşunu bekleyen 
yerli ve yabancı turistlere Türk modern sanatını tanıtacağımız 
için çok mutluyuz. İstanbul Modern koleksiyonundan yapıtları 
yılda üç kez yenileyerek farklı dönem ve sanatçıların yapıtlarını 
yolcularla buluşturacağız. Bu sergilerle hem Türk sanatını 
tüm dünyaya tanıtmış olacağız hem de bekleyen yolcuların 
zamanlarını sanatla iç içe, daha verimli geçirmelerini 
sağlayacağız. Daha fazlasını görmek isteyenleri de elbette 
müzemize bekliyoruz.” dedi.

The selection will feature the works of Şeref Akdik, Hakkı Anlı, 
Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, 
Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, 
Neş'e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, 
Selim Turan and Fahrelnissa Zeid.M. İlker Aycı, the Chairman of the 
Board of Directors and the Executive Committee of Turkish Airlines, 
made a statement about the exhibition: “As the flag bearer airline, 
we continue to contribute to the national values of our country. 
Thanks to our cooperation with Istanbul Modern, we will exhibit our 
impressive modern art works in our private passenger lounge and we 
will send our guests off to 124 countries in our flight network with 
the modern Turkish art. The exhibition will be an artistic touch to 
your privileged travel experience, and we will renew the art works 
within the year to bring our passengers together with new art pieces 
in different journeys they take.
A Contribution to the Promotion of Turkish Modern Art
Oya Eczacıbaşı, Chairwoman of the Board of Directors of Istanbul 
Modern, stated that, private passenger lounge that welcomes guests 
from all over the world is an outstanding venue for promoting 
Turkey.
Eczacıbaşı continued as: “We are delighted to introduce Turkish 
modern art to Turkish and foreign tourists who will be waiting 
for their flights in the International Business Lounge with our 
cooperation with Turkish Airlines. We will renew the works of art 
from Istanbul Modern collection three times a year in order to 
bring together the works of different periods and artists with the 
passengers. With these exhibitions, we will be introducing Turkish 
art to the whole world while ensuring that the waiting passengers 
will be spending their time more efficiently with a touch of art.”
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HABERLER
NEWS

ISTANBUL UNESCO YARATICI ŞEHIRLER AĞI 
TOPLANTISININ EV SAHIBI ADAYI 
ISTANBUL IS A HOST CANDIDATE FOR UNESCO CREATIVE
CITIES NETWORK CONFERENCE.

Istanbul, which participated Unesco Creative Cities Network in 2017, is a candidate for 2021 Annual 
Conferences of Creative Cities Network which every year one Creative City hosts.

Türkiye’nin kıtaları birbirine bağlayan kenti İstanbul, 
UNESCO’nun her bölgeden, çeşitli farklı gelir seviyeleri, 
kapasite ve nüfusa sahip şehirleri bir araya getiren 
girişimi Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Toplantılarına 
aday oldu. Programa göre Yaratıcı Şehirler Ağı şehirlerin 
kendi yeteneklerine göre tercih edebilecekleri yedi tema 
etrafında şekilleniyor. Bu temalar edebiyat, film, müzik, 
zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya 
sanatları olarak belirlendi. İstanbul da 2017 yılında 
“tasarım” teması ile Yaratıcı Şehirler Ağı’na katıldı.
Her yıl ayrı bir şehrin ev sahipliği yaptığı UNESCO Yıllık 
Toplantısı’nın 2021 adayı olması İstanbul açısından 
oldukça önem teşkil etmekte. Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 
2018 itibariyle 180 şehir yer alırken bu sayının 2021 
yılında daha da artacağı ön görülüyor. Her şehirden en 
az 3 temsilcinin katıldığı bu toplantılar uluslararası 
düzeyde ülkelerin birbiriyle olan iletişiminde büyük rol 
oynuyor. Toplantıda ülke deneyimlerinin aktarılması, 
uluslararası sahada yeni ortaklıklar kurulması, yeni 
planlar ve projelerin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Istanbul, connecting city of Turkey continents, has become 
a candidate for Unesco Creative Cities Network Annual 
Conferences which is an enterprise gathering different 
cities from every region, various income status, capacity 
and population. According to programme, Creative Cities 
Network takes a shape in terms of seven themes which 
every city can prefer in accordance with their own skills. 
These themes are determined as literature, film, music, 
artizanship, folk arts, design, gastronomy and media arts. 
Istanbul participated to Creative Cities Network with 
theme of “ design” in 2017.
Being a host candidate for UNESCO Annual Conference 
2021 is quite important for Istanbul. There were 180 
cities in 2018 Creative Cities Network and it is predicted 
that this number will increase. These conferences to which 
at least three representatives participate have a big role 
in intercommunication of countries on an international 
level. The main objectives of these events are; exchanging 
updated information on activities carried out by countries; 
formulating new inter-city partnership initiatives and 
designing new strategies and operating projects.  

2017 yılında Unesco’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan İstanbul, her yıl bir Yaratıcı Şehrin ev 
sahipliğini yaptığı Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Toplantıları’na 2021 için aday.

UNESCO 
Creative Cities Network
Annual Conference 2021
Candidate City 
Istanbul
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UNESCO 
Creative Cities Network
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Candidate City 
Istanbul

TÜRK HAVA YOLLARI ANTARKTIKA’NIN ZIRVESINDE!   
TURKISH AIRLINES REACHES TO THE SUMMIT AT ANTARCTICA!

Turkish Airlines, which released the advertisement film Summit, directed by Renan Öztürk and telling 
the story of Necdet Turhan -Turkey’s first visually impaired climber and a national athlete- reaching the 
summit, now planted its f lag to the summit of Antarctica.

İtalyan dağcı Danilo Callegari, yedi kıtanın en yüksek 
yedi dağına tırmanmayı hedeflediği “Tek Başına 7 Zirve” 
projesinin bir parçası olarak Antarktika’nın zirvesindeki 
Vinson dağına tırmanış gerçekleştirdi.
Callegari, “Antarktika Extreme” isimli projesine 
başlamadan önce Türk Hava Yolları’nın Business Class 
uçuş keyfini deneyimleyerek sosyal medya hesaplarından 
paylaştı. Antarktika’da 5 bin metre yüksekliğinde özel bir 
uçaktan paraşütle atlayan ilk İtalyan dağcı olan Callegari; 
Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'dan sonra 4 bin 897 
metre yüksekliğindeki Antarktika’nın en yüksek dağı 
Vinson’a tırmanarak zirvede üzerinde Türk Hava Yolları 
logosu bulunan bayrağı dalgalandırdı.
Danilo Callegari bu macerasını sosyal medya 
paylaşımlarının yanı sıra İtalya’daki iki önemli mecra olan 
TG2 ve Sportmediaset’de  (Italia 1) yayınlandı. Türk Hava 
Yolları tırmanışı anlatan kısa bir film çekerek YouTube’da 
“Antarctica Extreme-Turkish Airlines” başlığıyla paylaşıyor.

Italian mountaineer Danilo Callegari climbed to the top of 
Antarctica's Mount Vinson as part of the “7 Summits Solo” 
project, by which he intends to climb to the highest seven 
mountains of the seven continents. 
Before starting to his project “Antarctica Extreme,” Callegari 
experienced the pleasure of Turkish Airlines' Business Class f light 
and shared it on his own social media accounts.
Callegari, the first Italian mountaineer to parachute from 
5,000-meter-high in Antarctica, has climbed to Mount Vinson, 
tallest mountain in Antarctica with its 4897 meters height 
and waved a f lag with Turkish Airlines logo. He had previously 
climbed to the tallest mountains of South America, Europa and 
Africa.
Danilo Callegari has broadcasted his adventure in social media 
posts as well as in two important media outlets in Italy: TG2 
and Sportmediaset (Italia 1). Turkish Airlines has made a short 
film about the climb and shared it on YouTube with the title 
“Antarctica Extreme-Turkish Airlines”. 

Mart ayında Renan Öztürk’ün yönetmenliğinde Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve millî atlet 
Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikâyesini anlatan reklam filmi “Zirve”yi yayınlayan Türk Hava 
Yolları, bayrağını Antarktika’nın zirvesinde de dalgalandırdı. 
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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 Promosyon ücret sınıfı biletlerde, uçuş öncesi ve sonrasında iptal 
ve iade ile rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, uçuşun 
gerçekleşmemesi hâlinde sadece alan vergisi iadesi yapılmaktadır.
l Tickets with promotional fares cannot be cancelled or refunded, nor can 
reservation details or destinations be changed before or after the flight. If the 
flight does not take place, the airport tax is returned to the passenger.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

KOLTUK SEÇİMİ  /  SEAT SELECTIONl 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 24 saat kalana kadar 
yapılabilir.
l Check-in sırasında yolcuya otomatik atanan koltuk ile check-in 
işlemi ücretsiz tamamlanabilir. Koltuk seçimi, tercih edilmesi 
durumunda, web sitesi ve mobil uygulamadan uçuşa 6 saat kalana 
kadar yapılabilir. 
l The seat of your choice can be selected among emergency, window, 
aisle, and standard options with the seat selection application.
l Seats can be selected 24 hours before departure on the website, 
through the mobile app, call center, sales offices, and agencies.
l You can complete check-in with the automatically assigned seat free 
of charge. If you opt for seat selection, you can select your seats from the 
website or the mobile app 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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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: 36
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PORTO
YENİ DESTİNASYON

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava kargo taşıyıcısı
şimdi Po�ekiz, Po�o’ya da uçuyor.

turkishcargo.com



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
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* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ 
 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 ISTASYONLARIMIZ 
 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.

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia


