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ANADOLU’NUN 9
KAYAK MERKEZİ
Anadolu, karla kaplı ulu dağları
ile kış tatili için pek çok seçenek
sunuyor. Keyifli bir kış tatiline
“evet” diyorsanız Anadolu’nun
dört bir yanından derlediğimiz
liste tam size göre…

9 SKI CENTERS OF
ANATOLIA
Anatolia presents a lot of options
for winter vacation with
its snowcapped monumental
mountains. If you say “yes” to
a winter holiday, then you should
check the list we prepared
bringing together centers from all
corners of Anatolia.

KUŞLAR VE İNSAN
Cami avlusunda yemlediği
kuşların sevimli uçuşlarını
huzurla seyrediyor Ahmet amca;
bakışlarıyla eşlik ediyor sanki
onlara…

BIRDS AND HUMANS
After feeding the birds in the
courtyard of the mosque,
Uncle Ahmet chaperones their
adorable flight by watching them
peacefully.
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ÇAĞRANKAYA
KAR YÜRÜYÜŞÜ

TÜRKÜLERDEN DE
GÜZEL ELAZIĞ

Rize’nin İkizdere ilçesinin
25 kilometre doğusundaki
Çağrankaya Yaylaları şubat
ayının son haftasında artık
gelenekselleşen “Kar Yürüyüşü
Etkinliği” ile kışın da konuklarını
ağırlıyor.

Binlerce yıllık tarihi, doğal
güzellikleri, eşsiz lezzetleriyle
Elazığ’ı daha yakından tanımak
ister misiniz?

ÇAĞRANKAYA SNOW
TREKKING
25 kilometers to the east of
the Ikizdere borough of Rize,
Çağrankaya Highlands welcome
their visitors in winter as well:
in the last weeks of February
the “Snow Trekking Event” has
become a local tradition.

MORE BEAUTIFUL
THAN ITS FOLK SONGS
Would you like to get to know
Elazığ more closely with its
thousands-year-old history,
natural beauties, and unique
tastes?

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001
sertifikalı olarak üretilmiştir.
Enerji tasarrufu sağlayan EU
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ABDULLAH
BİRADERLER

MARMARİS
ARKEOLOJİ ROTASI

Yaklaşık 100 sene önceki
İstanbul’da gezintiye
çıkmak ister misiniz? Henüz
köprülerin olmadığı Boğaz’a;
kayıklara, kayıkhanelere, at
arabalarına, seyyar kahvecilere
ve hatta sultanlara tanıklık
etmek?.. Bütün bunlara
ulaşmanızı döneminin en ünlü
fotoğrafçılarından üç kardeş
sağlıyor: Abdullah Biraderler!

İlk inşası MÖ 2’nci bine uzanan,
Büyük İskender ve Kanuni
Sultan Süleyman dönemlerinde
yenilenen Marmaris Kalesi’nden
başlayan yolculuğumuz,
Bozburun Yarımadası’nın
manzaralı yamaçlarına uzanıyor.

ABDULLAH BROTHERS

Our journey sets out at Marmaris
Castle, whose construction first
began in 2000 BC and which
was renovated in the time
of Alexander the Great and
Suleiman the Magnificent, and
extends to the scenic slopes of
Bozburun Peninsula.

MARMARIS
ARCHAELOGICAL
ROUTE

Would you like to stroll around
in the Istanbul of around 100
years ago? To witness the
sights of the Bosporus without
the bridges, the boats, boat
sheds, buggies, peddler coffee
sellers and even the sultans?..
Three brothers, the famous
photographers of the era elicit
that for you: Abdullah Brothers!
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Değerli Misafirlerimiz,

Dear Guests,

Beyaza bürünen Anadolu, bereketiyle gelen kış aylarında eşsiz manzaralara
sahne oluyor. Gökyüzünde seyir şölenine dönüşen bir AnadoluJet
uçuşunda daha sizleri ağırlamaktan mutluyuz.
Uçağımıza hoş geldiniz!

Blanketed in a snow white layer, Anatolia presents unique landscapes with
the arrival of the winter months in all their abundance. We are happy to
host you on yet another AnadoluJet flight that promises you a visual feast
in the sky.
Welcome on board!

Yeni Hatlar

Yoğun ilgi gören çapraz uçuş ağımızı genişletiyoruz. İzmir, Antalya,
Adana ve Gaziantep’ten gerçekleştireceğimiz çapraz uçuşlarımızın bilet
satışlarını başlatarak gönül bağımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
daha fazla noktadan uçma imkânı sağladık. İstanbul Sabiha GökçenDalaman seferlerimize ise 31 Mayıs 2019 itibarıyla yeniden başlıyoruz.
Tüm uçuşlarımız hakkında detaylı bilgiye online kanallarımız üzerinden
ulaşabilir ve bilet işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizleri, Anadolu’nun
eşsiz güzellikleriyle uygun fiyat ve emniyet ile buluşturmayı sürdüreceğiz.
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na desteğimiz devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın son döneminde enflasyonla mücadele kapsamında
başlattığımız %10 indirim kampanyamızın süresini uzattık. 2019 yılı
boyunca satış kanallarımız üzerinden satın alacağınız biletlere baz ücret
üzerinden %10 indirim uygulamaya devam edeceğiz.

New Lines
We are expanding our cross-city flight network. We have started selling
tickets for the cross-city flights departing from Izmir, Antalya, Adana, and
Gaziantep for the Turkish Republic of Northern Cyprus, with which we
share close ties of affection. We now fly there from more departure points.
We are launching our Istanbul Sabiha Gökçen-Dalaman flights as of May
31, 2019. You may access detailed information on all our flights online
and book your flight. We will continue to present the unique beauties of
Anatolia to you at the most affordable fares and with the safest of flights.
We continue to support the “all-out war” on inflation. Within this scope,
we extended the 10% discount sale campaign we started in the last quarter
of 2018. In 2019, we will continue to apply 10% discount to the tickets we
will be selling over our sales channels.

Koltuğunuzu Seçin

Select Your Seat
We are increasing your travel comfort with new services in the new year.
Now you can book a seat during check-in and by selecting the seat of your
choice, you can have a pleasant flight traveling beside your loved ones.
As AnadoluJet family, we continue to think of your luggage. By using
our website and mobile application, you can get 3 kg excess baggage for
every 20 kg baggage allowance you purchase. You can swiftly complete the
procedures regarding your baggage and sports equipment without having
to wait in line on our online channels.

Yeni yılda yeni hizmetlerimizle seyahat konforunuzu arttırıyoruz. Artık
check-in sırasında da koltuk satın alabilir ve dilediğiniz koltukları seçerek
sevdiklerinizle yolculuk etmenin keyfini sürebilirsiniz. AnadoluJet ailesi
olarak bagajlarınızı sizin yerinize düşünmeye devam ediyoruz. Web
sitemizi veya mobil uygulamamızı kullanarak 20 kg’ye kadar yapılan fazla
bagaj alımlarında ekstra 3 kg bagaj hakkı elde edebilirsiniz. Havalimanında
sıra beklemeden bagajlarınızın ve spor ekipmanlarınızın işlemlerini online
kanallarımız ile hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Dergimizin şubat sayısında, bir gelenek hâline gelen Rize Çağrankaya
Yaylası kar yürüyüşü ve Anadolu’nun popüler ve keşfedilmeyi bekleyen
kayak merkezleri sizleri bekliyor. Elazığ’ın köklü tarihi ve doğal
güzelliklerinden Marmaris’in arkeolojik değerlerine kadar özenle
hazırlanan çeşitli yazılarımızı keyifle okuyabilirsiniz. Anadolu’yu
AnadoluJet ile keşfedin!

Winter in Anatolia
In this issue of our magazine, we present to you both the popular and
to-be-explored ski centers of Anatolia, and we discover more about snow
trekking on Çağrankaya Highland that has turned into a winter tradition
in Rize. You can read our meticulously penned stories ranging from Elazığ’s
well-rooted history and natural beauties to the archeological heritage of
Marmaris. Discover Anatolia with AnadoluJet!

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün zararlı alışkanlıklardan
kurtulmak için bir fırsata dönüşmesini umuyorum. 14 Şubat Sevgililer
Günü'nün huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

I hope that World Smoking Boycott Day, February 9 inspires the quitting
of unhealthy habits. Finally, may Valentine’s Day, February 14 bring us
peace and happiness.

Keyifli uçuşlar!

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi

Bilal Ekşi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deputy Chairman and CEO

Anadolu’da Kış
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PARAJANOV, SARKİS İLE
PARAJANOV WITH SARKIS
Pera Müzesi’nin Sergey Parajanov Müzesi iş
birliğinde gerçekleştirdiği “Parajanov, Sarkis ile”
sergisi, doğumunun 95’inci yıl dönümünde, sinema
tarihinin efsane isimleri arasında yer alan yönetmen
Sergey Parajanov’un benzersiz dünyasını tüm
yönleriyle ilk kez Türkiye’ye taşıyor. Erivan’daki
Parajanov Müzesi Müdürü Zaven Sargsyan
küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının,
gelenekselden Pop Art’a, çok geniş bir yelpazede
ürettiği, tüm dönemlerine ait işlerini bir araya
getiriyor. “Parajanov, Sarkis ile” aynı zamanda,
bugüne dek dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla
şehirde sergilenen Parajanov koleksiyonunun “en
büyük yurt dışı sergisi” olma özelliği taşıyor. Sergi,
İstanbul Pera Müzesi’nde 17 Mart’a kadar ziyaret
edilebilir.
Held by the Pera Museum in collaboration with the Sergey
Parajanov Museum, the exhibition Parajanov with Sarkis
presents the unique world of director Sergey Parajanov, one
of the legendary figures of the history of cinema, on the
occasion of the 95th anniversary of his birth. Curated by Zaven
Sargsyan, the director of the Parajanov Museum in Yerevan,
the exhibition brings together all the work produced by the
artist ranging from the traditional to pop-art. Parajanov with
Sarkis is also the “biggest foreign exhibition” of the Parajanov
collection, which has traveled to more than 30 countries
around the world to this day. The exhibition can be visited at
the Istanbul Pera Museum until March 17.

SARAH CHANG
SARAH CHANG
Günümüzün en önemli keman virtüözlerinden
biri kabul edilen Sarah Chang, 9 Şubat’ta Turkcell
Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Sarah Chang’e
bu performansında ünlü İngiliz piyanist Ashley Wass
eşlik edecek. Sanatçının Brahms ve Bruch’un keman
konçertolarını seslendirdiği son kaydı, Gramophone
dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 250 albüm
arasında gösterildi.
Considered to be one of the most important violinists of
our day, Sarah Chang will perform on the Turkcell Stage
on February 9 accompanied by the famous British pianist
Ashley Wass. The artist’s last recording of the violin
concertos of Brahms and Bruch was deemed among the top
250 albums of all time by the magazine Gramophone.
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CEZERİ'NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ
THE OUTSTANDING CONTRAPTIONS OF AL-JAZARI

Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle “modern
mekaniğin babası” kabul edilen; Artuklu Sarayı'nın 26
yıl başmühendisliğini yapan, Anadolu’nun en büyük
mucitlerinden Cezeri'nin olağanüstü makineleri 800 yıl
aradan sonra, 15 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde
yeniden canlanıyor!
Merkezine Cezeri’yi alarak mekanik tarihinin görkemli
hikâyesini ilham verici bir şekilde sunacak. “Cezeri'nin
Olağanüstü Makineleri Sergisi”, 15 Şubat'ta İstanbul UNIQ
Expo'da kapılarını açıyor. 15 yıl boyunca üzerinde büyük
bir titizlikle çalışılan Cezeri’nin kitabı “Kitab-ül Hiyel”deki
tariflere uygun ve çalışır vaziyette üretilen makineleri
meraklılarıyla buluşturan sergi, “bilim tarihi arkeolojisi”
sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
1500 metrekarelik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi
bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alete, makineye ve
çeşitli düzeneklere yer verilecek. "Cezeri'nin Olağanüstü
Makineleri Sergisi"nde dünyanın ilk insansı robotları,
şifreli kilitler, bugün hâlâ kullandığımız dört zamanlı dişli
mekanizmalar, zamanı hassasiyetle ölçen saatler ve krank
milleri gibi icatlar dışında; Antik Çin, Mısır, Yunan ve
çağdaş Batı medeniyetlerinden bilim insanları da mekanik
tarihinden çeşitli örneklerle buluşacak. "Cezeri'nin
Olağanüstü Makineleri Sergisi" 15 Haziran'a kadar devam
edecek.
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Considered to be the “Father of Modern Mechanics” with his
ideas and philosophy that were ahead of their time, and one of
the greatest inventors of Anatolia who acted as the head engineer
of the Artuqid palace for 26 years, Al-Jazari’s outstanding
contraptions are brought to life once again after 800 years
following a rigorous 15-year study of his work!
Presenting the inspirational and glorious past of the history
of mechanics by centering on Al-Jazari, The Outstanding
Contraptions of Al-Jazari Exhibition will open its doors in
Istanbul UNIQ Expo on February 15. The exhibition presents
the contraptions manufactured in working condition and
accordance with the delineations in Al-Jazari’s book Kitab fi
macrifat al-hiyal al-handasiyya following a 15-year splenetic
study, and can be veritably considered an archeological
excavation of the history of science – a first in the world! In
addition to giant machines around 4 meters in dimension,
66 different tools, machines and various contraptions will
be displayed over a 1,500 square meter area. Apart from the
inventions of Al-Jazari like the world’s first humanoid robots,
combination locks, the four-cycle gear mechanisms that we still
use today, clocks that gauge time precisely, and crankshafts,
various examples from the history of mechanics by other figures
from China, Egypt, Ancient Greece and modern Western
civilizations will be presented at The Outstanding Contraptions
of Al-Jazari Exhibition until July 15.
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DÜNYA YAYIMCILARI İSTANBUL'DA
WORLD PUBLISHERS IN ISTANBUL
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından
Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının iş birliğinin
arttırılması ve İstanbul’un bir telif marketi hâline getirilmesi
amacıyla ilk kez 2016’da düzenlenen Uluslararası İstanbul
Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın dördüncüsü şubat
ayında gerçekleştirilecek. İlk iki yılında TBYM tarafından
üye yayınevleriyle yürütülen programın kapıları Türkiye’de
faaliyet gösteren yayınevleri, ajanslar, yayımcı meslek
birlikleri, yayımcı sivil toplum kuruluşları ve yazarlara da
açıldığı 2018 yılından itibaren daha profesyonel ve daha geniş
kapsamlı bir organizasyon hüviyetinde. Üç yılın sonunda
toplam 67 ülkeden 344 yayımcıyı telif alışverişi amacıyla
İstanbul’da buluşturdu.
Yayımcılık dünyasının kalbinin dördüncü kez İstanbul'da
atacağı İstanbul Fellowship’e (Uluslararası Telif Zirvesi) bu yıl
72 ülkeden 150 yayımcı katılacak. İstanbul Fellowship, 26-28
Şubat tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
düzenlenecek.
Held in 2016 by the Turkish Press and Publishers Copyright &
Licensing Society (TBYM) for the first time in order to increase
the collaboration between Turkish publishers and publishers
around the world and to turn Istanbul into a royalty market, the
4th International Fellowship Publishers’ Meeting will be held in
February. Since 2018, the program that was held by TBYM with
member publishing houses in the initial two years, has turned
into a more professional organization of wider scope, open to
the participation of publishing houses in Turkey, agencies,
publishing associations, NGOs, and authors. By the end of three
years, it has brought together 344 publishers from a total of 67
countries for copyright exchange.
This year, 150 publishers from 72 countries will be taking part
in the 4th Istanbul Fellowship Program (International Copyright
Summit) and the heart of the publishing world will beat in
Istanbul. Istanbul Fellowship will be held in the Eurasia Show
and Art Center on February 26-28.

EVRENİN NABZI
THE PULSE OF THE UNIVERSE
Türk resim sanatının önde gelen isimlerini
sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Kibele
Galerisi, heykeltıraş Maria Kılıçlıoğlu’nun
“Evrenin Nabzı” isimli retrospektif
sergisine ev sahipliği yapıyor. Maria
Kılıçlıoğlu’nun, Sürrealist ve fantastik
ögeler kullanarak ürettiği, düş gücüyle
bütünleştirdiği eserlerinin yer aldığı
retrospektif 23 Şubat’a kadar İş Sanat
Kibele Galerisi’nde görülebilir.
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Presenting Turkish painting’s prominent
figures to art lovers, Iş Sanat Kibele
Gallery is hosting The Pulse of the
Universe, a retrospective exhibition of
the work of sculptor Maria Kılıçlıoğlu.
The retrospective presents work
combining surrealist and fantastic
elements with imagination and can be
visited at Iş Sanat Kibele Gallery until
February 23.

ANADOLU / ANATOLIA
SESSİZ

BOAT SHOW TUZLA’DA

SILENT

BOAT SHOW AT TUZLA
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla,
deniz tutkunlarıyla İstanbul’da bu yıl, 16-25 Şubat
tarihleri arasında buluşuyor. Sektörün lider tekne,
marin ekipman ve aksesuar firmaları başta olmak
üzere 150’den fazla kuruluşun katılacağı fuara 75 bine
yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Kapalı alanı 4 Hall’den oluşacak fuarda, 20 metreden
büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. Tüm
katılımcıların aynı salonda birbirlerine paralel şekilde
daha görünür ve ulaşılabilir şekilde konumlanmasına
olanak sağlayan “Mega Yapı”, ısıtma-soğutma sistemi
altyapısı ile her türlü hava koşuluna da hazırlıklı olarak
tüm katılımcıları ve ziyaretçileri ağırlıyor.

Galeri Diani, genç kuşak ressamlardan Hasan Çevik’in
“Sessiz” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Manzara
resim geleneğinden beslenmekle birlikte eserlerinde
simgesel resmin estetiğini de kullanan Hasan Çevik’in
deseni ön planda tutan, renk ve ışık kullanımında
özgün, aşırıya kaçmayan, yalın bir resim dili var.
Sanatçının doğayla kurduğu bağın simgesel çağrışımlı
bir duyumsaması olarak kabul edilebilecek sergide
sanatseverler doğadan türetilmiş “doğaya benzer”
fakat sanatçı tarafından içselleştirilip dönüştürülmüş
içsel biçimin amacı olmuş dışsal biçimin tuval
üzerine yansımalarını görebilecekler. İstanbul’da
sanatseverlerle buluşacak olan “Sessiz” sergisi
16 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Galeri Diani’de…
Galeri Diani is hosting an exhibition of the work of Hasan
Çevik, a new generation painter, entitled “Silent”. Albeit
being nurtured by the tradition of landscape painting
employing the Program (International Copyright Summit)
this year and in his work, one of the new generation of
painters Hasan Çevik employs a simple painting language
which pays particular importance to pattern, and is
authentic in its appropriate use of color and light.
In the exhibition, which is a sensation of the symbolic
associations of the relationship between the artist and
nature, the audience will be able to see the reflections on
canvas of the internalized and transformed “nature-like”
external form derived from nature which in turn becomes
a means to the end of internalized form. The exhibition
Silent can be visited between February 16 and March 9 at
Galeri Diani.
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To be held for the second time this year, the Boat Show
Tuzla is getting ready to meet with sea lovers in Istanbul
on February 16-25. With the participation of over
150 organizations among which leading boat, marine
equipment, and accessory manufacturers, the expo is
expected to be visited by 75,000 people.
The indoor areas will consist of four halls, while boats
larger than 20 meters will be displayed in the marine
space. Giving the chance to all participants to be
positioned side by side and to become more visible and
accessible in the same hall, “Mega Construction” is ready
to host its participants and visitors is all types of weather
conditions with its heating/defrosting subsystem.

ANADOLU / ANATOLIA
KARS’TAN İNSAN MANZARALARI

TOUR OF ANTALYA

HUMAN LANDSCAPES FROM KARS

TOUR OF ANTALYA

Fotoğraf sanatçısı A. Kadir Ekinci bir kez daha memleketi
Kars’ı sanatseverlerle buluşturuyor. Kars’ta yaşamın
bir parçası ve en önemli ticaret merkezlerinden biri
olan hayvan pazarının nostaljik yapısını, yeni yerine
taşınmadan önce fotoğraf karelerine taşıyan sanatçı
içinden geldiği toplumsal kültüre sanatın diliyle tanıklık
ediyor. “Mal Meydanı” başlıklı sergi 2-21 Şubat tarihleri
arasında, İstanbul’da, İFSAK sergi salonunda gezilebilir.
Photography artist A. Kadir Ekinci is presenting Kars,
his hometown, once again to art lovers. Capturing the
nostalgia of the livestock market - a part of living in Kars
and an important commercial activity - in snapshots
before it was moved, the artist bears witness to the social
environment of his past through the medium of art. The
exhibition titled Mal Meydanı can be seen at the IFSAK
exhibition hall in Istanbul on February 2-21.
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Geçtiğimiz yıl Antalya’da ilk kez düzenlenen Tour of
Antalya powered by AKRA’nın ikincisi, “Antalya’nın tarihî
değerleri” teması ile 21-24 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2019 takviminde
2.2 kategorisinde dört günlük etaplı yol yarışı olarak
yer alan ve Antalya’nın ılıman iklimi, doğal güzellikleri,
turizm altyapısı ve organizasyon kalitesi sayesinde
takımlardan büyük ilgi gören Tour of Antalya powered by
AKRA’da bisikletçiler Köprülü Kanyon, Kemer, PergeTermessos ve Side-Antalya etaplarında 498 kilometrelik
mesafe kat ederken şehrin antik bölgelerinden geçecekler.
Following last year’s success, the 2nd Tour of Antalya
powered by Akra will be held with the “Historical Riches
of Antalya” theme on February 21-24. Cited in the 2019
calendar of the Union Cycliste Internationale (UCI) in class
2.2 as a 4-day-long IRR, throughout the tour that receives
quite an interest from the teams thanks to Antalya’s mild
climate, natural beauties, tourism infrastructure, and
organization capabilities, the cyclists will cycle through
ancient regions as they cover a track of 498 kilometers in
the Köprülü Kanyon, Kemer, Perge-Termessos, and SideAntalya laps.

ANADOLU / ANATOLIA
BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ

ANTALYA RUNATOLIA

ALMOND BLOSSOM FESTIVAL

ANTALYA RUNATOLIA

Datça, Badem Çiçeği Festivali ile beyazın ve pembenin
tüm tonlarına ev sahipliği yapacak muhteşem güzellikte
görsel bir şölene hazırlanıyor. 2018 yılında ilk kez
düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce
ziyaretçinin ağırlandığı Datça Badem Çiçeği Festivali, bu
yıl ikinci kez düzenleniyor. Datça Yarımadası’nın doğal
güzelliklerinin yanı sıra yerel kültürü ve tarihinin de
ziyaretçilerle paylaşıldığı festival 8-10 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirilecek.
Datça is getting ready to host a visual feast of magnificent
beauty, displaying all shades of white and pink with the
Almond Blossom Festival. Held for the first time in 2018
and hosting thousands of visitors coming from all corners
of Turkey, the Datça Almond Blossom Festival is organized
for the second time this year. This year, the festival which
shares the natural beauties of the Datça Peninsula, the
local culture, and history with visitors will be held on
February 8-10.
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Bu yıl 1-3 Mart tarihlerinde 14’üncü kez
gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin en büyük "lifestyle"
koşusu uluslararası Antalya Runatolia Maratonu,
çeşitli etkinliklerle beraber üç gün sürecek bir spor
festivaline dönüşecek. Halkın ve sporcuların katılımıyla
başlayacak etkinlikler kapsamında, 2 Mart Cumartesi
günü Muratpaşa Kent Meydanı'nda çocuklar için
düzenlenecek “minik adımlar koşusu”, kadınlara özel
“yüksek topuk koşusu” ve kısa mesafe koşmak isteyenler
için “Terracity halk koşuları” yapılacak. 3 Mart Pazar
günü Uluslararası Runatolia Maratonu ile noktalanacak
etkinliklere katılacak koşucular her sene olduğu gibi
bu sene de “yardımseverlik koşusu” ile farkındalık
sağlayıp iyilik peşinde koşarak pek çok canlının hayatını
güzelleştirecek.
To be held on March 1-3 this year, the 14th international
Antalya Runatolia Marathon, the biggest lifestyle
running event in Turkey, will turn into a sports festival
to last 3 days. The festival that will take place with the
participation of the public will kick off with the “Tiny
Steps Run” that’s organized for children. The “High Heels
Run” is specifically for women, while the Terracity Public
Race for those who would like to run a short distance will
be held on Saturday, March 2 at Muratpaşa City Square.
The runners who will take part in the activities that will
end on Sunday, March 3 with the International Runatolia
Marathon, will again – as was the case last year- raise
awareness with the “Charity Run” an event highlighting
the importance of goodwill and helping..

ANADOLU / ANATOLIA
İSTASYON: İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ
STATION: ISTANBUL ENCYCLOPEDIA

SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da “İstasyon:
İstanbul Ansiklopedisi” kapsamında, tarihçi ve
romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) şehre
dair 30 yıllık bu kapsamlı ve benzersiz araştırması
incelemeye açılıyor. Koçu hayattayken ancak "G"
harfine kadar basılabilmiş olan 11 cildin içeriği,
Forum ve Açık Sinema’da sunum, söyleşi ve atölyelerle
yorumlanırken dileyen katılımcılar ciltleri tarayarak
“Ada”dan “Gökçınar”a maddelerin künye yazımına
katkı sağlayabilecek. “İstasyon”da, Koçu tarafından
İstanbul üzerine kaleme alınmış diğer eserlerin
yanı sıra, şehrin tarihine ilişkin seçili yayınlara yer
verilecek.
“İstanbul Ansiklopedisi”nin tasarı aşamasında kalmış
gelecek ciltlerine dair yaklaşık 20 bin ögelik bir belge
grubu ve Koçu’nun kendi kütüphanesinden 1460 yayın
2018’de Kadir Has Üniversitesi tarafından devralındı.
“İstasyon”, basılı ciltler ve söz konusu arşivin dijital
ortama aktarılarak bir çevrim içi yazılım aracılığıyla
erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç
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Forum, the venue at the entrance of SALT Beyoğlu, reveals
the 30-year comprehensive and unparalleled study of the
city by historian and novelist Reşad Ekrem Koçu (19051975) within the scope of Station: Istanbul Encyclopedia.
The content of the 11 volumes reaching up to the letter “G”
that could be printed during Koçu’s life will be interpreted
through presentations, talks, and workshops held at Forum
and Açık Sinema. Participants will scan the volumes from
“Ada” to “Gökçınar” to contribute to the penning of the
colophon for entries. "In Station", along with the other works
penned by Koçu on Istanbul, certain selected material on the
history of the city will be included.
A group of documents consisting of about 20,000 items
that were considered for the following volumes of Istanbul
Encyclopedia but remained as drafts and 1,460 publications
from the personal library of Koçu were acquired by Kadir Has
University in 2018. Station is being held as an extension of
the three-year project carried out in collaboration with SALT
to transfer the printed volumes and the archives to the digital
environment in order to be accessible via online software.

yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleştiriliyor.
Programlara davetli uzman ve araştırmacıların tespit
ve görüşlerinin yanı sıra katılımcıların katkısıyla
hazırlanacak madde künyelerinin, ansiklopedi için
derlenmiş metin ve görsellerin birbiriyle ve arşivin
geneliyle ilişkisini belirginleştirmesi amaçlanıyor.

In addition to the evaluation and commentary of the specialists
and researchers invited to the program, the entries prepared
with the contributions of the participants aim to explain the
relationship between the latter and the texts and visuals
gathered for the encyclopedia, as well as their relationship to the
whole archive.

Ayrıcalıklı bir örnek
Koçu, İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturma
amacıyla 1944’te giriştiği “İstanbul Ansiklopedisi”
çalışmasında değerli tarihçi, edebiyatçı, akademisyen
ve sanatçılardan destek aldı. 1944-1948 ve 1958-1973
yıllarında basılan ciltler, şahıs, yer, yapı, olay, âdet,
deyim ve efsaneler gibi birçok yönüyle şehri kayda
geçirdi. Koçu’nun kişisel ilgileri çevresinde şekillenen
ansiklopedi; gazete ve dergi yazılarıyla kitaplarında
popülerleştirdiği anlatıların ötesinde, tarih yazımı
bakımından da özel bir örnek teşkil ediyor.

An exclusive example
In his work for Istanbul Encyclopedia, which began in 1944
with the aim of establishing “the vast registry” of Istanbul,
Koçu was supported by esteemed historians, literary figures,
academics, and artists. The volumes printed in 1944-1948 and
1958-1973 present a detailed documentation of the figures,
places, structures, events, customs, expressions, and legends
of the city in all its sophistication. Shaped around Koçu’s
personal interests, the encyclopedia sets an exclusive example
of historiography beyond the narratives Koçu popularized in his
writings published in newspapers and magazines of the time.
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İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN
GERİ SAYIM SÜRÜYOR
COUNTDOWN TO ISTANBUL AIRPORT

GÖKÇEN ATA

Türk Hava Yolları mart ayında gerçekleşecek büyük taşınma
öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan sefer sayılarını arttırırken
buradaki beş operasyonel tesisin açılışını da gerçekleştirdi.
Küresel taşıyıcı, yeni evindeki tesislerinin tüm fazlarının
tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 700 bin metrekarelik kapalı
alanlı dünyanın en büyük kampüsüne sahip olacak.

Before the great moving operation in March, Turkish Airlines,
which continues to increase its flights from Istanbul Airport,
opened five operational facilities. Once all phases at its new
home are complete for the global carrier, it will have the
world’s biggest campus with an indoor area of about 700,000
square meters.
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Sayın Mehmet
Cahit Turhan ve Türk Hava
Yolları Yönetim Kurulu ve
İcra Komitesi Başkanı M.
İlker Aycı’nın katılımlarıyla
gerçekleştirilen törende,
operasyonel olarak ihtiyaç
duyulan Hat Bakım Hangarı,
Hızlı Kargo Sevk Üssü, Uçak İçi
Ürünler Deposu, ULD Tamir &
Bakım ve Akü Şarj tesislerinden
oluşan toplam beş tesisin açılışı
yapıldı. 42 bin 399 metrekarelik
oturum alanı üzerine inşa
edilen bu tesisler toplam 50 bin
379 metrekarelik kapalı alana
sahip.
Açılış konuşmasında
Türkiye’nin yolcu sayısında
Avrupa’da dördüncü, dünyada
10’uncu sıraya yükseldiğini
vurgulayan ve hedeflerinin
450 milyon yolcuya ulaşmak
olduğunu belirten T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Sayın Mehmet Cahit Turhan,
“İstanbul Havalimanı idealin,
hayalin, büyük düşünmenin
hayat bulmuş şeklidir. Mart ayı
itibarıyla inşallah tamamlanmış
olacak. Burası 200 milyon yolcu
kapasitesiyle dünyanın en
büyük havalimanlarından biri
olacak. Bu havalimanı sayesinde
İstanbul’umuz; doğu ile batı,
kuzey ile güney arasında bir
aktarma merkezi olacak.” dedi.
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı
törende yaptığı konuşmada
İstanbul Havalimanı’nın
önemini “Üzerinde hiç güneş
batmayacak bir havalimanımız
oluyor. Dünyanın dört bir
yanına buradan ulaşacağız.”
diyerek vurguladı. Açılan
bu tesislerin millî bayrak
taşıyıcı havayoluna ait devasa
kampüsün inşasında bir nevi
lokomotif işlevi gördüğünü

Attended by Republic
of Turkey Minister of
Transportation and
Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan and Turkish Airlines
Chairman of the Board and
the Executive Committee
M. İlker Aycı, the ceremony
hosted the opening of five
operational facilities: the
Line Maintenance Hangar,
the Fast Cargo Delivery Base,
the Inflight Products Storage,
the ULD Maintenance and
Repair, and the Accumulator
Charging Units. Built on a
surface area of 42,399 square
meters, these facilities cover
a total indoor area of 50,379
square meters.
In his opening speech,
Republic of Turkey Minister
of Transportation and
Infrastructure Mehmet Cahit
Turfan emphasized Turkey’s
rank in terms of passengers

(fourth in Europe and tenth
in the world) and stated that
they aim to reach 450 million
passengers. He said, “Istanbul
Airport is the embodiment of
ideals, dreams, and thinking
big. We hope it will be finished
in March. This will be one of
the world’s biggest airports
with a capacity for 200
million passengers. Thanks
to this airport, our Istanbul
will become a transfer hub
between the East and the
West, the North and the
South.”
In his speech, Turkish Airlines
Chairman of the Board and
the Executive Committee
M. İlker Aycı highlighted
the importance of Istanbul
Airport by saying, “We will
have an airport on which the
sun will never set. We will
reach the rest of the world
from here.” Stating that
1

1

Türk Hava Yolları’nın en son teknolojiler kullanılarak rekor sürede tamamlanan tesisleri dolayısıyla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan
ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İGA Konsorsiyumu ortaklarından Kalyon İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal
Kalyoncu’ya Teşekkür Plaketi takdim ettiler.
Republic of Turkey Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan and Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee
M. İlker Aycı presented a plaque to Kalyon Construction Chairman of the Board Cemal Kalyoncu from the IGA Consortium for the fast completion of Turkish Airlines
facilities with latest technologies.
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2

belirten Aycı, sözlerine şöyle
devam etti: “Heyecanını
her geçen gün daha da
yoğun yaşıyor olduğumuz
yeni evimize geçiş, sürekli
belirttiğimiz gibi sadece Türk
Hava Yolları’nın değil, ülkemiz
sivil havacılığının en önemli
dönüm noktasını oluşturacak.
Bizler şükür ki bu serüvenin
faal oyuncuları olarak tarihte
yerimizi alıyor olacağız. İşte
tam da buradan hareketle,
bugün açılışını yaptığımız
tesisler gibi, bu sürece
sağladığımız her bir katkıyı
bu abidevi yapıya eklediğimiz

bir yapı taşı olarak görüyor
ve bundan aldığımız gurur
ve motivasyonla ülkemizin
gelişim sürecinde artı değer
oluşturacak daha nicelerinin
planlamasını bugünden
gerçekleştiriyoruz.”
Taşınma sonrası ikinci faz
tesislerinin inşasına bu
yıl boyunca devam edecek
Türk Hava Yolları, İstanbul
Havalimanı operasyonlarını
tüm fazları tamamlandığında
yaklaşık 700 bin metrekarelik
kapalı alana sahip, dünyanın
en büyük kampüsünden
gerçekleştirecek.

these facilities serve as the
locomotive in the construction
of this giant campus for the
flag carrier, Aycı continued
his speech, “As we keep
saying, moving into our new
home, for which we’re more
and more excited every day,
will be the most significant
milestone in the history of
not only Turkish Airlines
but also our country’s civil
aviation. Thankfully, we
will be recorded in history
as active players in this
adventure. With this in mind,
we see every contribution to

42.399 m²

700.000 m²

Türk Hava Yolları’nın büyük
taşınma öncesi açılan 5
operasyonel tesisinin oturum alanı
The surface area of the five operational
facilities opened by Turkish Airlines
before the great moving operation

Tüm fazlar tamamlandığında
toplam kapalı alan
The total indoor area once all
phases are complete
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’na
büyük bir yatırım yapıldığının
altını çizerek havacılığın kalbinin
artık İstanbul’da attığını belirtti.
Turkish Airlines Deputy Chairman
and CEO Bilal Ekşi emphasized the
great investment in Istanbul Airport
and stated that the heart of aviation
now beats in Istanbul.

this monumental structure as
a building block -just like these
facilities we open today. Proud
and motivated by this, we are
planning other steps which
will create added value to the
development of our country.”
Throughout the year, Turkish
Airlines will continue the
construction of the secondphase facilities after the
moving operation. Once all
phases are complete, Turkish
Airlines will operate in the
world’s biggest campus, an
indoor area of about 700,000
square meters.

İstanbul Havalimanı
tamamlandığında 4 bölgede yer
alacak ana ve uydu binaları olarak
adlandırılan tesislerin sayısı
The number of facilities (named
main and satellite buildings) which
will be located in four sections once
Istanbul Airport is completed
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Anadolu, karla kaplı ulu dağları ile kış tatili
için pek çok seçenek sunuyor. Keyifli bir kış
tatiline “evet” diyorsanız Anadolu’nun dört bir
yanından derlediğimiz liste tam size göre…

Anatolia presents a lot of options for winter vacation with
its snowcapped monumental mountains. If you say “yes” to
a winter holiday, then you should check the list we prepared
bringing together centers from all corners of Anatolia.

1

ÖZKAN ULUÇAM

2

İlk kar çoktan düştü.
Kar kalınlığı da istenilen
seviyede artık. Anadolu’nun
dört bir yanındaki
kayak merkezleri kış
nimetlerinin tadını
çıkarmak isteyenleri hem
doğal güzellikleri hem de
harika tesisleriyle kendine
çekiyor. Anadolu’nun kayak
merkezleri büyük kentlerin
kalabalığından uzaklaşıp
kışın iç ısıtan bir tatil
planlayanları bekliyor.
Uludağ/Bursa
Uludağ; kış turizmi ve
kayak tatili denilince
Türkiye’de akla gelen ilk
yer. Uludağ’ın karla kaplı
yamaçlarına nefes kesen
teleferik yolculuğuyla
ya da kayınlar arasında
kıvrılarak ilerleyen bir yol
üzerinde ulaşabiliyorsunuz.
Burası sizi sadece romantik
manzaralara değil her
tecrübe seviyesine
hitap eden muhteşem
bir kayak keyfine de
davet ediyor. Şıklıkta
birbirleriyle yarışan otel
ve tesisler ise konforuna
düşkün misafirlerine
26 ANADOLUJET • ŞUBAT • FEBRUARY 2019

kendilerini kısa sürede
yenileyebilecekleri
alternatifler sunuyor.
Uludağ Kayak Merkezi hem
profesyonel kayakçılara
hem de amatörlere
uygun pistleri, teleski ve
telesiyejiyle gelişmiş bir
altyapıya sahip. Merkezde
sezon boyunca çalışan çok
sayıda kayak eğitmeninden
her seviyeye uygun kayak
dersi almak da kayak takımı
kiralamak da mümkün.
Çocukların da rahatlıkla
kullanabileceği pistleri
bulunan ve beyaz örtünün
yılın altı ayı varlığını
koruduğu Uludağ’da
kış sporları keyfi mart
ortalarına kadar devam
ediyor.
Kartepe/Kocaeli
Kartepe, kış tatili
sevenlerin yeni
gözdelerinden. Tesisler
İstanbul’a yakın olması
sayesinde hafta sonları
kalabalıklaşıyor. Manzara
eşliğinde kayabileceğiniz
Kartepe’de dört tesis
mevcut. Bunlar: Kartepe
(telesiyej), Karlıktepe

The first snow of the year has
already fallen. The thickness
of snow is at the desired
level. Ski centers in all four
corners of Anatolia attract
those who would like to enjoy
what nature bestows on them
with their environmental
enticements and splendid
facilities. Ski centers in
Anatolia await those who plan
a vacation to move away from
the crowds of the metropoles
and warm up in winter.
Uludağ/Bursa
Uludağ is the first place that
comes to mind in winter for a
ski center vacation in Turkey.
You can get to the snowwhite slopes of Uludağ with a
breathtaking cable car journey
or by following a winding road
that ascends between beech
trees. Uludağ invites you not
only to experience romantic
landscapes but also entices
with its ski tracks for all levels
of competency. Competing
with one another in elegance,
its winter hotels and facilities
present their self-indulgent
visitors many alternatives that
will quickly rejuvenate them.

Uludağ Ski Center has a
developed infrastructure with
tracks, teleskis, and chairlifts
for both professionals and
amateur skiers alike. Thanks
to many ski instructors that
work throughout the season
in the Uludağ Ski Center, it
is possible to receive training
for all levels and hire ski
equipment. With tracks that
are children friendly and
snow present six months a
year, winter sports can be
enjoyed until mid-March in
Uludağ .
Kartepe/Kocaeli
Kartepe is one of the new
rising stars for winter
vacationers. The premises
at 1,150 and 1,640 meters
altitudes are crowded on
the weekends due to their
proximity to Istanbul. There
are four skiing facilities
that allow you to enjoy the
landscape in Kartepe: Kartepe
(chairlift), Karlıktepe (teleski),
Geyikalan (cable car), and
Kadıkonağı (chairlift). The
14 tracks, adding up to a
total of 42 kilometers, offer
skiers of all levels the chance

(teleski), Geyikalan
(telesiyej) ve Kadıkonağı
(telesiyej). Toplamda 42
kilometre uzunluğunda
14 adet pist her zorluk
derecesinde kayma imkânı
sunuyor. Özel “baby lift”
alanı da çocuklara ayrılmış.
Kartepe sadece kış sporları
için değil, Maşukiye’den
başlayan, 17 kilometre
uzunluğundaki orman yolu
ile doğa yürüyüşleri ve
kampçılık için de ideal.
Davraz/Isparta
Davraz Dağı, 2 bin 635
metre zirve yüksekliği ile
Akdeniz Bölgesi’nin Göller
Yöresi’nde, Eğirdir ve Kovada
gölleri arasında. Kar kalitesi
ve doğal kayak pistleri
açısından Türkiye’nin sayılı
merkezlerinden Davraz
1995’te “Turizm Merkezi”
ilan edildi. Kayakçılar ve
snowboardcuların buble
bölgesinden T-Bar ve
Sümbül Tepe mevkiine
doğru sis ve Eğirdir Gölü
manzarası eşliğinde kayak
yapmanın tadını çıkardıkları
Davraz’da kayak mevsimi
aralık ayının sonundan

3

mart ayının sonuna kadar
devam ediyor. Türkiye’nin ve
dünyanın en önemli turizm
merkezlerinden biri olan
Antalya’ya yakınlığı ile öne
çıkan Davraz Kayak Merkezi
sporseverler ve günübirlik
tatilcilerin rağbet ettiği
yerler arasında. İki telesiyej,
bir buble, bir teleski (T-Bar)
ile iki babylift’i olan kayak
merkezinin üçüncü mekanik
tesisi T-Bar ile 1961
metreden 2 bin 150 metreye
kayarak çıkılabiliyor.
Kartalkaya/Bolu
Çam ormanlarıyla kaplı
Kartalkaya sadece kış
sporları için sahip olduğu
teknik donanım ya da tam
bir doğa harikası olmasıyla
değil İstanbul ve Ankara’ya
yakınlığıyla da dikkat
çekiyor. Yazın hafta sonları
ve tatillerde nefes almak
için gidilen Kartalkaya kış
aylarında doğal güzellikleri
konforla buluşturan keyifli
bir merkez oluyor. Kış
sporları için ideal iklimi, kar
kalitesi, çam ormanlarıyla
kaplı korunaklı yamaçlarıyla
benzerlerinden ayrılan

1

Kış tatili denildiğinde akla ilk gelen yer Uludağ.
Uludağ is the first place that comes to mind when you say winter vacation.

2

Kartepe sadece kış sporları için değil doğa yürüyüşleri ve kampçılık için de ideal.
Kartepe is not only ideal for winter sports but also trekking and camping.

3

Davraz’ı tercih edenler göl manzarası eşliğinde kayak yapma ayrıcalığına
sahip oluyorlar.
Those opting for Davraz, get the chance to ski in the accompaniment of lake
sceneries.

4

İstanbul ve Ankara’ya yakın olması Kartalkaya’nın en önemli
avantajlarından biri.
Its proximity to Istanbul and Ankara, is the biggest advantage Kartalkaya presents.

to ski. The special “ baby lift”
area is reserved for the use of
children. Kartepe is not only
ideal for winter sports but
also for trekking and camping
with the 17-kilometer-long
forest road that sets out from
Maşukiye.
Davraz/Isparta
With its summit at an
altitude of 2,635 meters,
Mount Davraz proudly
stands in the lake district of
the Mediterranean region
between Lake Eğirdir and
Lake Kovada. One of the few
centers in Turkey in terms of
snow quality and natural ski
tracks, Davraz was declared
a “Touristic Center” in 1995.
At Davraz, where visitors

ski and snowboard from
the bubble region to the
T-bar and Sümbül Hill in the
presence of Lake Eğirdir and
the fog, the ski season starts
at the end of December and
lasts until the end of March.
Coming to the fore by being
close to Antalya, one of the
most important touristic
destinations in Turkey and
the world, Davraz Ski Center
is among the places favored
by sports lovers and day-long
vacationers. The Ski Center
has two chairlifts, a bubble,
a teleski (T-bar), and two
“ baby lifts.” You can climb
from 1,961 meters to 2,150
meters with the T-Bar, the
third mechanical system on
the premises .

4
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SUAT ERACAR

5

5

Erciyes, Türkiye’nin en modern kayak tesislerinden birine sahip.
Erciyes has the most modern ski facility of Turkey.

6

Sömestr tatilleri kayak merkezlerinin en popüler olduğu dönem.
Ski centers are most popular during the school midterm break.

Kartalkaya her seviyede
kayakçıya uygun pist
seçenekleri sunuyor.
Kartalkaya’daki kar kalınlığı
ocak ve şubat aylarında iki
metreyi buluyor. 1800 ila
2 bin 200 metre irtifada,
uluslararası standartlara
sahip pistler Alp disiplini ve
tur kayağı için son derece
uygun.
Erciyes/Kayseri
Donmayan, yapışmayan
yumuşacık karı ve her
tecrübe seviyesine uygun
geniş pistleriyle Erciyes kış
turizminin Anadolu’daki en
gözde noktaları arasında. 25
kilometrelik bir yol üzerinde
Develi, Tekir, Hisarcık ve
Hacılar olmak üzere dört
farklı giriş kapısı bulunan
Erciyes Kayak Merkezi’nde
farklı zorluk derecelerindeki
pistler, kayak tutkunlarına
2 bin 200 metre ila 3 bin
400 metre irtifada zirveye
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6

Kartalkaya/ Bolu
Surrounded by pine forests,
Kartalkaya draws attention
with its technical equipment
for winter sports, its natural
wonders, and its proximity
to Istanbul and Ankara.
Kartalkaya, visited on the
weekends and on vacation
to get a breath of fresh air
during the summer, turns
into an enjoyable tourism
center that melds natural
beauties with comfort
in winter. It offers ideal
climate conditions for winter
sports and is distinguished
for its quality of snow and
slopes that are sheltered
and covered in pine forests.
Kartalkaya presents tracks
fit for skiers of all levels.
The thickness of snow
here reaches two meters
in January and February.
Ski tracks of international
standards at altitudes
ranging from 1,800 to 2,200
meters are suitable for the
disciplines of alpine skiing
and ski touring.

Erciyes/Kayseri
Erciyes, where snow does
not freeze or stick and which
offers tracks for all levels
of experience, is among
the most favorite winter
tourism destinations in
Anatolia. Erciyes Ski Center
has four gates -Develi, Tekir,
Hisarcık, and Hacılar- along
the 25-kilometer-long road
that leads to it, and tracks
that cater to various levels
of competency. It also offers
the opportunity to ski in
close proximity to the peak at
an altitude of 2,200-3,400
meters. With the use of
artificial snow to ensure the
tracks remain as desired for
a period of four months, 19
mechanical facility networks
-2 of which are gondolas and
connected to each other-, and
a cutting-edge technology
cable car system over 34 ski
tracks of a total length of 102
kilometers, Erciyes is one of
the most modern ski resorts
in Turkey. Also featuring
trekking trails for sports

Yıldız Dağı/ Sivas
Türkülerle de anılan Yıldız
Dağı son yıllarda kış
turizmiyle de duyuruyor
adını. Yıldız Dağı’nın
kuzeydoğu bölümünde
yer alan, geniş kavisli iç
eğimiyle hem rüzgârdan
korunan hem de karın uzun
süre kaldığı kış sporları
merkezinde iki telesiyej,
teleski, farklı uzunluklarda
çok sayıda kayak pisti,
acemi pisti, kızak pisti,
yürüyen bant ve T-Bar
gibi mekanik tesisler yer
alıyor. Sivas merkeze 58,
Tokat’a 78, Amasya’ya
192 kilometre uzaklıkta

MİKAİL POLAT

7

bulunan ve sömestir
tatillerinde yoğun ilgi
gören tesis Türkiye’de çok
az kış merkezinde bulunan
suni karlama sistemi, gece
aydınlatması ve Sivas’ta ilk
olma özelliği taşıyan buz
parkıyla kayakseverlere
farklı alternatifler sunuyor.
Buz parkta 200 metrekarelik
buz pateni salonu; kafeterya,
seyir terası, paten kiralama
alanı, bekleme salonu ve
ortak kullanım alanları var.
Kızak ve kayağa alternatif
aktiviteler arasında yer
alan buz pateni, özellikle
çocukların ilgisini çekiyor.
Ergan Dağı/Erzincan
Kış aylarında muhteşem
manzaralara tanık
olabileceğiniz Erzincan’ın
Ergan Dağı, karın tadını
çıkarmak isteyenlere
birbirinden güzel seçenekler
sunuyor. Ergan Dağı, son
yıllarda adını daha fazla
duyuran kış merkezlerinden
biri. Kayak sporu için
ideal kar kalitesine sahip,
farklı zorluk derecelerinde
birçok pistin yer aldığı
merkezde kayak dışında
snowboard, kar raftingi,
kızakla kayma, snowkite,
doğa yürüyüşü, oryantiring
gibi birçok farklı etkinliğe
ve sportif faaliyete katılmak
da mümkün. Merkezin
devamındaki dağ silsilesi

7

Yıldız Dağı’ndaki tesisler özellikle sömestir tatilinde büyük ilgi görüyor.
The premises over Mount Yıldız get a lot of attention during mid-term break.

8

Ergan Kayak Merkezi kış sporlarına ilgi duyanlara pek çok alternatif
sunuyor.
Becoming more popular with each passing year, Ergan Ski Center presents different
alternatives to winter sports lovers.
8

ALP ALPER

en yakın kayak deneyimini
sunuyor. Dört ay boyunca
dağ genelinde pistlerin
istenilen seviyede kar
tutmasını sağlayan suni kar
sistemi ile 102 kilometre
uzunluğundaki 34 farklı
pistte birbiriyle bağlantılı
ikisi gondol, 19 adet
mekanik tesis ağı ve son
teknoloji ürünü teleferik
sisteminin bulunduğu
Erciyes Kayak Merkezi,
Türkiye’nin en modern
kayak tesislerinden biri.
Sporseverlerin doğa
yürüyüşü yapabileceği
rotalara da sahip merkez,
Kapadokya’ya yakın olmak
gibi önemli bir avantaja da
sahip.

lovers at the heart of nature,
it presents the advantage of
being close to Cappadocia.
Mount Yıldız/Sivas
Referred to in the folk songs
of Sivas, Mount Yıldız has
made a name for itself in
the recent past on account
of winter tourism. Located
on the sweeping concave
northeastern slope, the ski
center on Mount Yıldız is
not only sheltered from the
winds but offers good snow
coverage for a long period of

time. There are 2 chairlifts,
teleskis, ski tracks of various
length, a novice track, a sleigh
track, and mechanical systems
such as a moving walkway
and T-bar. At a distance of
58 kilometers from Sivas, 78
kilometers from Tokat, 192
kilometers from Amasya,
and receiving quite a lot of
interest during the mid-term
break, the premises present
different alternatives to ski
lovers with its artificial snow
system that is a rarity in
most winter sports centers in
Turkey, nighttime lightening,
and an ice park, which is a
first for Sivas. The ice park
features a 200-square meter
ice skating hall , a cafeteria,
a viewing terrace, an ice
skate rental area, a waiting
room, and leisure areas. As an
alternative to sleighing and
skiing, ice skating especially
draws the attention of
children.
Ergan/Erzincan
Mount Ergan in Erzincan,
where you can enjoy
magnificent winter
landscapes, presents beautiful
options for those who like
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SERKAN ŞENTÜRK

9

91

Palandöken Kayak Merkezi şehir merkezine sadece 15 dakika uzaklıkta.
Palandöken ski center is only 15 minutes away from the city enter.

10
1

Uludağ
Uludağ

üzerinde kayılabilecek
doğal pistleriyle yamaçlar,
profesyonelleri karşı
koyamayacakları bir kayak
keyfine davet ediyor.
Kayak sonrasında kolayca
ulaşabileceğiniz Çağlayan
Girlevik Şelalesi’nin, buz
tırmanışı için ülkemizdeki
elverişli alanlardan biri
olduğunu da belirtelim.
Palandöken/Erzurum
3 bin 200 metre rakımda
kurulu Palandöken Kayak
Merkezi, Türkiye’nin
en büyük kayak
merkezlerinden biri. Beş
telesiyej, bir teleski, iki
baby lift ve bir gondola
sahip kayak merkezi
kaliteli karı, geniş pistleri,
Dünya Üniversiteler Kış
Oyunları için hazırlanmış
Türkiye’nin ilk half pipe ve
boarding cruise pistleri ile
kayakseverlerin gözünde
oldukça ayrıcalıklı
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bir yere sahip. Toplam
uzunluğu 92 kilometre
olan 17 pistin bulunduğu
kayak merkezinde eşsiz
lezzetlerin sunulduğu 3
bin metre yükseklikteki
restoran, alışveriş
yaptıktan sonra keyifle
kahvenizi içebileceğiniz
kafe, dağ havasını
iliklerine kadar hissetmek
isteyenlerin kalabileceği
bungalovlar merkezin
cazibesini arttırmasının
yanı sıra konforundan
ödün vermeyen
kayakseverleri de kendine
çekiyor. Şehir merkezine
sadece 15 dakikalık bir
uzaklıkta bulunan kayak
merkezinde gece kayağı
yapılabilecek 6 kilometre
uzunluğunda bir pistin
olduğunu da ekleyelim.
Sarıkamış/Kars
Alp Dağları’yla anılan
“kristal kar” üzerinde kış

to enjoy the snow. Mount
Ergan is one of the winter
centers that have made a
name for themselves in the
recent past. The center, which
offers ideal snow quality for
skiing and tracks for various
levels of competency, is also
suitable for many other
activities and winter sports
like snowboarding, snow
rafting, coasting, snowkiting,
hiking, and orienteering.
What’s more, the mountain
range’s slopes, which present
a natural continuation
of the ski center, extend a
hard-to-resist invitation
to professionals with their
natural tracks. Let us also
mention the Çağlayan Girlevik
Waterfall that you can easily
access after skiing and that is
one of the rare places for ice
climbing in our country.
Palandöken/Erzurum
Set up at an altitude of 3,200

meters, Palandöken Winter
Sports Center is one of the
biggest ski centers in Turkey.
With 5 chairlifts, 1 teleski, 2
“baby lifts,” and 1 gondola,
the ski resort has a privileged
position by virtue of the quality
of its snow, its large tracks, and
the first half pipe and boarding
cruise tracks prepared for the
Winter Universiade. The ski
center offers 17 tracks, totaling
92 kilometers in length ; a
restaurant presenting unique
delicacies at an altitude of
3,000 meters; a café, where you
can enjoy a coffee break after
shopping; and bungalows for
those who would like to feel the
air of the mountain up to the
hilt. All these not only add to the
appeal of the ski center but also
attract skiers who do not want
to compromise on comfort. We
should also not forget to mention
that there is a 6-kilometerlong night track that’s only 15
minutes from the city center.

NEJDET DÜZEN

10
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sporları yapmanın keyfini
sürmek isteyenlerin
adresi Sarıkamış.
Yüksekliği 3 bin metreyi
bulan Çamurlu Dağı’nın
eteklerinde kurulu platoda
bulunan merkez, her
tecrübe seviyesine uygun
pistleriyle sadece Alp
disiplini kayak yapmak
için değil kayak safarisi
ve snowboard için de
son derece elverişli. Çam
ormanları ile çevrili olduğu
için çok az rüzgâr alan
pistler kayak yapmayı daha
da keyifli bir hâle getiriyor.
Sarıkamış’ta toplam
uzunluğu 12 kilometre
olan dokuz pist var. Beş
kilometresi Dünya Kayak
Federasyonu tarafından

tescilli 45 kilometrelik
Alp disiplini kayak pisti de
olan tesislerdeki en uzun
pist üç buçuk kilometre
uzunluğunda. Teknik
imkânlar bakımından da
önemli bir merkez olan ve
iki mekanik tesisi bulunan
Sarıkamış’ta kış sporlarının
yanı sıra oryantiring,
trekking gibi doğa sporları
da yapılabiliyor. Bir
diğer alternatif ise atlı
kızaklarla Sarıkamış Kayak
Merkezi’nden Katerina
Köşkü’ne gitmek. Burada
tatil yapmak için en uygun
periyot ise aralık-nisan
arası. Sarıkamış’taki
otellerde Kars kazı, piti
ve hangel gibi yöresel
lezzetleri de tadabilirsiniz.

Sarıkamış/Kars
For those who’ d like to enjoy
“crystal snow,” famously
associated with the Alps, the
only destination of choice in
Anatolia is Sarıkamış. The
center located on the plateau
on the slopes of Mount
Çamurlu at an altitude of
approximately 3,000 meters
presents tracks for all levels
of experience, and is suitable
not only for the disciplines of
alpine skiing but also for ski
safaris and snowboarding.
Sheltered from winds by
being surrounded by pine
trees, the tracks make skiing
even more pleasing. There
are 9 ski tracks, totaling
12 kilometers in length, in
Sarıkamış. What’s more, the

longest track on the premises
featuring tracks for the alpine
disciplines *- 45 kilometers
in total, 5 kilometers of
which are certified by the
World Ski Federation- is 3.5
kilometers. A prominent ski
center in terms of its technical
opportunities, the premises
offer two mechanical systems.
Along with winter sports,
nature sports like orienteering
and trekking are on offer
here. Another alternative is
to sleigh to Katerina Mansion
from the Sarıkamış Ski Center.
The best season for vacation
here is December to April. You
can taste regional delicacies
like the Kars geese, piti,
and hangel at the Sarıkamış
hotels.

ÖZGEN BESLİ

11

11
1

Sarıkamış’ın “kristal” karı Alp Dağları ile kıyaslanıyor.
Sarıkamış’s “crystal” snow is compared to those of the Alps.
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

KUŞLAR
VE
İNSAN
BIRDS AND
HUMANS
AYGÜL ÖZTÜRK

Cami avlusunda yemlediği
kuşların sevimli uçuşlarını
huzurla seyrediyor Ahmet amca;
bakışlarıyla eşlik ediyor sanki
onlara…
After feeding the birds in the
courtyard of the mosque, Uncle
Ahmet chaperones their adorable
flight by watching them peacefully.

Yıllar önce ünlü sanatçıların eşlik
ettiği klarnetçi Mustafa ağabeye
şimdi keklikleri eşlik ediyor.
Malatya Arapkir’de, gününün
büyük bir kısmını kekliklerine
klarnet çalarak geçiriyor. Eşlerini
kıskanarak huysuzlaşan keklikler,
klarnet sesiyle huzur buluyor.

After accompanying famous stars
for years, local musician Brother
Mustafa is now accompanied by
partridges. At Arapgir in Malatya,
he spends most of his time playing
clarinet to them. The partridges
that become ill-tempered and
jealous of their pairs find peace in
sound of the clarinet.

Trilyeli balıkçılar Marmara
Denizi’nin ortasında
rızıklarının peşinde… Her canlı
için bir tutam umut barındıran
doğa, martıların tiz çığlıklarını
da geri çevirmedi bugün.
“Mayna mayna” naralarıyla
balıkçılar ağları toplarken
martılar da paylarını almak için
denize doğru süzülüyor.

In the middle of the Marmara Sea,
the fishermen of Tirilye are after
their daily sustenance. Safekeeping
a handful of hope for all beings,
nature does not spurn the seagulls’
shrieks today. As fishermen draw
their nets, letting out grunts
from the effort, the seagulls glide
towards the sea to get their share.

Bursa Emir Sultan Camii’nin
avlusuna misafir güvercinler
gün batımına yakın son inişkalkışlarını yapıyor. Bu kez onlar
tutulmuş tüm güzellikleri ortaya
çıkaran ışığa.

Pigeons, the guests of Bursa Emir
Sultan Mosque’s courtyard, do
their last descents and ascents as
the day grows old... It seems, this
time, they get caught in the light
that highlights various nearby
enticements...

Akşam vakti mahalle
bakkalından torunlarına
öteberi almış Saliha teyze evine
dönüyor. Mahallenin kuşları da
ona eşlik ediyor.

Having gotten snacks for her
grand children Autnie Saliha is
coming back home in the evening.
And the birds of the neighborhood
accompany her.

İzmir’in sessiz ve vakur tanığı
Saat Kulesi’nin komşuları olan
kuşlar ve yem satıcısı amca, her
zamanki gibi neşeli çocukları
ağırlıyor.
The neighbors of the silent and
demure Izmir Clock Tower, the
birds and bird seed sellers, as
always, host cheerful children.

SESSİZLİĞİN SESİNİ DİNLEMEK

ÇAĞRANKAYA KAR YÜRÜYÜŞÜ
LISTENING TO THE SOUND OF SILENCE:
ÇAĞRANKAYA SNOW TREKKING
GÜLCAN ACAR

Rize’nin İkizdere ilçesinin 25 kilometre doğusundaki
Çağrankaya Yaylaları şubat ayının son haftasında
artık gelenekselleşen “Kar Yürüyüşü Etkinliği” ile
kışın da konuklarını ağırlıyor.

25 kilometers to the east of the Ikizdere borough of
Rize, Çağrankaya Highlands welcome their visitors
in winter as well: in the last weeks of February the
“Snow Trekking Event” has become a local tradition.

1

2

1 2 3

Bembeyaz kar örtüsünün
üstünde sıra sıra yüzlerce
kişiden oluşan koro, öndeki
liderin söylediklerini büyük bir
coşkuyla tekrar ediyordu:
“Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara, atlara, otlara
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı
Bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün
yanında
Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığınla,
Bir kısmı seni de sarsın.”
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in
“Selam” başlıklı bu dizeleri
yurdun dört bir yanından
İkizdere’ye akın etmiş 500’ü
aşkın kişinin “and”ı olmuştu
o gün. Yerdeki beyaz örtüyle
kontrast yapan rengârenk
giysili bu kafile, tek ses, tek
yürek olmuş, şubat ayının
keskin soğuğuna aldırmadan
adım adım ilerleyecek ve
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Çağrankaya Yaylaları’nın kış
ziyaretçileri olacaklardı.
Anadolu’nun birçok yöresinde
olduğu gibi, Rize’de de
geçmişten bu yana süregelir
yaylacılık. Bölge coğrafyası
hayvanların otlamasına
pek elverişli olmadığından,
Kaçkar Dağları’nın eteklerine
sıralanmış yaylalara çıkılır
haziran başında. Yazın,
yeşilin tüm tonlarının hâkim
olduğu yaylalarda bir yandan
hayvanlar doğal ortamda
yayılırken diğer yandan yağ,
peynir gibi kışlık yiyecekler
hazırlanır. Hayvancılık
şimdilerde eskisi kadar
rağbet görmese de yaylalara
çıkma geleneği devam eder.
Düzenlenen şenliklerle cıvıl
cıvıl olan yaylalar, soğuk
havaların yaklaşması ile
sakinlerini uğurlar ve beyaz
sessizliğe bürünür bir sonraki
yaza kadar. Sırtlardaki ağır göç
yükleri ile asırlardır adımlanan
patikalar kar altında kaybolur,
neredeyse haziran ayına kadar
kimselere geçit vermez.

Çağrankaya Yaylaları’ndaki iki gün süren kar yürüyüşü zorlu ama bir o
kadar da keyifli bir rotada yapılıyor.
Snow trekking in the Çağrankaya Highlands is a two-day route which is
both challenging and enjoyable.

The choir formed of hundreds of
people lined side by side over the
snowwhite cover repeated the
verses of their leader, standing
before them, with great fervor:
“Setting out on the road each morn,
Hail the clouds.
Greet the rocks, the birds, the
horses, the grass
And the people.
Whatever you see greet’em.
Then take out the mirror from your
pocket
And greet yourself.
Don’t feel sidetracked by all else
You also do exist on this earth!
Parcel out your amity with your
existence,
Let one part engulf you too just the
same.”
These lines from Prof. Dr.
Üstün Dökmen’s poem “Selam”
(Greetings), on that day, were the
oath sworn by over 500 people
who poured in throngs to Ikizdere
from all corners of the country.
These people in multicolored
clothes, in contrast to the white

snow covering the ground, had
become one voice, one heart, and,
not minding February’s biting
cold, marched step by step to
become the winter visitors of the
Çağrankaya Highlands.
Just as is the case for
most regions in Anatolia,
transhumance is a age-old
tradition in Rize. Considering
that the geography of the region
is not particularly expedient to
feeding animals, at the beginning
of June, people tend to go to the
highlands, located on the slopes
of the Kaçkar Mountains. Here,
as animals feed on the natural
flora of the highlands that is
dominated by all shades of green
in summer, winter’s sustenance
like butter and cheese is prepared.
Even though livestock breeding is
not favored as much as it used to
in the olden days, the tradition
of going to the highlands is
continued. The highlands, chirpy
as crickets during the festivities,
bid their residents farewell with
the coming of the cold weather
and are cloaked in a snow-white

Karda yürümek
Rize’nin İkizdere ilçesinin
25 kilometre doğusundaki
Çağrankaya Yaylaları şubat
ayının son haftasında
artık gelenekselleşen
“Kar Yürüyüşü Etkinliği”
ile kışın da konuklarını
ağırlıyor. Çağrankaya,
adını kendisini çevreleyen
yamaç ve kayalıkların yankı
yapmasından alıyor. Önceleri
sıla hasretine yenik düşen
gurbetteki İkizderelilerin
yaylaya yürümesi ile yapılan
etkinlik, zamanla sosyal
medyanın da etkisiyle ülkenin
hemen her yerinden hatta yurt
dışından doğa tutkunlarını,
yürüyüşçüleri, sporcuları
ve fotoğrafçıları ağırlar hâle
geliyor.
Sosyal medyada “Hayde
dağlara, sessizliğin sesini
dinlemeye”, “Gelmezsen
göremezsin”, “Mirasına sahip
çık”, “Dağlarda senin de ayak
izin olsun” sloganları ile
yapılan duyurular etkisini
3
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göstermiş; 23-25 Şubat tarihli
Yedinci Çağrankaya etkinliğine
beklenenin çok üstünde bir
katılım sağlanmıştı. İkizdere
hiç görmediği kadar farklı
insan profillerine kucak
açmış, çevredeki tüm oteller
dolmuştu. Marketler, iki gün
sürecek yürüyüş için son
hazırlıkları yapmaya çalışan
yürüyüşçülerle canlanmıştı.
Etkinlik komitesi her şeyi
en ince ayrıntısına kadar
düşünmüştü. Gelenlerin
otellere transferi için
bilgilendirici notlar
paylaşılmış, yürüyüş rotası
önceden adımlanarak karda
çoktan kaybolmuş patika
izleri ortaya çıkarılmış, kışın
hırçınlığı iyice belirginleşen
Kaçkarlar biraz olsun geçit
verir hâle getirilmişti.
Konaklanacak yayla evleri
de belirlenmiş, anahtarlar
temin edilmişti. Sadece
yürüyüşle yetinilmemiş;
konferans, fotoğraf sergileri,
sosyal sorumluluk projeleri ile

silence until the greeting of the
next summer. The primeval
paths, trodden by heavy loads for
centuries, are lost under the snow
and do not give passage to anyone
until the following June.
Walking over snow
Twenty-five kilometers to the
east of the Ikizdere borough of
Rize, Çağrankaya Highlands
welcome their visitors in winter
as well: in the last weeks of
February, the “Snow Trekking
Event,” has become a local
tradition. Çağrankaya (Calling
Rocks) got its name from the
echo of the slopes and rock faces
surrounding the flat highland.
The event held by the former
residents of Ikizdere, who despite
living elsewhere succumb to
homesickness and come back
to thread these paths, has in
time started to host nature
lovers, trekkers, athletes, and
photographers from all around
the country and even the world by
dint of social media.

The slogans that flooded social
media such as “Come over to the
mountains, and listen to the
sound of silence”, “You can’t see it
if you don’t come”, “Embrace your
heritage”, “Leave your footstep
on the mountains” have had an
impact and enlisted participation
for the 7th Çağrankaya Event,
held this year on February 2325, has been above and beyond
expectations. Ikizdere has
embraced diverse human profiles
-the likes of which it has never
seen before- and all the hotels
in its surrounding region are
fully booked. The markets in the
area liven up by trekkers making
last-minute preparations for the
2-day trekking trip.
The organization committee
has thought of everything to the
minutest of details. Informative
notes were shared for the
transfer of those arriving, the
walking track was threaded
beforehand, and the paths
that were lost under the snow
were retraced. Kaçkarlar that

6

4

zenginleştirilmişti etkinlik.
Hevesle beklenen büyük
gün nihayet gelmişti.
İki günde toplam 23
kilometrelik yol, zemheri
ayazında, kar üstünde, belki
de pek çok insanın kendi
sınırlarını zorlamasıyla
tamamlanacaktı. Bu
duygularla bulutlanmış
gözler, heyecanlanmış
yürekler yürüyüşün
başlayacağı noktaya
götürüldü sabahın erken
saatlerinde. Yöre insanı
da bu şenliği kaçırmamış;
kimi merak ettiğinden,
kimi yazdan beri görmediği
yayla eviyle hasret gidermek
istediğinden çıkıp gelmişti
toplanma noktasına. Farklı
coğrafyalardan, farklı sosyal
çevrelerden olsalar da orada
herkesin yüreği o gün tek bir
cümle için atacaktı artık.
İkizdere’den Büyük
Yayla’ya kadar olan 25
kilometrelik yolun 20
kilometrelik bölümünde
kar temizlenmiş, toplanma
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noktasına minibüslerle
ulaşılabilecek şekilde
açılmıştı yol. Transferler
tamamlanana kadar çaylar
içilmiş, selfiler çekilmiş;
tulumun benzersiz sesi ile
horon bile kurulmuştu.
Sonunda yürüyüş başladı.
Kalınlığı yer yer 4
metreyi bulan kar kütlesi
üstünde atılan her adım,
insanları geride bırakmak
istedikleri sıkıntılardan
ve düşüncelerden
uzaklaştırıyordu.
Bembeyaz kar örtüsü
Kaçkar Dağları’nın keskin
hatlarını yumuşattığı
gibi yürüyüşçülerin
duygularına da etki ediyor,
onlara belki de çoktan
unuttukları sükûneti,
huzuru tattırıyordu…
Yüzlerce insanın beyaz
kıvrımlar oluşturarak tek
sıra yürüyüşü, güneşten
kaynaklanan ters ışık
altında eşsiz görüntüler
sunuyordu.
Büyük kısmı “çıkış”

5
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Sadece yürüyüşçüler değil,
yöre insanı da şenliğe katkı
sağlıyor.
Trekkers and locals alike
contribute to the local
festivities.

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara, İstanbul,
Bursa ve Kocaeli’den Trabzon’a
karşılıklı seferler düzenliyor.
Trabzon’dan Rize’ye
karayoluyla ulaşabilirsiniz.
*Tarife/ uçuş saatleri değişiklik
gösterebileceğinden lütfen web
sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights
from Ankara, Istanbul, Bursa
and Kocaeli to Trabzon. You can
get to Rize from Trabzon going
over land.
*Alterations can be made to the schedule/
hour of flights, please visit our web site.

anadolujet.com

caught the attention with the
harshness of winter was made
more passable. The highland
houses that would be used for
accommodation were specified
and the keys were obtained. The
event was not limited to trekking
and was enriched by conferences,
photography exhibitions, and
social responsibility projects.
Finally, that hotly anticipated
day arrived. A 23-kilometer-long
road in the black frost of winter
would be trekked over snow in
2 days, pushing human limits.
Eyes clouded up with emotions,
and the thrilled hearts were
transferred in the early hours
of the morning to the starting
point. Not only trekkers, but
also locals did not miss out
on this festivity: some out of
curiosity, others to fulfill their
longing for the highland house
they hadn’t been to since the
summer. Despite coming from
different geographies and social
backgrounds, all hearts beat for
one thing.
Snow was removed from the 20
kilometers of the 25-kilometerlong road that led from Ikizdere
to the Great Highland, and
the road was opened so that
the gathering spot could be
accessed by minibuses. Tea was
drunk until the transfers were

completed and selfies were taken
-even the horon was danced to
the unique music of the bagpipe.
Then, the walk commenced. Every
step over the mass of snow, which
reached as high as 4 meters in
places, took people away from
their problems and the thoughts
they’d like to leave behind. The
snow-white cover affected the
trekkers’ emotions much like the
way it softened the sharp edges of
Kaçkar Mountains, letting them
experience a long-forgotten peace
and quiet. The winding path
of hundreds of people walking
against the white background
formed marvelous scenes under
the reverse light of the sun.
With most of the path being a
climb, everybody had run out
of breath by the time they got
to the Great Highland, at an
altitude of 2,300 meters, after
a 3-hour walk. But the air of
festivity had not subsided. The
roofs of the highland cottages
clearly revealed the thickness
of the snow that was hard to
discern as you walked along.
Snow had completely covered
the entrance of most of the
houses -even the ones that were
sheltered. The trekkers took a
small breather at the square
and snacked on the provisions in
their backpacks.
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olmak üzere, üç saatlik
yürüyüşle 2 bin 300 metre
rakımlı Büyük Yayla’ya
gelindiğinde nefesler
kesilmişti ama şenlik
havası hiç eksilmemişti.
Yayla evlerinin çatıları
yürürken fark edilmeyen kar
kütlesinin kalınlığını açıkça
ele veriyordu. Kar, çoğu
evin girişini hatta kuytuda
kalan evlerin tamamını
kapatmıştı. Meydanda
bir süre istirahat edildi,
sırt çantalarında getirilen
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azıklar yenildi.
Gelenlerin çoğu, özellikle
yöre insanı aynı yoldan geri
dönmek üzere bu yaylada
kaldı. Yola devam edecek
yürüyüşçülerin büyük
kısmı, batıda kalan 2 bin
250 rakımlı Aşağı Yayla’ya,
bir kısmı da daha zorlu
bir rota olan kuzeydeki 2
bin 600 rakımlı Kurtlar
Yaylası’na gitmek üzere
toplandı. İşte Kaçkar
coğrafyasının çetinliği ve
ikliminin sertliği bu rotada

Most of the people, specifically
the locals, remained here and
returned by trailing back over
the same road. Most of the
trekkers, who would continue,
gathered together to head
westwards towards the Lower
Highland at an altitude of
2,250 meters; a small number
regrouped to head to Kurtlar
Highland, at an altitude of 2,600
meters, following a harder trail
to the north. The arduousness
of the Kaçkar geography and the
harshness of its climate revealed

themselves more on this route.
The weather got harsher at
every step; a blizzard and a thick
layer of fog made it difficult
to see the footstep before you,
while the sea of clouds that filled
the valleys made it difficult to
separate the earth from the sky.
Limits were pushed, and some
who thought that the road would
never end started losing hope.
Although people’s stamina and
performance varied, there was
the need to become one. The
heavy bags were distributed to
those who could carry them, and
a shoulder was offered to those
who’d grown tired. In the end,
careful and persevering steps
led the walkers to their target.
All three highlands forming the
Çağrankaya Highlands embraced
their guests, who they were not
used to seeing during the course
of winter. They warmed their
cold feet with the warmth of the
cooking stove and provided them
with a warm atmosphere for tea.
Tables were set up with bread

kendini daha çok gösteriyordu.
Her adımda hava biraz daha
sertleşiyor, tipi ve kalın sis
tabakası öndeki ayak izlerini
görmeyi zorlaştırıyordu. Öyle ki,
vadileri dolduran bulut denizi,
yer ile gök ayrımını tamamen
ortadan kaldırarak etkileyici
bir atmosfer oluşturuyordu.
Sınırlar zorlanıyor, bazıları
yol bitmeyecekmiş duygusu
ile umutsuzluğa kapılıyordu.
Farklı güç ve performansta
olsalar da orada “bir olmak”
gerekiyordu. Ağır çantalardaki
yükler güçlülere pay ediliyor,
yorulana omuz veriliyordu.
Dikkatli ve gayretli adımlar,
sonunda onları hedeflerine
ulaştırdı. Çağrankaya
Yaylaları’nı oluşturan üç yayla
da kış günü görmeye alışık
olmadığı konuklarını bağrına
basmış, üşüyen ayakları kuzine
sıcağı ile ısıtmış, herkes için
sıcak bir çay ortamı sağlamıştı.
Çantalardan çıkarılan ekmek
ve “minci” denen, bölgeye
has tulum peyniri ile sofralar

kuruldu. Muhlama ise sofranın
tacı oldu. O gece Çağrankaya
Yaylaları sabaha dek süren
tadına doyulmaz sohbetler,
kahkahalar, kemençe ve tuluma
eşlik eden türkülerle yankılandı.
Dönüş yolu “iniş” olmasına
rağmen aslında en zor olanıydı.
Hiç bitmeyecekmiş gibi
uzanan sonsuz beyazlık insanı
kendiyle baş başa bırakıyor,
düşünceleri berraklaştırıyordu.
Gidişin tersine, şimdi atılan
her adımda, yol değil, bir kış
masalıydı arkada bırakılan.
Kısacık zamanda dağların
verdiği özgürlük hissiydi geride
kalan. Karadeniz insanının
kıvrak zekâsıyla zenginleşen
konukseverliği, kurulan
dostluklar, unutulmayacak
anılardı hafızalara, gönüllere
kazınan…
Siz de bu eşsiz deneyimi
yaşamak isterseniz
takvimlerinize not edin bu yılki
yürüyüşün tarihlerini: 22-25
Şubat. Bilmeyenlere anlatalım,
çoğalarak gelelim yeniden…
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Kaçkar coğrafyasının çetinliği ve iklimin sertliği katılımcıların
eğlenmesine engel değil.
The formidableness of the Kaçkar geography and its harsh climate do not
hinder participants from having fun.

and bryndza cheese, referred to
as “minci,”taken out from the
backpacks. The muhlama turned
the meal into a feast. That night,
Çağrankaya Highlands echoed
with conversations that were
hard to get enough of, boisterous
laughter, and folk songs sung
in the accompaniment of the
kamancha and bagpipe until the
wee hours of the morning.
Despite being a descent,
the return trip was more
challenging. The whiteness
stretching out before you as if
it would never end, left you to
your own devices and dissipated
your thoughts. Contrary to the

climb, each step left behind a
winter’s tale instead of a path.
The feeling of freedom was
instilled by the mountains,
even in that short time. The
hospitality shown by the Black
Sea people, enriched by mental
agility, and the friendships
that were formed along the way
were unforgettable moments
inscribed in the memory and in
the hearts…
If you would like to have this
unique experience, jot down
the date of the trek this year:
February 22-25. Let’s tell who do
not know and come over again in
even larger numbers…
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TÜRK HAVA YOLLARI YÖNETİM
ZİRVESİ TAMAMLANDI
TURKISH AIRLINES MANAGEMENT
SUMMIT CONCLUDES
NİLÜFER TAKTAK

ERCAN AKÇAY

İstanbul Havalimanı’na atıﬂa “Saha Bizim, Maç Bizim” temasıyla kurgulanan Türk Hava
Yolları Yönetim Zirvesi tamamlandı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak
ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın da açılış konuşmaları
yaptığı zirvede 1-3 Mart tarihlerinde İstanbul Havalimanı’na gerçekleşecek taşınma
operasyonu ile ilgili önemli mesajlar paylaşıldı.
Turkish Airlines Management Summit was held with the theme “Our Game in Our
Field” in reference to Istanbul Airport. The summit, which hosted opening speeches
by Republic of Turkey Minister of Treasury and Finance Berat Albayrak and Minister of
Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan, offered important messages
regarding the moving operation of Istanbul Airport planned to take place between
March 1 and 3.
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Yönetim Zirvesi, Türk Hava Yolları üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Saha Bizim, Maç Bizim" teması ile gerçekleşti.
Designed with the theme "Our Game in Our Field," the Turkish Airlines Management Summit was attended by senior executives of the company.

Türk Hava Yolları’nın
her yıl geleneksel olarak
düzenlediği ve tüm üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla
Antalya’da gerçekleştirilen
Yönetim Zirvesi bu yıl 16-18
Ocak tarihlerinde yapıldı.
Zirve; T.C. Hazine ve Maliye
Bakanı Sayın Berat Albayrak,
T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Sayın Mehmet Cahit
Turhan’ın yanı sıra Türk Hava
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı M. İlker
Aycı ve şirketin tüm üst düzey
yöneticilerinin katılımı ile
gerçekleşti.
“Türkiye Eşittir Türk Hava
Yolları”
Zirvede yaptığı konuşmada,
Türk Hava Yolları’nın yeni

başarılarla Türk insanının
göğsünü kabartmaya devam
edeceğine inandığını ifade
eden T.C. Hazine ve Maliye
Bakanı Sayın Berat Albayrak,
“Türkiye eşittir Türk Hava
Yolları. Bu etkinlikte bunu tam
anlamıyla hissedebiliyorsunuz.
Türk Hava Yolları, değişim
ve dönüşüm sürecinde
Türkiye’nin öncü elçisi olmayı
başardı. Türk Hava Yolları
sadece insanları veya bir
ürünü taşımıyor. Sizler bir
algıyı, Türkiye’nin ruhunu,
ülkemizin potansiyelini
insanlara nakşediyorsunuz.
Türkiye ile ilgili olumsuz bir
algıya sahip olan insanlar
ülkelerine Türk Hava Yolları
sayesinde mutlu döndüğünde
muazzam bir hizmete

Held as a tradition every year
in Antalya and attended by
all senior executives, Turkish
Airlines Management Summit
took place between January
16 and 18. The summit was
attended by Republic of
Turkey Minister of Treasury
and Finance Berat Albayrak,
Minister of Transportation
and Infrastructure Mehmet
Cahit Turhan, Turkish
Airlines Chairman of the
Board and the Executive
Committee M. İlker Aycı,
and all the company’s senior
executives.
“Turkey Is Turkish
Airlines”
During his speech at the
summit, Republic of Turkey

Minister of Treasury and
Finance Berat Albayrak
stated that he believed the
company would continue
to make the Turkish people
proud and added, “Turkey
is Turkish Airlines. We can
truly feel it at this event.
Turkish Airlines has become
the pioneering ambassador
of Turkey in times of change
and transformation. Turkish
Airlines is not only carrying
people or products. You
make an impression on a
perception, Turkey’s spirit
and potential on other
people. It’s a wonderful
success on your behalf
when people who had a
negative perception about
Turkey return to their
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imza atmış oluyorsunuz.
Çalışkanlığınız, samimiyetiniz
ve güler yüzünüzle ‘Güçlü
Türkiye’ hedefine en büyük
katkıyı veriyorsunuz. Bir
ebeveyn ve insan olarak
kendinizden sonraki kuşaklara
verebileceğiniz, bırakacağınız
en değerli mirasın bu kurum
olacağına inanıyorum.” diye
konuştu.

Turhan, “ICAO verilerine göre
2017 yılında dünyada uçuş
adedi 38 milyona çıkarken
yolcu sayısı 4,3 milyara ulaştı.
Küresel ticaretin yüzde 35’i
havacılığı tercih ediyor.
Tablo böyle olunca havacılık
faaliyetleri ulusal ve küresel
kalkınmanın vazgeçilmez
unsurlarından birine
dönüşmüş durumda.” dedi.

countries happily thanks
to Turkish Airlines. With
your diligence, friendliness
and smiles, you make the
greatest contribution to our
goal of a strong Turkey. As a
parent and as an individual,
I believe this establishment
will be the most precious
heritage you will leave for the
next generations.”

Türk Havacılığı Büyüyor
Zirvede konuşan T.C.
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Sayın Mehmet
Cahit Turhan, Türk Hava
Yolları ailesi tarafından
düzenlenen Yönetim
Zirvesi’nde olmaktan büyük
bir memnuniyet duyduğunu
söyledi. Konuşmasında yolcu
ve kargo taşımacılığındaki
hızlı büyümeye dikkat çeken

“Saha Bizim, Maç Bizim”
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı, “Saha
Bizim, Maç Bizim” sloganının
ardındaki yaklaşımı şu sözlerle
açıkladı: “İstanbul Havalimanı
ile öyle güzel bir sahaya gidip
öyle bir maç oynayacağız ki
heyecanlanmamak elde değil.
Daha büyük olmak istiyoruz.
Bir numara olmak için zirveye

The Growth of Turkish
Aviation
Republic of Turkey Minister
of Transportation and
Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan also gave a speech
at the summit and said he
was very happy to attend
the Management Summit
held by the Turkish Airlines
family. Emphasizing the fast
growth in passenger and
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T.C. Hazine ve Maliye
Bakanı Sayın Berat Albayrak
konuşmasında Türk Hava
Yolları'nın Türkiye'yi temsil
gücüne dikkat çekti.
Republic of Turkey Minister
of Treasury and Finance Berat
Albayrak's speech emphasized
Turkish Airlines' influence on
Turkey's image.

cargo transport, Turhan
said, “According to the
ICAO data, the number of
global flights increased to
38 million and the number
of passengers to 4.3 billion
in 2017. Thirty-five percent
of global commerce prefers
aviation. This indicates that
aviation operations have
become one of the essential
elements of national and
global development.”
“Our Game in Our Field”
Turkish Airlines Chairman
of the Board and the
Executive Committee M.
İlker Aycı explained the
reasoning behind the motto
“Our Game in Our Field.”
“We will become a player in
such a great field thanks to
Istanbul Airport that it’s

çok yakınız. İyi bir sahaya
ihtiyacımız vardı. Şimdi
İstanbul Havalimanı ile o
sahaya sahibiz. Yer bizim, gök
bizim, bayrak bizim.”
İstanbul Havalimanı’na
ilişkin çok net ve önemli
mesajlar veren Aycı, değişimin
önemine de dikkat çekti:
“3 Mart itibarıyla İstanbul
Havalimanı’na taşınmış
olacağız. Bizim için yepyeni
bir dönem başlıyor. Sunduğu
olanakların yanı sıra artacak
rekabet nedeniyle İstanbul
Havalimanı bizim için
yeni ve zorlu bir mücadele
anlamına da geliyor. Orada
başarılı olabilmek için iş yapış
şekillerimizi değiştirmeli
ve yeni alanın getireceği
dönüşüme hazır olmalıyız.”
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı’nın
konuşmasının ardından

konuşan ve 2018’in
başarılarına değinen Türk
Hava Yolları Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Bilal Ekşi, “Bir olunca
neler başarabileceğimizi
2018’de ortaya koyduk. 1
milyar dolarlık faaliyet kârı
rekoru bunun en güzel kanıtı.
Bu çıtayı bu sene de bir milyar
doların üzerinde tutacağımıza
inanıyorum.” dedi.
Zirvede konuşan isimlerden
biri de ünlü marka uzmanı
Ali Saydam’dı. Konuşmasında
Türk Hava Yolları’nın marka
serüvenini iletişim biliminin
temelleri doğrultusunda ele
alan Saydam, sunduğu ürünün
değeri, çağına ve çevresine
duyduğu sorumluluk ve
hedef kitlesine telkin ettiği
güven duygusuyla Türk Hava
Yolları’nın Türkiye’nin en
değerli markası olduğunu
söyledi.

hard not to get excited. We
want to be bigger. We’re very
close to being number one.
All we needed was a good
field. And Istanbul Airport
gave us that. It’s our land,
our sky, and our flag.”
Having presented very clear
and important messages
regarding Istanbul Airport,
Aycı also emphasized the
importance of change. “We
will have moved to Istanbul
Airport by March 3. It’s
the beginning of a brandnew era for us. Thanks to
its opportunities and the
increasing competition,
Istanbul Airport also means
a new and challenging
time for us. In order to be
successful, we need to change
the way we do business and
be ready for the incoming
change.”
After Turkish Airlines

Chairman of the Board and
the Executive Committee M.
İlker Aycı, Turkish Airlines
Deputy Chairman and CEO
Bilal Ekşi also gave a speech
about the achievements of
2018. “Last year, we proved
what we can achieve when
we’re one. The recordbreaking 1 billion-dollar
operating margin is the
greatest proof. I believe we
will raise this bar to even
further heights.”
Another speaker at the
summit was the notable
brand expert Ali Saydam. In
his speech, Saydam talked
about Turkish Airlines’
brand journey in terms
of the fundamentals of
communication sciences. He
said that Turkish Airlines is
the most valuable brand in
Turkey based on the value
of its product, its sense of

3

3

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Sayın Mehmet Cahit Turhan
da Türk Hava Yolları Yönetim
Zirvesi'nde yeni hedefler üzerine
konuşma yaptı.
Republic of Turkey Minister of
Transportation and Infrastructure
Mehmet Cahit Turhan gave a
speech about Turkey's new goals at
the Turkish Airlines Management
Summit.
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responsibility to the times
and environment, and the
trust it instills in its target
audience.
Insight and innovation
leader Rickie Khosla
(Nielsen Emea), one
of the speakers at the
Management Summit,
informed the audience
about research regarding
the brand awareness of
Turkish Airlines. Nielsen
General Manager of Turkey
Didem Şekerel Erdoğan
also shared the results
of the research about the
distribution of passenger
profiles in aviation.
The executives attending
the Management Summit,
organized under the motto
“Our Game in Our Field,”
stated that they were
ready for the change and
transformations in 2019
and shared their insights

and goals, in addition
to elaborating on the
contribution of Istanbul
Airport, planned to be
opened completely on March
3, to the growth of Turkish
Airlines.
Another highlight of the
summit was the project
“SesVer” which was
conducted by Turkish
Airlines for its disabled
employees and aims to
eliminate the problems
of accessibility and social
integrity encountered by
people with disabilities.
Turkish Airlines’ employees
read the airline’s corporate
communication magazine
Empathy in a recording
studio, installed for this
project by volunteers.
This year’s Management
Summit ended with
successful performances by
Ata Demirer and MFÖ.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı
konuşmasında İstanbul Havalimanı’na ilişkin önemli mesajlar verdi.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker
Aycı's speech included important messages about Istanbul Airport.

5

Yönetim Zirvesi’nin
konuşmacılarından, içgörü ve
inovasyon lideri Rickie Khosla
(Nielsen Emea), Türk Hava
Yolları markasının bilinirliğine
dair araştırma hakkında
bilgiler verdi. Havacılıkta
yolcu profillerinin dağılımına
yönelik bir araştırmaya imza
atan Nielsen Türkiye Genel
Müdürü Didem Şekerel
Erdoğan, elde edilen sonuçları
Yönetim Zirvesi’nde paylaştı.
Bu yılki teması “Saha Bizim,
Maç Bizim” olarak belirlenen
Yönetim Zirvesi’ne katılan
yöneticiler 2019’daki değişim
ve dönüşümlere de hazır
olduklarını belirtti. 3 Mart’ta
tamamen hizmete girecek
İstanbul Havalimanı’nın Türk
Hava Yolları’nın büyümesine
yapacağı katkıların yanı sıra
60 ANADOLUJET • ŞUBAT • FEBRUARY 2019

öngörülerini ve hedeflerini
de paylaştılar. Yönetim
Zirvesi’nde gerçekleştirilen
“yeni kabin üniformalarına
dair sunum” da ilgiyle izlendi.
Zirvede öne çıkan noktalardan
biri de Türk Hava Yolları’nın
engelli çalışanları için
düzenlediği; engellilerin
erişim, ulaşılabilirlik ve
sosyal hayata katılabilirlik
sorunlarını ortadan
kaldırmayı hedeflediği
“SesVer” projesi idi. Çalışanlar,
gönüllülük esasına dayalı
bu projede kurulan ses
stüdyosunda Türk Hava Yolları
kurum içi iletişim dergisi
Empathy’nin okumalarını
yaptı.
Bu yılki Yönetim Zirvesi, Ata
Demirer ve MFÖ’nün başarılı
performanslarıyla sona erdi.

5

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal
Ekşi, 2019’un Türk Hava Yolları için büyük bir dönüm noktası olacağını
belirtti.
Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi stated that 2019 will be a
great milestone for Turkish Airlines.

TÜRKÜLERDEN DE GÜZEL

ELAZIĞ
MORE BEAUTIFUL THAN ITS FOLK SONGS
MUTLU DURSUN

Binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri, eşsiz
lezzetleriyle Elazığ’ı daha yakından tanımak
ister misiniz?

MURAT BAKMAZ

Would you like to get to know Elazığ more closely with
its thousands-year-old history, natural beauties, and
unique tastes?

1

2

3

Elazığ, her şeyden önce,
türküleriyle sevdiğim bir şehir.
Zeytinburnu’nda çıraklık
yaparken Elazığlı rektifiyeci
Nedim Usta’nın durup durup
“Saza niye gelmedin/Söze
niye gelmedin/Gündüz belli
işin var/Gece niye gelmedin”
sözlerini terennüm etmesi,
bu sırada gözlerinin ışıması,
yüzünde güller açması hâlâ
aklımdadır. Erkan Oğur’un
dost meclislerinde hep bir
ağızdan söylediğimiz “Elaziz
Uzun Çarşı” türküsünün de
bendeki yeri ayrıdır.
Bu duygularla şehri keşfetmeye
İzzet Paşa Camii ve tarihî
Hükümet Binası’nın bulunduğu
PTT Meydanı’nın hemen
arkasındaki Kapalı Çarşı’dan
başlıyorum. 1928 yılından
beri hizmet veren bu çarşı
günün her saatinde hareketli.
Yörede yetişen nohudun
özel yöntemlerle kumda
kavrulmasıyla elde edilen Ağın
leblebisi, Elazığ’da aluça (can
eriği) olarak bilinen meyvenin
güneşte kurutulmasıyla elde
edilen çir, dilimlenmiş elma
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ve armut kurusu gakh (kak),
Baskil kayısısı, şavak tulum
peyniri, çedene kahvesi ve en
önemlisi bağ evlerinde Elazığ’ın
dünyaca ünlü coğrafi tescil
sahibi üzümlerinden üretilen
bastuğ (pestil) ve orcik (cevizli
sucuk) gibi yerel lezzetleriyle
bu bereketli çarşı, Anadolu’nun
esnaf geleneklerinin hâlâ
yaşadığı, teklifsiz tadım
yapabileceğiniz, her adımı
başka bir sürprize açılan
rengârenk bir lezzet dünyası
âdeta. Taş fırında tattığım, çok
hoşuma giden yağlı ekmek ve
çarşıdan aldığım tulum peyniri
ile beraber tarihî çarşının
güney kapısından çıkarak
Elazığlıların ocakbaşı dediği
bir çayevine gidiyorum.
Kalaycılık ve bakır işçiliği
yapan esnafa hizmet veren bu
ocakbaşında yerel radyodan
Elazığ türküleri dinleyerek
kahvaltımı yaptıktan sonra
Kapalı Çarşı’yı da içine alan,
kentin kalbinin attığı eski çarşı
bölgesini keşfe çıkıyorum.
Çarşının dükkânlarını
gezerken verdiğim çay

Elazığ is a city that I had come to
know and love through its folk
songs. While I was working in
Zeytinburnu as the apprentice of
Master Nedim, a mechanic from
Elazığ, he’d often start singing one
of the old folk songs with his
touching voice which would go
something like this, “Why did you
not come and play with us / Why
did you not join in the singing / I
understand you’re busy in the
morn’n / Why did you not come in
the even’n.” I still recall how his eyes
shone and his face lit up as he sang.
Erkan Oğur’s “Elaziz Uzun Çarşı”
folk song, which we sang in unison
in friends’ gatherings, holds a very
special place in my heart.
I start exploring the city from the
Covered Bazaar right behind the
PTT Square which holds the İzzet
Pasha Mosque and the historical
Government Building. Providing
services since 1928, this market is
lively throughout the day. With
Elazığ’s delicacies on offer like Ağın
roasted chickpeas, made by
roasting the local chickpeas in sand
with a special method; çir, prepared
by sun drying the fruit known in

Elazığ as aluça (green plums); gakh
(kak), dried and sliced apples and
pears; Baskil apricot; Şavak
bryndza cheese; Çedene coffee
served with bastuğ (dried fruit
roll-up); and orcik (churchkhela)
made from the world-renowned
grapes with geographical indication
registration in the vineyard
cottages of Elazığ, this teeming
market is veritably a place where
tradesmen’s traditions are kept
alive, and you can taste local
delicacies without even asking for
permission -it is a colorful world
that holds the promise of a new
surprise at every step. With the
greasy bread I got from the stone
oven bakery and the bryndza
cheese from the marketplace,
leaving from the south gate of the
historical bazaar, I head towards
the teahouse the residents of Elazığ
refer to as “ocak başı.” After having
my breakfast listening to the folk
songs of Elazığ on the radio at this
teahouse that serves the pewterand coppersmiths, I start to explore
the old bazaar region in the heart of
the city. The Covered Bazaar is also
hosted here. The melodies of Elazığ

molalarında kulağıma çalınan
sohbete eşlik eden Elazığ
ezgileri, buranın müzikle
yaşayan bir şehir olduğunu
iyiden iyiye hissettiriyor bana.
Çarşı bölgesinden ayrılmadan
önce, 50 küsur yıldır, Elazığ’ın
ünlü sekiz köşeli şapkasını
yapan Nevzat Usta’yı ziyaret
ediyorum. Çaylar söyleniyor,
sohbet koyulaşıyor. Uzun yıllar
kardeşiyle birlikte çalışan,
daha sonra da yeğeniyle işe
devam eden Nevzat Usta’dan
mesleğin inceliklerini ve
Elazığ’ın meşhur şapkasının
hikâyesini dinledikten sonra
şehrin modern yüzünü
görmek için 180 dönüm arazi
üzerine kurulu Kültürpark’a
yöneliyorum. 2014 yılında
hizmete açılan park, içindeki
yapay göleti, spor kompleksi,
yürüyüş-koşu-bisiklet yolları,
lokantaları, kafeteryaları,
seyir terası, otoparkı, festival
alanı, oyun parkları, gül

bahçeleri ve amfitiyatrosuyla
şehrin içinde Elazığlılara nefes
aldıran bir yaşam alanı. Artık,
Elazığ denilince akla ilk gelen
yerlerden biri olan Kültürpark
ile birlikte Abdullah Paşa
mevkiindeki ışıl ışıl kafeler
üniversiteli gençlerin en
popüler buluşma noktaları.
Cumbalı evleriyle geleneksel
Elazığ mimarisinin örneklerini
sergileyen Kazım Efendi
Sokak şehir merkezindeki son
durağım oluyor.
Keban’dan Hazarbaba’ya
Binlerce yıllık görkemli bir
tarihe sahip olmakla beraber
kendi kabuğunda yaşayan
bu şehri Fırat Üniversitesi
ile birlikte tekrar ayağa
kaldıran Keban Barajı’nın
bulunduğu Keban ilçesine
yöneliyorum. Türkiye’nin
ve dünyanın en genç şelalesi
olan Çırçır Şelalesi’nin yanı
başına kurulmuş alabalık

that accompany the small talk that
reaches my ears during my tea
breaks as I continue to stroll around
the shops, tell me that Elazığ is
thoroughly a city that thrives on
music. Before leaving the market
region, I visit the master milliner
Nevzat who has been
manufacturing the octagonal
shaped hats specific to the region
for half a century. Tea is ordered
and conversation deepens. After
listening to the intricacies of the job
and the story of the octagonal hat
of Elazığ from Master Nevzat, who
now works with his niece after
working with his brother for long
years, I head over to Kültür Park set
up on 445 acres of land to see the
city’s modern features. Brought
into service in 2014 with its
artificial pond, sports complex,
walking/jogging/cycling tracks,
restaurants, cafeterias, viewing
terraces, car park, festival areas,
playgrounds, rose gardens and
amphitheater, the park is a leisure

area where inhabitants of Elazığ
head for relaxation and
entertainment. Kültür Park, one of
the first places that come to mind
when Elazığ is mentioned, and the
resplendent cafés at the Abdullah
Pasha locality are the most popular
meeting points for university youth.
Displaying examples of traditional
Elazığ architecture with its
bay-windowed houses, Kazım
Efendi Street is my last stop in the
city center.
From Keban to Hazarbaba
I head over to Keban borough,
housing Keban Dam and Fırat
University, both of which have
given a new lease on life to the city,
which is tranquil despite its
thousand-year-old glorious past.
After tasting the different kinds of
trout dishes on offer in the trout
restaurant by Çırçır Waterfall -the
newest waterfall of both Turkey
and the world- served along with
the water from the latter, we head
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Elazığ’ın meşhur
sekiz köşeli
şapkasının (kasket),
her köşesi farklı bir
anlama sahip.
Each corner of the
famous octagonal
hat (cap) of Elazığ
represents a virtue:
bravery, valor,
diligence, generosity,
honesty, hospitality,
modesty, and trueness.

3

Kapalı Çarşı’da
Anadolu’nun esnaf
gelenekleri bugün de
yaşatılıyor.
The traditions of the
Anatolian tradesmen
are kept alive in the
Covered Bazaar.

4

Kültürpark Elazığ’ın
yeni yaşam alanı
olarak hizmet veriyor.
Kültür Park serves as
Elazığ’s new leisure
area.
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restoranında şelalenin
suyuyla servis edilen alabalık
çeşitlemelerini tattıktan sonra
baraj gölünde kurulan modern
alabalık üretim çiftliklerini
görmek için yola koyuluyorum.
1500’den fazla Elazığlının
çalıştığı, Türkiye’nin en önemli
alabalık üretim merkezi
olan Keban’daki tesislerde
yılda 14 bin ton alabalık
üretiliyor. Her birinde 150
bin alabalığın bulunduğu
üretim kafeslerine yerleştirilen
kameralardan balıkların
beslenmesini izledikten sonra
şehir merkezindeki otelime
dönüyorum. Ertesi gün ilk
durağım, Sivrice ilçesinde
yer alan 2 bin 347 metre
yüksekliğindeki Hazarbaba
Dağı üzerinde kurulmuş olan
Hazarbaba Kayak Merkezi.
Burası, tesisleri ve 1100
metrelik telesiyejiyle hem
Elazığlılara hem de çevre
illerden gelenlere hizmet veren
önemli bir turizm noktası.
Hazar Gölü’nün muhteşem
manzarasına karşı kayak
yapabileceğiniz merkezde

sekiz kayak pisti bulunuyor.
Merkezin kafeteryasında
saleple içimi ısıttıktan sonra
mavi sularında gizlediği,
1991 yılında tescillenerek
koruma altına alınan “Batık
Kent” ile birlikte popülerliğini
arttıran Hazar Gölü’nün
kıyısından Harput’a, yani taş
kaleye yöneliyorum. Daha
şehre varmadan kendini
gösteren ve yaklaşık 2 bin
800 yıldır ayakta olan Harput
Kalesi, Urartu kalelerinin en
heybetlilerinden biri. MÖ 800
yılında Urartular tarafından
yaptırılan Harput Kalesi,
rivayet odur ki, suyun zor
bulunduğu ancak hayvanların
bol süt verdiği bir çağda
harca su yerine süt katılarak
inşa edilmiş. Bu nedenle Süt
Kalesi olarak da biliniyor.
1123 yılında Kudüs kralı II.
Baudouin’in şövalyeleriyle
birlikte esir edilerek
zincire vurulması ve bir ay
süreyle Harput Kalesi’ndeki
zindanda hapsedilmesi
kaleyle ilgili dikkat çeken
bir anekdot. Onları esir
5

over to the trout breeding farms set
up at the dam lake. In the trout
production premises of Keban, the
most important trout production
center of Turkey where over 1,500
residents of Elazığ are employed,
14,000 tons of trout are produced
every year. Having seen how the
fish are fed through the cameras
installed in each of the cages where
150,000 tons of trout are bred, I
return to my hotel in the city
center. Next day, my first stop is
the Hazarbaba Ski Center set up at
an altitude of 2,347 meters on
Mount Hazarbaba in the Sivrice
borough. The ski center is the area’s
most important tourist attraction,
serving not only residents of Elazığ
but also those coming from the
surrounding cities with its
premises, 1,100-meter-long cable
car, and cafeteria. There are eight
ski tracks at the center where you
can ski enjoying the splendid views
of Lake Hazar. After warming up
with salep (traditional winter
beverage made with milk and
Anatolian orchid) at the center’s
cafeteria, I head over to Harput,
that is to say taş kale (stone castle)

following the shores of Lake Hazar.
The lake became all the more
popular with the “Sunken City”
hiding within its blue waters. It
was consequently registered in
1991in order to be preserved as a
landmark. Appearing before you
reach the city, standing there for
almost 2,800 years, Harput Castle
is one of the most grandiose
Urartian castles. It is said that
Harput Castle, built by the
Urartians in 800 BC, was
constructed by adding milk instead
of water to the mortar at a time
when water was scarce but animals
were lactating profusely. Hence, it
is also known as “Milk Castle.” An
important historical anecdote tells
of King of Jerusalem Baldwin II
and his knights who were captured
and held in the dungeons of this
castle for a month in 1123. And the
person who captured them was
Belek Gazi, the grandson of Artuk
Bey, one of the famous
commanders of Sultan Alparslan in
the Malazgirt War, who turned
Harput into a dominion in 1115.
Known for his heroism against the
crusaders, the statue of this
6
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alan ise Sultan Alparslan’ın,
Malazgirt Savaşı’ndaki ünlü
komutanlarından Artuk
Bey’in torunu, 1115 yılında
Harput’u hâkimiyeti altına
alan Balak Gazi. Haçlılara karşı
göstermiş olduğu cengâverlikle
Elazığlıların gurur duyduğu bu
komutanın heykeli Harput’taki
Balak Gazi Parkı’nda
görülebilir.
Günümüzden 4 bin yıl
öncesine uzanan Hitit yazılı
kaynaklarında adı İşuva olarak
geçen Asurlara ait çivi yazısı
tabletlerde ise Karpata olarak
söz edilen Harput’a, önce
Hurriler ardından da Hititler
gelmiş. Onları Urartular,
Persler, Romalılar ve en
nihayetinde Türkler takip
etmiş. MS 179’da inşa edilen
Süryani Kadim Meryem Ana
Kilisesi; Artuklu ve Osmanlı
dönemlerine ait camiler,
türbeler ve tarihî evleriyle
tam bir açık hava müzesi
görünümündeki Harput’un
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atmosferinden etkilenmemek
mümkün değil.
Kaleyi geride bırakarak eğik
minaresiyle ünlü Artuklu eseri
Ulu Cami’ye yöneliyorum.
İbadet ve konaklama amacıyla
1157 yılında inşa edilmiş
caminin abanoz ağacından
yapılan, ahşap geometrik
parçaların birbirine geçmesi
ile (kündekâri tekniği)
oluşturulmuş 832 yaşındaki
minberi biraz ileriye,
avlusundaki anıt çınar
ağacıyla aynı yaştaki Kurşunlu
Camii’ne taşınmış. 1465
yılında Akkoyunlu hükümdarı
Uzun Hasan’ın annesi Sare
Hatun tarafından mescit
olarak yaptırılan Sare Hatun
Camii ve caminin yanındaki
Cimşid Bey Hamamı
Harput’un dikkat çeken
eserleri arasında. Şimdilerde
bir restoranın parçası olarak
hizmet veren Cimşid Bey
Hamamı dövme çorba, sırın,
Harput köfte, gömme ve

commander, greatly loved by the
residents of Elazığ, can be seen at
Balak Gazi Park in Harput.
First the Hurries and then the
Hittites arrived in Elazığ, which
was referred to as “Issua” in the
written Hittite resources dating
back 4,000 years and “Karpata” in
the cuneiform tablets of the
Assyrians. They were followed by
the Urartians, Persians, Romans
and, finally, the Turks. It is
impossible not to be impressed by
Harput, seemingly an open-air
museum with the Syriac Virgin
Mary Church built in AD 179 and
the mosques, mausoleums, and
historical houses dating back to the
Artuqid and Ottoman eras.
Leaving the castle behind, I head
towards Ulu Mosque, the Artuqid
structure famous for its inclined
minaret. The mosque was built in
1157 for religious practice and
accommodation. The mosque’s
832-year-old minbar built with the
kündekari technique, which
involves attaching the

Elazığ’da üretilen
alabalık yurt içinde
tüketildiği gibi
Avrupa’ya da satılıyor.
The trout produced in the
Keban Dam Lake in Elazığ
is not only consumed
within the country but is
also exported to Europe.

6

Hazar Gölü kıyısındaki
tesisler kış aylarında da
popüler.
The premises on the
shores of Lake Hazar are
also popular in winter.

7

Çırçır Şelalesi dünyanın
en genç şelalesi.
Çırçır Waterfall is the
youngest waterfall in the
world.

8

2 bin 800 yıldır ayakta
olan Harput Kalesi
Urartu kalelerinin en
heybetlilerinden.
Standing for 2,800 years,
Harput Castle is one of the
most grandiose Urartian
castles.

geometrically cut ebony wood
without gluing or nailing, was
moved a little further down the
road to Kurşunlu Mosque, which is
as old as the plane tree in its
courtyard. Built under the aegis of
Sare Hatun, the mother of
Akkoyunlu ruler Uzun Hasan, in
1465 as a masjid, Sare Hatun
Mosque and Cimşid Bey
Bathhouse, beside the mosque, are
among the structures that draw the
most attention in Harput. Serving
as part of a restaurant these days,
Cimşid Bey Bathhouse presents
local delicacies like dövme soup,
sırın, Harput meatballs, gömme
and patila. Those who would like to
take their loved ones a souvenir
from Harput can drop by the
souvenir shop run by women under
the auspices of the municipality.
Another place to be visited in
Harput is the approximately
200-year-old Şefik Gül Culture
House, constructed in stone and
wood. Brought into service as a
museum in 2005, this beautiful
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Mevsime, yörenin
özelliklerine ve
kentte üretilen
ürünlere göre
şekillenen yemek
çeşitlerinin
birçoğu yalnızca
Elazığ’a özgü.
Most of the dishes
that are formed in
accordance with the
season, the features
of the region and
the produce that’s
grown are unique to
Elazığ.

9

MURAT İBRANOĞLU

9

patila gibi yöresel lezzetleri
meraklılarına sunuyor.
Sevdiklerine Harput’tan bir
hatırayla dönmek isteyenler
belediyenin kadınlara tahsis
ettiği merkezdeki hediyelik
eşya dükkânına uğrayabilir.
Yapımında taş ve ahşabın
kullanıldığı yaklaşık 200
yıllık Şefik Gül Kültür
Evi, Harput’ta ziyaret
edilebilecek yerlerden bir
diğeri. 2005 yılında müze
olarak hizmet vermeye
başlayan bu şirin ev,
kapı tokmaklarından iç
tasarımına eski bir Harput
evinin neye benzediğine
dair önemli bilgiler veriyor.
Harput gezimin son durağı
Kürsübaşı Okuma ve Kültür
Evi. 2014 yılında Elazığ
İl Özel İdaresi tarafından
Harput kültürünün
yaşatılabileceği bir mekân
olarak tasarlanan ev
HADİKA (Harput Dijital
Kent Arşivi), kütüphane
ve okuma salonları,
Kürsübaşı kültürünün icra
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edilebileceği Kürsübaşı
odası, Mehmet Şerif Çaça
klarnet salonu, Yılmaz
Kalender’in arşivinden Enver
Demirbağ musiki odası,
Gül’i Tebriz’i toplantı salonu
ile Harput kültürünün
hâlâ yaşatıldığı bir mekân.
Burada Harput’un zengin
müzikal mirasına şahitlik
edebilirsiniz. Sanat musikisi
ile halk müziğini bir araya
getiren; sadece söyleyiş
tarzıyla değil müziğin
icrasında kullanılan
enstrümanlarıyla da
kendine has bir tarzı var
Harput müziğinin. Denk
gelemediyseniz enstrüman
olmadan da fasıl açabilen
Elazığlılar gibi kendi
kendinize söyleyip mutlu
olabilirsiniz. Ben de öyle
yapıyorum karlı bir günde
Harput’tan ayrılırken.
Söylenebilecek belki de en
güzel türküyü mırıldanarak:
“Kar mı yağmış şu Harput’un
başına/Kurban olam
toprağına taşına...”

mansion lends important clues
about the appearance of old Harput
houses from its door handles to its
interior design.
The last stop of our Harput
excursion is Kürsübaşı Reading and
Culture House. Designed in 2014 as
a place where the culture of Harput
can be preserved by the Elazığ
Special Provincial Administration,
HADİKA (Harput Digital Town
Archive) is where Harput culture is
kept alive with its archive room,
library, and reading halls;
Kürsübaşı hall where the Kürsübaşı
cultural activities are held; Mehmet
Şerif Çaça clarinet hall; Enver
Demirbağ music room, based on the
archives of Yılmaz Kalender; and
Gül’i Tebriz’i meeting halls. If you
are lucky, you can bear witness to
the rich musical heritage of Harput
here. Melding classical with folk
music, Harput music boasts a
unique style not solely with its
manner of singing but also the
instruments used in its
performances. If you didn’t have the
pleasure of coming across such a
performance, then you can start a

musical convocation without any
instruments by singing on your
own. That’s what I do as I leave
Harput on a snowy day. I leave the
city murmuring the folk song that’s
most fitting. “Did it snow on the
caps of Harput / I’d sacrifice myself
for its land and rock...”
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ESKİ İSTANBUL’UN
FOTOĞRAFÇILARI

ABDULLAH
BİRADERLER
THE PHOTOGRAPHERS OF OLD
ISTANBUL: ABDULLAH BROTHERS
Yaklaşık 100 sene önceki İstanbul’da gezintiye
çıkmak ister misiniz? Henüz köprülerin olmadığı
Boğaz’a; kayıklara, kayıkhanelere, at arabalarına,
seyyar kahvecilere ve hatta sultanlara tanıklık
etmek?.. Bütün bunlara ulaşmanızı döneminin
en ünlü fotoğrafçılarından üç kardeş sağlıyor:
Abdullah Biraderler!
Would you like to stroll around in the Istanbul of
around 100 years ago? To witness the sights of
the Bosporus without the bridges, the boats, boat
sheds, buggies, peddler coffee sellers and even the
sultans?.. Three brothers, the famous photographers
of the era elicit that for you: Abdullah Brothers!
NİLÜFER TAKTAK

ABDULLAH BİRADERLER

ANADOLUJET • ŞUBAT • FEBRUARY 2019 73

1826’da tarihteki ilk fotoğrafı,
evinin önünden sekiz saatlik
bir pozlama sonrası çeken
mucit Nicephore Niepce’in
başlattığı fotoğrafçılığın
İstanbul’daki gelişiminin
en büyük mimarlarındandır
Abdullah Biraderler. Ermeni
asıllı Kayserili sarraf Mikayel
Abdullahyan’ın oğulları Viçen,
Kevork ve Hovsep’in ticari
adı olan Abdullah Biraderler,
19’uncu yüzyıl Osmanlısı’na
ve İstanbul’un o dönemde
çekilmiş hemen her fotoğrafına
imzalarını atmışlardır.
Kırım Savaşı sırasında bir
Alman generalin yanında
İstanbul’a gelen kimyager
Rabach, burada bir fotoğraf
atölyesi kurar. İşte bu atölye
sonradan Abdullah Biraderler
olarak anılacak kardeşlerin
en büyüğü Viçen’in rötuş
ustalığı yaparak fotoğrafçılığı
öğrendiği yerdir. Daha
sonra kardeşi Kevork’u da
yanına aldırır. Ustalarının
ülkesine dönmesinin
ardından çalıştıkları atölyeyi
devralırlar. Kısa bir süre
sonra iki kardeş fotoğraf
1
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tekniğinin inceliklerini
öğrenmek için dönemin
sanat merkezi Paris’e giderek
eğitim alırlar. Döndükten
sonra çalışmalarıyla sanat
çevrelerinin dikkatini çeken
kardeşler kısa sürede başarıdan
başarıya koşacak markalarını
kurarlar: Abdullah Frères
(Abdullah Biraderler).
Bu ün bir süre sonra Sultan
Abdülmecid’in kulağına gider.
Kardeşler o kadar konuşulur
ki sultan onlara poz verir ve
böylece Osmanlı tarihinde
fotoğrafını çektiren ilk padişah
olur. Tabii Abdullah Biraderler
de padişahı görüntüleyen
ilk fotoğrafçılar! Daha
sonra, Sultan Abdülaziz’in
hükümdarlığı döneminde
kendilerine “Ressam-ı Hazreti
Padişahi” yani padişahın
hususi fotoğrafçısı denir.
Bu ünleri sayesinde sarayda
kalmayı başarırlar. Öyle ki
Abdülaziz’den sonra,
II. Abdülhamid döneminde
de saray fotoğrafçılığını
sürdürürler.
Abdülhamid’in emriyle
imparatorluğun her köşesini
2

arranged for his brother Kework
to work at the same studio too.
When their master decided to
return back to his homeland they
took over the studio. In a short
while, to learn the intricacies
of this art, they headed over
to Paris -the art center of the
era- and received training there.
Drawing the attention of the
art circles upon their return the
brothers established their own
brand that become a success
before long: Abdullah Frères
(Abdullah Brothers).
In time, their fame reached
the ears of Sultan Abdülmecit.
The brothers were so spoken
about that the Sultan posed
for them and became the first
Sultan to be photographed in
Ottoman history. And hence,
Abdullah Brothers became
the first to photograph the

Abdullah Brothers are the
master builders of the art of
photography that was started
by inventor Nicéphore Niepce
who shot the first photograph
in history in 1826 in front of his
house after an overexposure of
eight hours. Abdullah Brothers,
Vichen, Kework and Hovsep,
the sons of the banker Mikayel
Abdullahyan from Kayseri of
Armenian descent appended
signature to the 19th century
Ottomania and the photographs
of Istanbul taken in that era.
Arriving at Istanbul alongside
a German general during the
Crimean War, chemist Rabach
set up a photography studio here.
This studio is where Vichen, the
eldest of the brothers known
as Abdullah Brothers, learned
photography by working as a
retouching dabster. Then he

1 2 3

4

Abdullah Biraderler
Abdullah Brothers
Galata Kulesi
Galata Tower

3

4
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5

Büyükada kayık yarışları
Boat races in Büyükada

fotoğraflayan kardeşler, bir
döneme tanıklık etmemizi
sağlar. Fotoğraf albümünün
hazırlanması için Topkapı
Sarayı tamamen boşaltılmış,
Dolmabahçe, Yıldız gibi
saraylara taşınılmıştır.
Topkapı’da ise yalnızca
görevliler kalmıştır. Toplam 64
fotoğrafın yer aldığı albümde,
fotoğraflara bakarken
geçmişin bugüne sirayet
eden taraflarını görmek de
kolaylaşır. Aynı yapıların bir
zamanlar bambaşka bir hâlde
nefes aldığını görürsünüz.
Albümdeki Haliç zinciri
fotoğrafı sizi İstanbul’un
fetih günlerine götürebilir
örneğin. Bir manada size
zamanlararası yolculuk
yaptıran bu kare, önceki
dönemlerin de belgelenmesini
sağlar. Yeri gelmişken, söz
konusu zincirin bir parçasının
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
sergilendiğini belirtelim.
Yeniden saray albümüne
dönersek haremin kapısında
bekleyen kara hadımlar,
şimdilerde boş olan ancak o
dönem sultanını bekler gibi
6
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hazır ve nazır olan Bağdat
Köşkü, Babüsselam kapısının
dışındaki ve önündeki hiç
görmediğimiz fotoğraflar
Topkapı Sarayı Fotoğraf
Albümü’nde…
Fotoğrafa son derece
meraklı olan Sultan II.
Abdülhamid’in Amerikan
Ulusal Kütüphanesi’ne önemli
bir fotoğraf koleksiyonu
hazırlattığını biliyor
muydunuz? 51 albüm ve
1819 fotoğrafın yer aldığı
bu koleksiyona Abdullah
Biraderler 1292 fotoğrafı içeren
35 albümle katkı sunmuşlar.
Keza aynı dönemde hazırlanan
Yıldız Sarayı Albümü’nde de
onların isimlerine rastlıyoruz.
Biraderler Büyük Britanya
kralının, Alman ve AvusturyaMacaristan imparatorları gibi
pek çok önemli şahsiyetin de
fotoğraflarını çekme şansı
bulur. Ancak çektikleri portreler
içinde belki de en ilginci Mark
Twain’e ait olanıdır. Mark
Twain’in o meşhur portresini,
gemi yolculuğuyla yolu
İstanbul’a düştüğü zaman
çekmiştir Abdullah Biraderler.

Sultan! Later, during the reign
of Sultan Abdülaziz, they
came to be referred to as “The
Photographers of the Sultan”
that is to say the exclusive
photographers of the Sultan.
And befitting that eminence,
they started residing in the
palace. Such that after the reign
of Abdülaziz, they continued to
act as imperial photographers
during Abdülhamid II’s rule.
Photographing each corner
of the empire at the behest
of Abdülhamid, the brothers
enabled us to bear witness
to that era. To shoot the
photography ordered album,
Topkapı Palace was totally
evacuated, and was transferred
to the Dolmabahçe and Yıldız
Palaces. And only the officials
remained at Topkapı. Looking
at the album consisting of 64
photos in total, it becomes
easier to see what pervades
to this day from the past. You
see that the same structures
breathed life in a different form.
For instance, the Haliç chain
photograph in the album takes
you back to the days of Istanbul’s
7

conquest. Getting you to time
travel in a sense, this shot serves
to document the eras past.
Incidentally, let us mention that
a part of this chain is on display
at the Istanbul Archeology
Museum.
If we get back, once again, to
the imperial album, the black
eunuchs waiting at the gates
of the Harem (Seraglio), the
now desolate but then prepped
and primed Baghdad Pavilion
in anticipation of the Sultan’s
arrival, photographs taken of the
exterior of the gate of Salutation
(Babüsselam) and those right
before it you may see all those
you’ve never seen before in the
Topkapı Palace Photography
Album…
Did you know that Sultan
Abdülhamid II who was quite
interested in photography had
an important photo collection
prepared for the US National
Library? Abdullah Brothers
contributed to this collection
that consists of 51 albums
and 1819 photographs, with
35 albums consisting of 1292
photographs. Likewise, we see

Société Française de
Photographie’e (Fransız
Fotoğraf Birliği) katılan
Biraderler bu çabalarına
karşılık 1892 yılında
kahramanlık sembollerinden
Dördüncü Sınıf Osmaniye
ve Abdülmecid döneminde
tasarlanan Üçüncü Sınıf
Mecidiye nişanlarıyla
ödüllendirilirler.
Kevork ve Hovsep, Mısır
Hidivi Tevfik Paşa’nın davetlisi
olarak Kahire’ye de gider. İki
kardeş bir süre orada kalıp
fotoğrafçılık yaptıktan sonra
İstanbul’a döner. Ancak
işler yolunda gitmemeye
başlar. 1899’da ünü Osmanlı
sınırlarını aşan Stüdyo
Abdullah Biraderler negatifleri
ile birlikte ünlü fotoğrafçılar
Pascal Sebah ve Polycarpe
Joailier’in stüdyosuna, Sebah
& Joaililer’e satılır. Stüdyonun
satılmasından kısa bir süre
sonra kardeşlerin en büyüğü
Viçen hayata gözlerini yumar.
İstanbul Maçka’ya defnedilen
Viçen’in mezar yeri kaybolduğu
için ne yazık ki bugünlerde
bilinmiyor.

8
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Ayasofya Camii
Hagia Sophia Mosque

7

Beyoğlu Kışlası önünde itfaiye alayı
Fire brigades in front of the Beyoğlu Barracks

8

Ertuğrul Tekkesi’nde (Şazeli) selamlık, Beşiktaş
Friday Prayer ceremony at Ertuğrul (Şazeli) Dervish Lodge, Beşiktaş

their name in the Yıldız Palace
Album prepared in the same era.
The brothers had the chance to
photograph many important
figures like the King of Great
Britain, the Chancellor of
Germany, the Emperor of
Austria and King of Hungary.
But among the portraits they
shot, the most interesting one
might be that of Mark Twain.
Abdullah Brothers had captured
that famous portrait of Mark
Twain when he happened to visit
Istanbul during a voyage…
Becoming a member of
the Société Française de
Photographie the Brothers were
granted with the 4th Degree
Osmaniye Badge – a symbol
of heroism in 1892-, and the

3rd Degree Order of Medjidi
designed in Abdülmecit’s reign.
Kework and Hovsep visited Cairo
as the inviteés of the Egyptian
Khedive (Viceroy) Tevfik Pasha.
Staying there for some time and
working as photographers, the
two brothers returned back to
Istanbul. However, the wheels
had started to come off. In 1899,
Studio Abdullah Biraderler,
the fame of which went beyond
Ottoman borders was sold to the
famous photographers Pascal
Sebah and Polycarpe Joailier’s
studio, Sebah & Joaililer with
all their negatives. After the sale
of their studio the eldest of the
brothers Vichen passed away.
Buried in Maçka, Istanbul, his
tomb is unknown and is lost.
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DİJİTAL İKİZLER
DIGITAL TWINS
Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız “dijital ikizler”
kavramı hayatımızda yepyeni kapılar açmaya hazırlanıyor.
The “digital twins” concept we started hearing about in the last few
years is preparing to open brand new doors in our lives.
SİNAN AKKOL
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Bir bilimkurgu filminde
şöyle bir durumla mutlaka
karşılaşmışsınızdır: Ölümle
karşı karşıya kalan dâhi
bilgisayar mühendisi bilincini
bilgisayar ortamına aktararak
sonsuza kadar yaşamayı planlar.
Ama illaki bir şeyler ters gider,
dijital ikizi gerçeğine savaş
açar veya mühendisin dijital
kopyaları tüm dünyayı kaplar.
Mühendis yaptığının bir hata
olduğunu fark eder ama iş işten
geçmiştir.
Ne ilginçtir ki bilimkurgu
filmlerinde gördüğümüz bu
distopik konunun hayatımızı
çok olumlu etkileyecek bir yöne
evrildiğine şahit oluyoruz son
zamanlarda. Gerçek hayattaki
nesnelerin ve sistemlerin
dijitalleştirilmiş kopyaları hayat
bulmaya başlıyor ve yeni bir
kavram “Nesnelerin İnterneti”
çağıyla birleşerek önümüzde
yepyeni kapılar açmaya
hazırlanıyor; üstelik bu kavram
hayatımıza çoktan girdi bile:
“Dijital ikizler”.
Peki nedir bu dijital ikizler?
Dijital ikiz kavramı, bir
eşleştirme teknolojisini
temsil ediyor. Gerçek dünyada

var olan bir nesneyle dijital
ortamda var olan sanal
karşılığının eşleştirilmesi
anlamına geliyor. Gemi ve uçak
endüstrisi, tıp, büyük çaplı
inşaatlar gibi alanlarda gerçek
dünyada, gerçek nesnelerle
denemeler yapmak çok
maliyetli olduğundan, gerçek
nesnelerin davranışlarını dijital
ortamda kopyalayabilen dijital
ikizler üstünden denemeler
yapılabiliyor.
Dijital ikizler, gerçeklerinin
davranışlarını ve dış etkenlere
karşı tepkilerini gelişmiş
algılayıcılarla veri toplayarak
yapay zekâ sayesinde sebepsonuç ilişkileri kurabiliyor.
Dijital ikiz teknolojisinin en
gelişmiş örneklerinde, henüz
gerçekleşmemiş sorunlar
makine öğrenimi sayesinde
simüle edilerek önceden önlem
alınması sağlanıyor.
Aslında uzun zamandan beri
en basit hâliyle hayatımızda
olan dijital ikiz kavramını
bir örnekle netleştirebiliriz:
İnşaat malzemesi üreten ve
sürekli çalışması gereken bazı
fırınların üzerine yerleştirilen
algılayıcılar sayesinde, hangi

You must have come across
a scene like this in a sci-fi
movie: facing death, the genius
computer engineer plans on
living forever by transferring
his consciousness to a digital
environment. However, things
go haywire and his digital
twin wages war against his
authentic self or the carbon
copies of the engineer start
invading the world. The
engineer realizes what he
did was a mistake but the
damage’s already done.
How intriguing, right?
Especially, considering that
these days we bear witness to
the dystopia of sci-fi movies
evolving into something which
will impact our lives positively
in the near future. The
digitalized versions of things
and systems in real time have
started to come to life and are
preparing to open brand new
doors for us combined with a
new concept: “The Internet
of Things” era. Actually, this
concept has already made
it into our lives as “digital
twins.”
What are digital twins?

The digital twin concept
carries the banner of
replication technology. It is
the matching of an object
in the real world with its
counterpart in the digital
environment. Considering
that in all actuality, testing
with real objects in fields such
as shipbuilding and aircraft
construction, medicine, or
large-scale construction
projects is quite costly, trials
are performed by utilizing
digital twins that can copy
behaviors of real objects in the
digital environment.
Digital twins can strike cause
and effect relationships thanks
to artificial intelligence data
gathering with state-of-theart sensors on the originals’
behaviors and reactions to
external forces. In the most
developed examples of digital
twin technology, dormant
problems are simulated by
machine learning to determine
the preventive measures to be
taken.
Actually we can clarify the
digital twin concept, which
has been in our lives for a long
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zaman aralığında, hangi
çeperde normalden fazla
bir basınç oluştuğunu ve
bu basıncın fırını/ürettiği
malzemeyi nasıl etkilediğini
dijital ortamda tespit etmek
mümkün. Normalde bu tür
verilere gerçek nesne üstünden
ulaşmaya çalışınca kaynağı
ve zamanı tespit etmek
neredeyse imkânsızken dijital
ikiz sayesinde kolaylıkla tespit
edilebilir hâle geliyor.
Bir başka örnekte rüzgâr
enerjisi santrali üreticisi,
yüzlerce kilometre uzaklıktaki
rüzgâr türbinlerine yerleştirdiği
algılayıcılar sayesinde,
aşırı soğuk ve uzun süreli
karanlıkların hüküm sürdüğü
bölgelerde sürekli iş gücü
bulundurmak zorunda
kalmıyor. Gerçekleşen ve
gerçekleşme ihtimali olan
sorunları belirleyip bölgeye
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ne zaman insan gücü sevk
etmesi gerektiğini doğru tespit
edebiliyor.
“Nesnelerin İnterneti” (IoT)
kavramının hayatımızda her
geçen gün biraz daha yer
ettiği şu dönemde, endüstri
ve tıp alanları için gerekli
karmaşık veri aktarımı
modellerinin yanı sıra, akıllı
evlerimizdeki veri noktalarının
sayısının artmasıyla bir
süre sonra “evimizin dijital
ikizi” diyebileceğimiz bir
versiyonu bilgisayarımızda
ve telefonumuzda yerini
alacak. Bazı sorunları, “sorun
hâline gelmeden” tespit
edebilmemizi sağlayacak
“evimizin dijital ikizi”.
Hangimiz, alt komşumuzun
salonunu su basmadan günler
önce tesisatımızdaki sorunu
tespit edebilme imkânına hayır
diyebiliriz ki?

time in its most primitive form,
by the following example: the
sensors installed on certain
kilns, used in production of
construction materials, that
are required to work non-stop
allow us to determine in the
digital environment the buildup
of excess pressure according
to time slot and location, and
its impact on the kiln and the
product itself. Such data that
is almost impossible to access
with actual testing becomes
easily available thanks to
digital twins.
For instance, a producer of
wind turbines does not have to
employ a full-time workforce in
regions where extreme cold and
darkness prevail thanks to the
sensors installed on the wind
turbines hundreds of kilometers
away. Detecting existing and
prospective problems, this

technology determines with
precision when the workforce
needs to be dispatched to the
region.
In this era, when the “Internet
of Things” (IoT) concept is
beginning to be ingrained in
our lives more and more each
day along with the complex
data transfer models required
in the industrial and medical
fields, “the digital twin of
our house,” that is its digital
version, in a short while
will exist on our computers
and mobile phones with the
increase of data points in our
smart homes. “The digital
twin of our house” will help us
detect prospective problems
beforehand. Which one of
us wouldn’t want to spot a
problem with our plumbing
before our neighbor’s living
room floods?

ERKEN BAHAR GÜNEŞİNDE
MARMARİS ARKEOLOJİ ROTASI
UNDER THE EARLY SPRING SUN
MARMARIS ARCHAEOLOGICAL ROUTE
MELİH USLU

KORAY M. ÜRKMEZ

İlk inşası MÖ 2’nci bine uzanan, Büyük İskender
ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde
yenilenen Mwarmaris Kalesi’nden başlayan
yolculuğumuz, Bozburun Yarımadası’nın
manzaralı yamaçlarına uzanıyor.

Our journey sets out at Marmaris Castle, whose
construction ﬁrst began in 2000 BC and which was
renovated in the time of Alexander the Great and
Suleiman the Magniﬁcent, and extends to the scenic
slopes of Bozburun Peninsula.

Buza kesmiş şehirlere inat,
ılık geçen kışın ardından
gelen şubat ayı, Marmaris’te
keyif zamanıdır. Yaz
kalabalıklarından uzak böylesi
anlarda Marmaris size, sıklıkla
gözden kaçırılan zengin bir
tarihsel yolculuk vadeder. Biz
de erken ilkbaharın kendini
iyiden iyiye hissettirdiği
bugünlerde, Marmaris’i
zenginleştiren antik
kalıntıların izini sürmeye
karar veriyoruz. Hayatının 30
yılını İstanbul’da geçirmiş, bir
buçuk yıllık çiçeği burnunda
bir Marmarisli olarak
bölgenin doğal güzelliklerden
ibaret olmadığını rahatlıkla
söyleyebilirim. Öyle ki
Karialılardan Büyük
İskender’e, Roma’dan
Osmanlı’ya dek önemli
bir liman yerleşimi olan
Marmaris ve yakın çevresinde
tam 12 farklı antik kentin
izleri bulunuyor. Halikarnaslı
(Bodrumlu) Antik Çağ
tarihçisi Heredot’un
aktardığına göre MÖ 3’üncü
binde Marmaris’te uygarlık
vardı. Gelin, bu tarih
yolculuğuna birlikte çıkalım.

YONCA EVREN

1
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Endülüs bahçeleri gibi…
Dalaman Havalimanı’na bir
saat mesafedeki Marmaris’te
arkeoloji rotamız Kaleiçi’nde
başlıyor. Restore edilerek
yepyeni bir çehreye kavuşan
Kaleiçi, tarih kokan
dar sokakları, hediyelik
eşya dükkânları, kafe ve
restoranlarıyla Ege’nin
en güzel mahallelerinden
birine dönüşüyor. 1789
tarihli Eski Camii’yi geride
bırakıp kaleye çıkan yolu
takip ettiğimizde sağ tarafta
karşımıza çıkan kervansaray,
Kanuni Sultan Süleyman’ın
annesi Hafsa Sultan adına
yaptırılmış. Kitabesinde 1545
tarihi okunan kervansaray,
Marmaris’in tek anıtsal
yapısı, yörenin ise sayılı
anıtsal yapılarından biri.
Beyaz badanalı evleri ve dar
sokaklarıyla bir labirenti
andıran Kaleiçi tepesinin
üzerinde Marmaris Kalesi
yükseliyor. Yüksek surlarla
çevrili kalenin kemerli
kapısı, Endülüs bahçelerini
anımsatan göz kamaştırıcı
bir iç avluya açılıyor. Masmavi
gökyüzüne doğru uzayıp giden

In spite of the frozen lands,
February, which comes after a
mild winter, is a time of delight
in Marmaris. Far from the
crowds of the summer, at times
like this, Marmaris promises
you a historically rich journey,
which is often overlooked. In
these days that invoke in us
the feeling of an early spring,
we decide to trace the remains
of antiquity that enrich
Marmaris. A fresh resident of
Marmaris, having been here
merely a year and a half, who
has spent 30 years of his life in
Istanbul, I can easily say that
the enticements of the region
are not limited to its natural
beauties. An important port
settlement from the times of
the Carians to Alexander the
Great, and from the Romans
to the Ottomans, Marmaris
and its vicinity harbor a total
of 12 ancient cities. According
to Herodotus, the ancient
historian from Halicarnassus,
even in 3000 BC there were
traces of civilization in
Marmaris. Let us set off
together on this historical
journey.

Just like the gardens of
Andalusia
The archeological route that we
will trace in Marmaris, an hour’s
distance from Dalaman Airport,
sets out at the citadel. With a
brand-new facade following its
restoration, the citadel has been
transformed into one of the best
neighborhoods in the Aegean with
its narrow streets smelling of
history, its souvenir shops, cafés,
and restaurants. Leaving behind
the Old Mosque, which dates
back to 1789, and continuing
onwards to the right through the
road that climbs to the castle,
we come across the caravanserai
built under aegis of Suleiman
the Magnificent for his mother
Hafsa Sultana. The caravanserai,
whose epigraph contains the date
1545, is the sole monumental
structure of Marmaris and one
of the most important in its
environs. Over the hill of the
citadel resembling a labyrinth of
white walled houses and narrow
streets, arises Marmaris Castle.
The arched gate of the castle
surrounded by high walls opens
up to a dazzling inner courtyard
that resembles the Gardens of

zarif palmiyelerin süslediği
bahçenin dört bir yanı tarihî
eserlerle dolu: Osmanlı
döneminden kalma mezar
taşları, antik heykeller, dev
gemi çapaları, sütun başları,
kaideler ve daha neler neler!
Marmaris Kalesi ile ilgili
en önemli yazılı kaynak,
19’uncu yüzyılın mimar ve
arkeologlarından Charles
Texier’in metinleri. Fransız
seyyah, eski adı Physkos
olan Marmaris’te, surları
dağlara kadar uzanan bir
kale olduğunu, bu surların
tarihinin Antik Çağ’a kadar
indiğini yazıyor. Bugün
kalenin dehlizlerinde saklı
dört salonda hizmet veren
Arkeoloji Müzesi’nde ise tam
anlamıyla bir hazine saklı:
Burada sergilenen antik
kandiller, sikkeler, cam eserler,
büstler, steller, lahit çeşitleri
ve çanak çömlekler Knidos,
Burgaz, Hisarönü ve Loryma
kazılarında ortaya çıkarılmış.
Müzede sergilenen Helenistik,

Roma ve Bizans dönemlerine
ait eserler arasında en
çarpıcı olanlar, dünyaca ünlü
Knidos aslanının öncülü
diyebileceğimiz heykelcikler ve
Marmaris’in köklü denizcilik
geçmişine işaret eden amfora
koleksiyonu bana sorarsanız.

3

Rodos’a karşı
16’ncı yüzyılda Rodos’u
fethetmek için bölgeye gelen
Sultan Süleyman’ın izini süren
Kanuni Yolu’nun önemli bir
bölümüne ev sahipliği yapan
Marmaris’i geride bırakıyoruz.
Civardaki antik kentler
arasında ilk durağımız, Amos.
İçmeler-Turunç güzergâhında
yaklaşık 20 dakikalık keyifli
bir seyahatle ulaşılan Amos,
Karia Yolu üzerinde yer
alıyor. Kumlubük koyunun
kuzeybatısında, sarp bir tepe
üzerindeki antik yerleşimde
tiyatro, tapınak ve bazı heykel
kaideleri görülebiliyor. Tarihte
Rodos Karşıyaka’sı olarak
bilinen bu yerde, ağaçların

4

2
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Kaleiçi, eski Marmaris’in havasını solumak isteyenler için en doğru yer.
Kaleiçi is the right place for those who would like to breathe the air of old
Marmaris.

2

3 4

Amos, Anadolu’nun en güzel manzaralı antik kentlerinden biri.
Amos is one of Anatolia’s ancient cities with an exquisite setting.
Arkeoloji Müzesi, Marmaris Kalesi’nde tarih meraklılarını ağırlıyor.
The Archaeology Museum is open to history enthusiasts at the Marmaris
Castle.

Andalusia. The four corners of
the garden, adorned with elegant
palm trees that extend up
towards the blue sky, are full of
historical artifacts: tombstones
dating back to the Ottoman
era, statues of antiquity,
huge anchors, column heads,
pedestals… The most important
written sources regarding
Marmaris Castle were written
by the 19th-century architect
and archeologist Charles Texier.
The French wanderer relays
that there was a castle, the
walls of which extended towards
the mountains, in Marmaris,
a.k.a. Physkos in antiquity, and
that these walls dated back to
the same era. Today, providing
services in the four halls hidden
in the vestibules of the castle,
the Archeology Museum harbors
many treasures; the antique
candle holders, coins, glass
artifacts, busts, and stelae,
as well as different types of
sarcophaguses and earthenware
on display here were unearthed

at the excavations at Knidos,
Burgaz, Hisarönü, and
Loryma. If you ask me, among
the artifacts dating back to
the Hellenistic, Roman and
Byzantine periods, the most
striking are the statuettes we
can refer to as the precursors
of the world-renowned Lion
of Knidos and the collection
of amphorae, evidence of the
deep-rooted naval history of
Marmaris.
Across from Rhodes
We leave behind Marmaris that
houses a significant part of the
Suleiman the Magnificent Road,
the path trailed by the sultan
for the conquest of Rhodes in
the 16th century. Among the
cities of antiquity our first stop
is Amos. Reached by following
the İçmeler-Turunç itinerary
by an almost 20-minute
delightful journey, Amos is on
the Carian Road. Situated to
the northwest of Kumlubük
cove on an escarpment, the
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arasına dağılmış pek çok
yapı kalıntısını ayırt etmek
mümkün. Birkaç yıl önce
bakıma alınarak içerisinde
yürüyüş parkuru oluşturulan
Amos, panoramik seyir
teraslarıyla ziyaretçilerini
etkiliyor. Amos’tan sonra
Marmaris’in Ege Denizi’ne
kulaç atmış iki kolundan biri
olan Bozburun Yarımadası
istikametinde yollardayız.
Burada trafikten eser yok. Tek
tük geçip giden otomobiller
sessizliği bozmaya yetmiyor.
Ayrıca yoldan geçmeye
çalışan kaplumbağalar ve
önümüze pike yapan acemi
serçeler de eksik olmuyor.
Bozburun sapağına dönüp
Karia uygarlığına ait Erine
kentinin kalıntıları üzerine
kurulu Hisarönü’nden geçerek
Orhaniye’ye doğru devam
ediyoruz. Yolun sağ tarafında
otel ve restoranlar, hemen
yanında da deniz uzanıyor.
Uçsuz bucaksız mavilikte
beyaz birer kuğu gibi süzülen
yelkenliler ise yarımadanın el

değmemiş koylarına gidiyor.
Orhaniye sınırları içinde,
köye varmadan önce sol kolda
dar bir orman yolundan
tırmanılarak Bybassos’a
ulaşılıyor. Bybassos ile biraz
daha kuzeyde, Hisarönü’ne
daha yakın bir yerde kurulmuş
Kastabos antik kentleri, MÖ
5’inci yüzyılda bölgenin önemli
yerleşim alanlarıymış. Bugüne
bu kentlerden az sayıda
yapının kalıntısı ulaşmış olsa
da doğanın ve manzaraların
tadını çıkarmak için buralara
gelmeye değer.
Anadolu piramidine doğru
Denize yayılan yeşil tepelerin
sarmaladığı dar bir vadinin
koynunda kurulu Orhaniye,
Ege’nin Anadolu kıyılarını
Akdeniz’e terk ettiği Hisarönü
Körfezi’ne açılan küçük koyu
ile aşağılarda bizi çağırıyor.
Kıyının biraz açığında,
koyun bağrına kızıl kumdan
yapılmış bir parmak gibi
uzanan Kızkumu ise kış
güneşinin altında parıldıyor.

ancient settlement features an
amphitheater, a temple, and
a pedestal that used to hold
statues. Known in history as the
opposite shore of Rhodes, it is
possible to make out the remains
of many structures spread
among the trees. Amos, restored
a few years ago with the addition
of a walking path, impresses
visitors with its panoramic
viewing terraces. After Amos,
we head towards Bozburun
Peninsula, one of Marmaris’s
two arms that extend into the
Aegean. There is no traffic here.
The cars that sporadically pass
us do not make enough noise
to break the silence. Tortoises
want to cross the road and
callow sparrows nose-dive
from time to time. Taking the
Bozburun turn, passing through
Hisarönü, built over the remains
of Erine city belonging to the
Carian civilization, we head
towards Orhaniye. To the right
of the road, lie the hotels and
restaurants, and on the other
side, the sea stretches far and

wide. Over the endless blue, the
sailboats glide like white swans
to the peninsula’s pristine coves.
Within the borders of Orhaniye,
before getting to the village, you
can climb a narrow pathway
to the left through the forest
to Bybassos. The ancient cities
of Bybassos and Kastabos, a
bit further to the north, closer
to Hisarönü, were the region’s
prominent settlements around
the 5th century BC. Today, even
though there is little left of them,
it is worth visiting to enjoy
nature and the local scenery.
Towards the Anatolian
pyramid
Set up at the heart of a narrow
valley embraced by the green
hills that stretch towards the
sea, Orhaniye calls to us from
down there with a small cove
that opens to the Hisarönü
Bay, where the Aegean gives
the Anatolian coasts away to
the Mediterranean. A little off
the shore, sidling to the heart
of the cove, like a finger made
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Yolunuz Kızkumu’na düşerse az rastlanır bu doğal oluşumda yürümeyi ihmal etmeyin.
If you happen to pass by Kızkumu beach, do not neglect to go for a walk along this natural formation.
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Marmaris’in tarihî ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için şubat ayı doğru bir zaman.
February is the right time for those who would like to explore the historical and natural beauties of Marmaris.

Ayrıca koyun ortasında bir
ada ve adanın tepesinde de
kale kalıntıları var. Kalenin,
Bybassos antik kentine ait
olduğu düşünülüyor. Tarihi
MÖ 3’üncü yüzyıla uzanan
Orhaniye, iki mahalleden
oluşan eski bir Rum köyü.
Köyün Bizans döneminden
kalma kilisesi, günümüzde
marinanın bitişiğindeki
turistik tesisin içinde yer
alıyor. Bir sonraki durağımız,
şelaleleri ve el dokuması
halılarıyla ünlü Turgut köyü
oluyor. Köyün merkezine
üç kilometre uzaklıktaki
Hydas kentinin kalıntılarına
dik bir patikayı tırmanarak
ya da altı yüksek bir araçla
ulaşabilirsiniz. Hydas’ın
akropolü, denizden 270
metre yükseğe kurulmuş.
Yoğun bitki örtüsünün bir
bölümünü gizlediği kalıntılar
arasında kent kapıları, kale
duvarları ve sarnıç bulunuyor.
Yörede “Turgut Kalesi”
olarak anılan akropolün

kuzeyinde, vadi tabanından
yaklaşık 40 metre yukarıdaki
kayalık üzerinde, Anadolu’da
benzeri bulunmayan piramit
çatılı bir mezar odası dikkat
çekiyor. Bu sıra dışı mezarda
bulunan bir yazıttan yola
çıkılarak, MÖ 4’üncü-3’üncü
yüzyıllara tarihlenen yapının
Diagoras adlı bir savaşçı
için yapıldığı düşünülüyor.
Bölgede araştırmalar yapan
Alman arkeolog Mathias
Benter, buradaki kalıntıların
yoğunlukla Klasik ve
Helenistik dönemden kaldığını,
Bizans dönemine ait yapılara
da rastlandığını belirtiyor.
Loryma’nın gizemi
Bozburun’a yaklaştıkça
engebeli hâle gelen arazide,
bodur çalılarla kaplı tepeler
artıyor. Ege kıyılarının
özelliği olan girinti ve
çıkıntılar, buraya da hâkim.
Yarımadanın doğu kıyıları
yerleşime daha az açılmış.
Peş peşe sıralanarak keyifli

of red sand, Kızkumu sparkles
underneath the sun. There is
an island in the middle of the
cove and the remains of a castle
on the island. It is considered
that the castle belongs to the
ancient city of Bybassos. With
a past dating back to the 3rd
century BC, Orhaniye is a
small Greek village made up
of two neighborhoods. The
village’s church, which dates
back to the Byzantine times,
remains within the touristic
premises adjacent to the
marina today. Our next stop
is Turgut village, famous for
its waterfalls and handwoven
carpets. You can reach the
ruins of the ancient city of
Hydas, three kilometers from
the village center, by climbing
a steep path or with an SUV.
The acropolis of Hydas is set
up 270 meters above sea level.
Among the remains hidden
by the thick foliage are the
gates of the city, its walls, and
a cistern. To the north of the

acropolis, known in the region
as “Turgut Castle,” a burial
chamber, which stands on a rock
40 meters above the valley floor
and features a pyramid-shaped
roof unique in Anatolia, draws
attention. Based on the epitaph
found on this extraordinary
burial chamber, the structure
dates back to the 4th-3rd century
BC and is considered to belong
to a warrior named Diagoras.
German archeologist Mathias
Benter, who has conducted field
studies in the region, relays that
most of the remains date back
to the Classical and Hellenistic
eras, while there are also some
from the Byzantine era.
Loryma’s mystery
Getting closer to Bozburun,
over the terrain that gradually
becomes more rugged, the
number of hills covered in
scrubs increases. The indented
shores of the Aegean also
dominate the landscape here.
The eastern shores of the
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Phoenix antik kentinin kalıntıları Taşlıca’da.
The ruins of the ancient city of Phoenix can be found at Taşlıca.

8

“Turgut Kalesi” olarak anılan akropolün kuzeyinde Anadolu’da benzeri bulunmayan piramit çatılı bir mezar yer alıyor.
To the north of the acropolis, also referred to as “Turgut Castle,” stands a tomb with a pyramid roof that is unique in all of Anatolia.

bir seyirlik sunan koyları
izlerken, otomobilimizin
radyosunu açarak manzaraları
taçlandırıyorum. Radyo
istasyonlarının çoğunda, karşı
kıyılardan kopup gelen Rumca
şarkılar... Ne de olsa Symi ve
Rodos karşımızda. Güzeller
güzeli Selimiye ve Bozburun
gibi sahil köylerini geride
bıraktıktan sonra yarımadanın
ucundaki son yerleşim olan
Taşlıca’ya ulaşıyoruz. “Karia
Yolu” kitabının yazarlarından,
arkeolog Yunus Özdemir’in
söylediğine göre Phoenix
antik kentinin kalıntılarına
ev sahipliği yapan Taşlıca’daki
akropolis, Asar Tepe’de
bulunuyor. Ayrıca köy ile Asar
Tepe’nin ortasında kentin
agorası, tepeye çıkarken
oldukça iyi durumda bir yapı
kalıntısı ve ardından kentin
ana nekropolü görülebiliyor.
Köyün iskelesi konumundaki
Serçe Limanı ise Taşlıca’nın
el değmemiş köşesi. İncir
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ve keçiboynuzu ağaçları
devleşmiş. Köyün altındaki
düzlükte kadınlar, 30-40
kadar tarihî kuyudan su çekip
eşeklerle evlerine taşıyor.
Eski yerleşim alanı, biraz
daha ileride. Yamaca yayılmış
onlarca ev Fethiye’deki
terk edilmiş Rum yerleşimi
Kayaköy’ü anımsatıyor.
Yolun ucu, Marmaris’in en
güzel koylarından biri olan
Serçe Limanı’na çıkıyor.
Buradan kiralanabilecek
bir tekne ile Loryma
antik kentine gidiliyor.
Turumuzun son durağı
olan ve Bozukkale olarak
da bilinen arkeolojik alana
yaklaşınca kale duvarları
görülüyor ilkin. MÖ 8’inci
yüzyılda kurulan, varlığını
deniz ticaretiyle sağlamış
Loryma, Rodos’un kontrolüne
girerek asırlara göğüs germiş.
Tıpkı benim yaptığım gibi,
buradan görülen muhteşem
manzaranın sefasını sürerek…

peninsula are not really settled.
Watching the coves one after
another, I turn on the car radio
to crown these scenic views.
Most of the radio stations
play songs in Greek that
come from the shores directly
across... Of course -Symi and
Rhodes are right across. After
leaving coastal villages like
the beautiful Selimiye and
Bozburun behind, we head to
Taşlıca, the last settlement at
the far end of the peninsula.
According to archeologist Yunus
Özdemir, one of the authors
of Caria Trail, the acropolis
in Taşlıca, which features the
remains of the ancient city of
Phoenix, is at Asar Hill. Right
in the middle of the village
and of Asar Hill stands the
city’s agora, the remains of a
structure in good condition that
can be seen as you climb the hill,
and the city’s main necropolis.
Serçe Harbor, the village’s main
jetty, is the most pristine place

in Taşlıca… Fig and carob trees
have grown to gigantesque
sizes. At the opening below
the village, women draw water
from 30-40 historical wells
and carry it to their homes on
donkeys. The old settlement is
a little further down the road.
With tens of houses spread
over the slope, it reminds one
of Kayaköy, the deserted Greek
settlement in Fethiye. The
road ends at Serçe harbor, one
of the most beautiful coves in
Marmaris. With a boat that you
can rent here, we head towards
the ancient city of Loryma. As
we approach the last stop of
our tour, Bozukkale, the walls
of the castle are the first thing
we see at the archeological site.
Set up in the 8th century BC
and maintained by maritime
commerce, Loryma, once under
the dominion of Rhodes, defies
time -just like me, enjoying the
marvelous views one sets eyes
on here…
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ÇALIŞMAYA ÇALIŞMAK
AIMING TO STUDY
Yarıyıl tatilinin nasıl geçeceğinin habercisi olan karneler, bazı öğrencilerin yüzünü
güldürürken bazı öğrencileri biraz üzdü. Karne notlarınız iyi gelmediyse karamsarlığa
kapılmanıza gerek yok. Başarıyı yakalayabilmek için hedef belirleyip nasıl
çalışılacağını bilmek gerekiyor.
Report cards, the heralds of the midterm break, made some happy and some a little
downcast. If your report card was not that good, you need not give in to pessimism.
One needs to know how to study by staying on target and success will soon follow.
ÜLKÜ BURHAN

ANADOLUJET
   
AnadoluJet’in 13-25 yaş
arası gençlere yönelik
platformu Jetgenç’e üye
olmak ve fırsatlardan
yararlanmak için
jetgenc.net
adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES
THE YOUNG
Visit jetgenc.net to become
a member of Jetgenç,
AnadoluJet’s platform
for young between 13-25,
and benefit from various
promotions.

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc
instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

Elinizdeki karneleri sakince
bırakın ve derin bir nefes
alın. Şimdi biraz dertleşmeye
ne dersiniz? Sayısal değerler,
gerçek başarı mıdır? Akademik
başarı her şey midir? Bu
sorular ebeveynlerin zihninde
bir rüzgâr estirmeli, bir
yandan da tartışılmalı diye
düşünüyorum. Durumu
anlamak üzere madem
çalışmaktan çıktık yola,
haydi gelin eski kuşaklar ile
şimdikinin karşılaştırmasına
da girelim. “Caydırıcı”
sözcüğünün üstüne gidelim.
O vakitlerdeki caydırıcılar ile
şimdikiler arasındaki uçurum
inanılmaz… Günümüzde
öğrenciler bilgisayar oyunları,
internet, televizyon, AVM’ler
derken sağlam kurtarıcı olan
kitapların ve çalışmanın
hazzının yolunu bulmakta
zorlanıyor. Geçmişte
öğrencileri okumaktan
caydıracak şey en fazla bir
“sokak oyunu” olurken şimdiki
öğrencilerin dört bir yanı
kuşatılmış hâlde… En azından
bunları göz önünde tutarak
bakarsak resme, birlikte bir
çözüm arayabilir ve orta yolu
bulabiliriz kanısındayım.

Nereden başlamalı?
“Karneden bize öyle küskün
küskün bakan notlarla
aramızı düzeltme şansımız
var mı?” deyip başlayalım
birkaç naçizane öneriyle:
Görev olarak algıladığımız
şeyler çoğu zaman itici;
keyfe dönüştürdüğümüz
şeyler ise daima çekicidir.
Çalışmayı bu söyleme
tutunarak zevke dönüştürmek
gerekmekte. Bunun için de
önce sevdiğimiz müziklerden
bir liste oluşturmakta fayda
var. Sessiz, kasvetli bir
ortamdansa müziğin kulağı
okşadığı, kendimizi yansıtan
bir ortam daha huzurludur
mutlaka. Enstrümantal müzik
çalışırken daha çok yardımcı
olabilir. Müziği açıp etrafta
dikkatimizi dağıtacağına
inandığımız afiş, poster,
obje vs. varsa onlarla bir
süreliğine vedalaşabiliriz.
Bu arada, hepimizin kendine
ait bir odası olmayabilir
elbette. Onun için bir köşeyi
rahatça çalışabileceğimiz
şekilde ayarlamamız küçük
bir gayrete tabidir. Işığa yani
aydınlatmaya geçelim; işte
bu çok mühim. Mümkünse

First, leave that report card you
are holding in your hand to one
side and take a deep breath.
What would you say about
having a heart to heart? Can
numerical values genuinely gage
success? Is academic success
everything there is to life?
These questions do not only give
food for thought, they are also
matters for discussion. Well
then, considering that we aim to
broach the subject, let us compare
what the older generations
had with what we have now.
Let’s elaborate on the term
“distractors.” The gap between
the distractors of then and those
of now is a vast hole… Computer
games, Internet, TV, shopping
malls -the students of our day
have problems in finding the
way that leads to gratification
from books and studies; they
are, in fact, unaware of their
trustworthiness. What used to
distract us from reading was
an “outdoor game” at the most,
but today schoolchildren are
beleaguered by distractions…
I believe only if we look at the big
picture with these in mind, can
we begin to look for solutions and
arrive at a middle ground.

Where to start?
Wondering, “Do we stand a
chance of changing our marks
that keep resentfully staring at us
from the report card?” let’s start
with a few recommendations:
things we deem to be an
assignment are generally
considered off-putting and the
things we have turned into an
enjoyment are always inviting.
Based on this premise, studying
must be turned into something
enjoyable. To do this, it is best to
start by forming a music list of
our favorite songs. Instead of a
silent and gloomy environment,
an environment that we find a
reflection of ourselves with music
that sounds nice will certainly
feel more peaceful. I recommend
instrumental music. We can turn
on the music and say goodbye
to the posters, objects, etc. that
might distract us -at least for a
while. In the meantime, all of us
may not have a room of our own,
of course. Arranging a corner in
such a way that we can easily
work there does not require
much effort. Let’s come to the
topic of lightening, that is to say
lights, which is very important.
If possible, it is best to arrange
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Okumalar yapacağımız, yazacaklarımıza ve değerlendirmelere ayıracağımız zamanı
yönetebilmek kaliteli boş zamanların da müjdecisidir.
To be able to manage our time so as to catch up with our reading, writing and synthesis also heralds
quality time.

çalışma vakitlerini gün
ışığından yararlanabileceğimiz
saatlere koymakta fayda var.
Gün ışığına yetişemiyorsak
iyi bir aydınlatması olmalı
çalışacağımız ortamın…
Teknoloji burada elimizden
tutuyor ve güçlü bir gün ışığı
sunabilecek aydınlatmalarla
desteğini esirgemiyor.
Zamanı yönetebilmek
Özgün bir çalışma tablosu
oluşturmak aslında keyifli
bile olabilir. Okumaları
yapacağımız, yazacaklarımıza ve
değerlendirmelere ayıracağımız
zamanı yönetebiliyor olmak
kaliteli boş zamanların
da müjdecisidir. Çalışma
tablosundan başka bir de
günlük tabloya el atar ve
gözümüze her an ilişebilecek
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bir yere asarsak gün içindeki
saatlere de hâkim olur, çalışma
konusunda elimizi böylece
güçlendirebiliriz. Bir süre ders,
bir süre mola tarzında birkaç
oturumluk plan yapılabilir.
Vereceğimiz molalar ödül
kıvamında olursa -sevdiğimiz
bir şeyi o araya sıkıştırırsakçalışılan yarım saat çok da zorlu
geçmeyecektir.
Çalışacağımız dersin
metaryellerinin bulunduğu bir
masa ve rahat bir sandalyeden
sonra geriye sadece neyi niçin
çalışmalı sorusunu kendimize
sormamız kalır. Tek amaç
dersten iyi not almak olamaz.
Ailemizi mutlu etmek de…
Öğrenmeyi hedefe koymak uzun
vadede bizi daha mutlu edecek
bir amaç olmaz mı?
Çok iyi hatırlıyorum;

study hours in a way that makes
utmost use of daylight. If we
can’t catch the daylight, then our
study area should be well lit…
Here technology comes to our
rescue and lends a hand with
lightening elements that act as
good substitutes for daylight.
Managing time
Drawing up a specific study
schedule might even be fun.
Managing our time so as to catch
up with our reading, writing,
and synthesis also entails
leisure time. Apart from a study
schedule, it is also a good idea to
keep a daily schedule before our
eyes, hanging it somewhere we
can always see, so as to be aware
of our use of time and strengthen
our hands when it comes to
studying. We can plan a few

sittings, with one session of study
and one session for a break. If our
breaks are to be rewards, and if
we manage to fit something we
like into that time slot, then it
will not be such a pain to study
for half an hour.
If we have before us a table
with the course material for our
studies, a comfortable chair, and
our notes, then we’re only left
with the question of what should
be studied to what end. Just
getting good grades shouldn’t be
our only goal. Nor making our
families happy. Wouldn’t setting
learning as a goal be an aim that
would make us happy in the long
run?
I remember it so well: I was one
of those students who would
take notes to study. I would jot
down the main headings onto

öğrenciyken yazarak
çalışanlardandım. Küçücük
not kâğıtlarına yazardım ana
başlıkları. Onlara bakınca
da konuyu hatırlardım. Bu
nedenle yazarak ve özet
çıkararak çalışmayı, tecrübe
etmiş biri olarak önermeden
geçmeyeceğim. Zihnin fotoğraf
çekme yetisini anımsayın. O
kâğıtlar gözünüzün önüne
gelecektir en sıkışık zamanda.
Bundan dolayıdır ki kopya
hazırlamak gibi kötü bir
alışkanlığı olan bazı öğrenciler
kimi zaman onlara bakma gereği
duymadan yanıtlar soruları.
Okumak sihirli bir anahtar
Sınavlarda sorulan soruları
anlamak onları çözmenin ilk
ve büyük adımıdır. Bununsa
çok bilindik bir anahtarı vardır:
Okumak. Roman, şiir, öykü…
Derler ki, beynin iki lobunu da
çalıştıran bir eylemdir okumak.
Madem böylesine muhteşem
bir sihir var elimizde, neden
kullanmayalım? Üstelik bunun
tüm hayatımıza çok güzel bir
ışık olacağını da biliyorsak…
İşte, molalarımızdan birini
belirledik bile. Sevdiğimiz bir
başucu kitabı enfes bir buluşma
olabilir.

Çalışma esnasında yemek
yemek tavsiye edilmez pek.
Vereceği ağırlık ve dağıtacağı
dikkat tüm hazırlığı bir anda
bozabilir. Mümkünse bir iki saat
önceden yemiş ve rehavetini
üstümüzden atmış olmamız
gerekir. “Kaliteli zaman”
kavramını hem çalışmaya
hem de çalışma dışındaki
zamana yansıtabiliyorsak
başarı bizim için hayal
olmayacaktır kanısındayım.
Plansız bir çalışma hâli her iki
zamanımızdan da alıkoyacaktır
bizi. Keyif alacağımız bir
şeyi yaparken içimizden
bir ses bizi dürtecektir hep:
“Keşke çalışsaydın”. Ya da biz
çalışmaktan bunalmış hâldeyken
yine o ses durmayacak ve
“Keşke şu an şunu yapıyor
olsaydın.” diye feryat edecektir.
Sanki bir bahçe duvarıyla
birbirinden ayrılmış saatlerin
bizi daha özgür kılacağı fikrine
tutunmalıyız. Süresi belli ve
ödün verilmeyen çalışma saatleri
bir yanda, sadece istediğimiz
aktiviteye ayırdığımız o keyifli
zaman diğer yanda… Olmaz mı?
Aslında tüm bu söylediklerimiz
tek bir şeye bağlanıyor sonuçta:
İstemek. İnsan istedikten sonra
yapamayacağı şey yoktur.

those small note papers. And
then even by looking at them,
I would remember the subject.
Therefore, having experienced
studying by writing and forming
a summary, I cannot recommend
these methods enough. Do not
forget the mind’s visual memory
capacity. Those papers come
before you at the right instant,
when you are in a tight spot.
Hence, some students who
have the bad habit of cheating
remember the answers without
even having to refer to the cheat
sheets they have prepared.
Reading is a magical key
Understanding the questions
asked in exams is the first and
the most important step in
answering them. And there is
a very important key to this:
reading. Novels, poems, stories…
They say that reading is a pursuit
that simultaneously activates both
lobes of the brain. Considering
we have such magic powers, why
should we not use them? Especially
if we know that this will shed a
beautiful light on our lives… We
can also factor this into our choice
of activity for the first break in our
study schedule. A bedside book can
be a good reward.

Generally, it is not recommended
to snack while you study.
The drowsiness caused from
snacking and distractions render
all preparations obsolete. If
possible, we should eat a few
hours before we sit down to
study to throw that languidness
off. If we can apply “quality
time” not only to our leisure
time but also to our study hours
then, I believe, success will
soon follow. Studying without
a schedule, denies us both
quality and study time. A voice
inside will be poking us as we
do something we enjoy, saying:
“If only you had studied.” Or,
as we grow tired of studying,
that voice will insist and wail,
“I wish you were doing such and
such.” We should hang on to the
idea that hours parted from one
another, as if by a garden wall,
make us feel freer. On one hand,
limited and non-compromised
study hours, and, on the other,
the leisure time we allot to the
activity of our choice… Wouldn’t
that be great?
All we have said so far adds
up to one thing in the end:
personal will. If you truly want
something, there is nothing you
won’t do to make it happen!
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Mil kazanın.

Earn Miles.

•
•
•
•

THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden

•
•
•
•

Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
Anlaşmalı program ortaklarında
shopandmiles.com’da

•
•
•
•

Flying with Turkish Airlines and other partner airlines
With our partner companies
All spending with Miles&Smiles credit card
All spending with credit card at shopandmiles.com

•
•
•
•

Buying award ticket and upgrading of your class
Enjoy Miles&Smiles all advantages and privileges
At our partner companies
At shopandmiles.com

Millerinizi harcayın.

CLASSIC

Redeem your Miles.

CLASSIC
PLUS

KART

KART

• Türk Hava Yolları ve program ortağı diğer
havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, tek yön ödül bilet, refakatçi bilet ve
upgrade
• Business Class uçuşlarda 1,5 kata kadar Mil
kazanımı
• Yedek rezervasyonlarda öncelik
• Son dakika upgrade
• Self service check-in (Kiosk)
• Yemek tercihi
• Miles&Smiles kredi kartı ile alışverişlerden Mil
kazanımı
• Mil transferi
• Mil reaktivasyonu
• 50.000’e kadar Mil, 5.000’e kadar Statü
Mili satın alma imkânı
• You&Friends ile arkadaşlarınızı da
Miles&Smiles’a getirin, 2.500 Mil kazanın.
• Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarınızda ücretsiz
10 MB internet keyﬁ!

CLASSIC CARD

• Collect Miles with Turkish Airlines and other
program partner airlines
• Redeem Miles for award tickets, one way award
tickets, companion tickets and upgrades
• Earn up to 50% additional Miles on Business ﬂights
• Priority on the waiting list
• Last minute upgrade
• Self-service check-in (Kiosk)
• Special meal preferences
• Earn Miles with your Miles&Smiles credit card
purchase
• Transfer Miles
• Milage Reactivation
• The opportunity to purchase up to
50.000 Bonus Miles and 5.000 Status Miles
to upgrade card status.
• Bring your friends to Miles&Smiles and earn
2.500 Miles.
• 10 MB free internet on Turkish Airlines ﬂights!

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

Classic Kart avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 25.000 Statü Mili kazanın, Classic
Plus Kart’a geçin.
• İç hatlarda Business Class kontuarlarından
check-in. Ayrıca Ankara, Antalya, İzmir ve Sabiha
Gökçen istasyonlarımızda doğrudan CIP’de
check-in olanağı.
• İç hatlarda özel salon (CIP) kullanımı
• Business Class uçuşlarda 1.75 kata kadar Mil
kazanımı
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 10 kg’a kadar fazla
bagaj (parça bagaj uygulaması olan uçuşlar
hariç)
• Aynı hesapta Mil toplanmasını sağlayan “Aile
Üyeliği”
• Miles&Smiles kredi kartınız varsa
harcamalardan %25 daha fazla Mil kazanımı
• Classic Plus Kart üyeleri, Star Alliance Silver
Kart avantajlarından faydalanır.
• Elite Card’a geçmek için 10.000 Mile kadar, kart
seviyesini korumak için ise 5.000 Mile kadar
Statü Mili satın alma imkânı.
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Millerinizle
ödeyebilirsiniz.
• Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarınızda ücretsiz
10 MB internet keyﬁ!

CLASSIC PLUS CARD

In addition to Classic Card:
• Earn 25,000 Status Miles within the last 12
months and upgrade to Classic Plus Card.
• Check-in at the Business Class counters on
domestic ﬂights. In Ankara, Antalya, Izmir and
Sabiha Gökçen airports, check-in service is
directly applied at CIP lounges.
• Access to the private lounges (CIP) on domestic
ﬂights
• Earn up to 75% additional miles on Business ﬂights
• Additional baggage allowance (10kg) both on
domestic and int. ﬂights (excluding piece
concept applicable ﬂights)
• Family membership which allows to collect
Miles to/from one single account that enables to
achieve more program awards
• Earn 25 % more Miles on your shopping with
Miles&Smiles Credit Card
• Membes are recognized with Star Alliance Silver
beneﬁts.
• The opportunity to purchase up to 10.000
Status Miles to card status and 5.000 Miles to
maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes
on your award ticket.
• 10 MB free internet on Turkish Airlines ﬂights!

1.000

MİL HEDİYE!
SIGN-UP NOW and EARN

1.000
MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER
FOR FREE!

ELITE
KART

Classic Plus Kart avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 40.000 Statü Mili kazanın, Elite
Kart’a geçin.
• CIP salonlarına, iç ve dış hat uçuşlarda bir misaﬁr,
THY iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında
ise aile bireyleri ya da bir misaﬁr ile giriş
• Üyelik statüsünü korumak için 10.000 Mil’e
kadar Statü Mili satın alma
• Kişi başına 4.000 Mil veya Atatürk Havalimanı
70 TL, diğer iç hatlarda ise 50 TL karşılığında
misaﬁrlerini iç hat CIP salonlarından
faydalandırabilme
• Business Class kontuarlarından check-in.
Ayrıca Ankara, Antalya, İzmir ve Sabiha
Gökçen istasyonlarımızda doğrudan CIP’de
check-in olanağı.
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 20 kg, parça bagaj
uygulaması olan uçuşlarda ise +1 parça ekstra
bagaj hakkı
• Elite Kart özel telefon danışma hattı:
+90 212 444 1 849
• Türk Hava Yolları en yüksek Business Class ücretli
biletleri ile gerçekleştirilen uçuşlarda birlikte
seyahat edilen refakatçiye Business Class ücretin
%50’si uygulanır.
• Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
gidişlerde özel pasaport bankosu kullanabilme
imkanı
• Atatürk Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş (E kapısı)
• Miles&Smiles kredi kartınız varsa,
harcamalardan %50 daha fazla Mil kazanımı
• Elite Kart üyeleri, Star Alliance Gold Kart
avantajlarından faydalanır.
• Elite Plus Card’a geçmek için ya da kart
statüsünü korumak için 10.000 Mile kadar
Statü Mili satın alma hakkı.
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Millerinizle
ödeyebilirsiniz.
• Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarınızda sınırsız
internet keyﬁ!

ELITE CARD

In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12
months and upgrade to Elite Card.
• Access to the private lounges (CIP) both on
domestic and international ﬂights with one
guest and access to the CIP lounges with their
family members or one of their g
guests while
traveling on THY domestic ﬂights
ghts & international
ﬂights departing from Turkey
• The opportunity to purchase up to 10,000 Status
Miles for Elite membership renewal
enewal
• Accommodate their fellow travelers
avelers against
50 TL (70 TL in Atatürk Airport)
rt) or in exchange for
4,000 Miles in domestic CIP lounges
• Check-in at the Business Class
ss counters both
on domestic and int. ﬂights. In
n Ankara, Antalya,
Izmir and Sabiha Gökçen airports,
ports, check-in
service is directly applied at CIP lounges.
• Additional baggage allowance
ce 20 kg /1 additional
piece of baggage (1 additional
al piece of baggage
on piece concept applicable ﬂights)
• Dedicated phone line: +90 212
12 444 1 849
• 50% discount for your companion
anion on Business
Class paid tickets
• Special passport immigration
n desks in Ataturk
Airport for international departures
rtures
• Special security enterance in Atatürk Airport for
international departures
• Earn 50 % more Miles on your
ur shopping with
Miles&Smiles credit card
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
beneﬁts.
• Unlimited free internet on international
ernational ﬂights of
Turkish Airlines!

ELITE
PLUS
KART

Elite Kart avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 80.000 Statü Mili kazanın, Elite Plus
Kart’a geçin.
• Belirli uçuş sınıﬂarında yer garantisi
• THY iç ve dış hat uçuşlarda 25 kg, parça bagaj
uygulaması olan uçuşlarda ise +1 parça ekstra
bagaj hakkı
• Türk Hava Yolları uçuşlarında Mil düşülmeksizin
yılda 2 adet hediye upgrade
• Kişi başı 40,000 Bonus Mil karşılığı 3 kişiye Elite
Kart hediye edebilme
• Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
gidiş ve gelişlerde özel pasaport bankosu
kullanabilme imkanı
• Elite Plus Kart üyeleri, Star Alliance Gold Kart
avantajlarından faydalanır.
• Kart statüsünü korumak için 10.000 Mile kadar
Statü Mili satın alma imkânı.
• Atatürk Havalimanı geliş katında İstanbul Arrival
Lounge kullanım imkânı
• Ödül biletinizin vergilerini de biriken Millerinizle
ödeyebilirsiniz.
• Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarınızda sınırsız
internet keyﬁ!

ELITE PLUS CARD

In addition to Elite:
• Earn 80,000 Status Miles within the last 12
months and upgrade to Elite Plus Card.
• Beneﬁt from reservation assurance on speciﬁc
booking classes
• Additional baggage allowance 25 kg/1 additional
piece of baggage on piece concept applicable
ﬂights
• Free upgrades without deduction of mileage
(twice in a year)
• Three complimentary Elite Cards for any people
they wish against 40,000 Bonus Miles
• Special passport immigration desks in Ataturk
Airport for international departures and arrivals
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
beneﬁts.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status
Miles to maintain your status.
• Access to Istanbul Arrival lounge at Ataturk
International Airport
• You can redeem your Miles to pay for the taxes
on your award ticket.
• Unlimited free internet on international ﬂights of
Turkish Airlines!

Üye olmak için satış oﬁsleri / Sales Ofﬁces for membership: +90 212 444 0 849 | +90 850 333 0 849 | milesandsmiles.com
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Miles&Smiles üyesi olun, ayrıcalıklı bir dünyaya adım atın.
Become a member of Miles&Smiles and step into a privileged world.
• 1.000 Hoş Geldin Mili kazanma
• Uçuşta 10 mb ücretsiz internet hizmeti
• Uçuşlardan Mil kazanma
• Kazanılan Miller ile ödül bilet düzenleme
• shopandmiles.com’da Miller ile alışveriş

Üye Olmak için Lütfen QR Kodu Okutunuz.
To Become A Member, Please Scan The QR Code.

• Earn 1,000 Welcome Miles
• Free 10 mb internet on board
• Earn Miles on each ﬂigh
• Redeem your Miles for award tickets
• Enjoy shopping with Miles at shopandmiles.com
milesandsmiles.com | 444 0 849 / 0850 333 0 849 |

/milesandsmilestr

OYUNCAK SADECE BİR OYUNCAK DEĞİLDİR
TOYS ARE MORE THAN PLAYTHINGS
Oyuncak, çocuklar için bazen iyi bir arkadaş, bazen onların hayallerini süsleyen bir nesne, bazen de
sırdaştır. Gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Doğru oyuncak seçimi ise ebeveynlere düşer.
For children, toys can sometimes be friends, sometimes objects of desire, and yet others cherished conﬁdants. Toys
play an important part in children’s development. The right choice of toy is a parental responsibility.
UZM. PSİKOLOG RAMAZAN ŞİMŞEK
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Oyuncak sektörünün
büyümesiyle artan rekabet
oyuncak çeşitliliğini de
beraberinde getirdi. Çocukları
için hem eğlendirici hem de
faydalı oyuncaklar almak
isteyen ebeveynlerin ise kafası
biraz karışmış durumda.
“Oyuncak seçerken nelere
dikkat edilmeli?”, “Hangi
yaşta hangi oyuncaklar
daha uygundur?, “Alınan
oyuncağın ne tür faydaları var
ya da bir zararı olur mu?” gibi
sorular onları doğal olarak
kaygılandırıyor.
Öncelikle bilinmesi gereken;
çocuklar için oyuncak asla
sadece “oyuncak” değil.
Oyuncaklarıyla duygusal bir bağ
kurar çocuk ve onları kendinden
bir parça gibi görür. Mülkiyet
duygusu beslediği ilk nesnedir
oyuncak. Öyle ki, oyun ve
oyuncak artık terapi yöntemleri
içinde bile yerini aldı. Çocuğun
duygusal ve zihinsel gelişiminde
hatta ilerleyen yıllarda meslek
seçiminde dahi etkisi büyük.
İşte bu noktada çocuğun yaşına
uygun oyuncak seçimi anahtar
bir rol oynuyor.
Oyuncak alırken dikkat edilmesi

gereken ilk husus çocuğun
yaşına uygun olup olmadığı.
Yaşının altında alınmış bir
oyuncak çocuğa keyif vermez ve
ilgi sınırlı kalır. Yaşının üstünde
alınmış bir oyuncak ise çocukta
başarısızlık duygusu uyandırır
ki çocuk için en kötü şeydir bu.
Her iki durumda da oyuncak
kısa bir süre sonra bir köşeye
atılacaktır.
Diğer bir husus da oyuncaktan
alınacak faydanın üst düzeyde
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle,
alınan oyuncak çocuğa keyif
veriyorsa, gelişimine katkı
sağlıyorsa ve uzun süre ilgi
alanında kalıyorsa en doğru
seçimi yaptınız demektir.
Bunun için ebeveynler hem
çocuklarını hem de oyuncakları
çok iyi tanımalıdır.
Oyuncak nasıl olmalı?
Yaratıcılığı ve hayal gücünü
güçlendiren oyuncak iyi bir
oyuncaktır. Yapılandırılmış yani
kendi kendine hareket eden, ses
çıkaran, ışık saçan oyuncaklar
hayal gücüne ket vurur. Bir
oyuncak ne kadar teknolojik
özelliğe sahipse hayal gücüne
katkısı da bir o kadar azdır

The increased competition that
comes along with the growth
of the toy sector has also
multiplied the variety of toys
today. Meanwhile, parents who
would like to purchase toys that
are both fun and beneficial for
their children are left confused.
Questions such as “What should
I pay attention in choosing a
toy?”, “Which toys are most
appropriate for each age?”,
“What are a toy’s benefits?” or
“Can a specific toy be harmful?”
may lead many to anxiety.
What should be known
beforehand is that a toy is not
simply a “plaything” for a child.
A child establishes an emotional
relationship with its toys and
sees them as its extension.
The toy is the first object s/
he lays claim to with a sense
of belonging. So much so that
games and toys have taken their
place among methods of therapy.
Toys play an important part
in the emotional and cognitive
development of the child
and even in his/her choice of
occupation in the years to come.
At this point choosing the ageappropriate toys for the child

plays a key role.
The first issue that should be
taken into consideration when
you are buying a toy should be
its age appropriateness. A child
will not enjoy or be greatly
interested in a toy that is for
below its age group. And a toy
for above its age group will cause
feelings of failure in the child,
which is the worst thing that can
happen. Under both conditions,
the toy will be thrown to the side
in a short while.
Another issue is that a toy
should be highly beneficial for a
child. In other words, if the child
rejoices in the gifted toy, if it
contributes to its development
and s/he stays interested in
it for a long time, then you’ve
made the right choice. To achieve
this, parents should know their
children and their toys well.
What should a toy be like?
A toy that boosts creativity and
imagination is a good toy. A
structured toy, that’s a toy that
moves, makes noise, and lights
up inhibits imagination. We can
say that the more technologically
advanced a toy is, the less it
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Alınan oyuncak çocuğa keyif veriyorsa, gelişimine katkı sağlıyorsa
ve uzun süre ilgi alanında kalıyorsa en doğru seçimi yaptınız
demektir.
If the child rejoices in the toy it’s been given, if it contributes to its
development and s/he stays interested in it for a long time than it means
that you’ve made the right choice.

diyebiliriz. Çok basit bir arabayı
çocuk ister polis ister nakliye
ister satış aracı olarak hayal
edebilir.
Çocuklar hazır olmayan, inşa
edecekleri, birleştirecekleri,
şekillendirecekleri, kesecekleri,
takıp sökecekleri oyuncaklarla
daha uzun süre oynar. Çünkü
bu tür oyuncaklar onlara
sorumluluk duygusu aşılar
ve seçenek sunar; inisiyatif
çocuktadır. Oyunu yöneten
oyuncak değil çocuktur. Kendi
çabalarıyla ortaya çıkardıkları
şey onlara zafer duygusunu
tattırır. Bu da bir oyuncağın
verebileceği en değerli
duygulardan biridir.
Oyuncak alırken dikkat edilmesi
gereken önemli bir nokta da
fazlalık konusudur. Çocuğun
gelişimine katkı sağlamayan
her oyuncak “fazla”dır. İhtiyaç
olmadığı hâlde aynı oyuncaktan
alınması çocukta kolay elde etme
duygusunu, doyumsuzluğu ve
dürtüselliği tetiklemektedir.
Yaşa göre oyuncak
0–12 Ay
İlk aylarda özellikle sese duyarlı
bebekler için çıngıraklar, ses
çıkaran kumaşlar uygundur.
Kulakları hassas olduğu için
oyuncakların çok yüksek ses
çıkarmaması önemlidir. Üçüncü
aydan sonra görme ve dokunma
duyusu güçlenen bebekler
için renkli, elle kavranabilecek
oyuncaklar ilgi çekicidir. Ayrıca
bu dönemde bebekler nesnelerin
hepsini ağız yoluyla kavramak
ister. Altıncı aydan itibaren ise
diş çıkarmaya başlayan çocuklar
için kauçuktan ve silikondan
yapılmış oyuncakların alınması
gerekir. Bir yaşına doğru müzikli,
sert kumaştan yapılmış, itilip
çekilebilen elastik oyuncakların
yanı sıra oyun kutuları, üst üste
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konulabilen büyük oyuncaklar
ve renkli bez arabalar tercih
edilebilir.
1-2 Yaş
Bu yaş aralığı, çocukların
fiziksel aktivitelerinin çoğaldığı,
yaratıcılıklarını ilk defa ortaya
koydukları, artık diğer çocuklarla
da oynamaya başladıkları,
oyuncakların özellikleriyle
ilgilendikleri ve taklit etme
yeteneği kazandıkları bir
dönemdir. Artık kendi çabalarıyla
oyuncaklara yön vermek ve
onlardan ses çıkarmak isterler.
Oyuncak arabalar, kamyonlar,
trenler, ziller, davullar, düdükler,
boya kalemleri, resim kâğıtları,
oyun hamuru, müzik kutusu,
kısa hikâye kitapları, küpler,
insan maketleri, şekil kovaları ve
kova-kürek takımları bu dönem
için ideal oyuncaklardır. İki-dört
parçalık yapbozlar da bu dönemin
sonunda kullanılabilecek
oyuncaklardır.
3–5 Yaş
Artık çocuk ince kas ve dil
becerilerinin, zekâ gelişiminin
hızlandığı, sosyalliğin geliştiği
bir dönemdedir. Anne, baba ve
arkadaşların devreye daha çok
girmesi gereken bir dönemdir bu.
İpinden çekebileceği oyuncaklar,
bebek arabaları, alışveriş
arabaları, el arabaları gibi itmeçekme oyuncakları, üç tekerlekli
bisiklet, tüm park oyuncakları,
tahta bloklar, legolar, küpler, iç
içe geçirerek şekiller üretebileceği
oyuncaklar, altı ve daha fazla
parçalı yapbozlar, mıknatıslı
tahtalar, evcilik oyunları, sayı
sayma oyuncakları, abaküs,
çeşitli şekilleri yerleştirecekleri
şekil oyuncakları, saçlı ve gözleri
hareket eden daha gerçekçi
oyuncak bebekler, hayvan
oyuncakları, gerçekçi arabalar,

contributes to the imagination.
A child can imagine a simple toy
car to be a police car, a vehicle of
transportation, or sales.
Children play with nonconvenience toys, things they
will be able to build with,
combine, shape, cut, dismantle,
and assemble for a long time.
Since these kinds of toys
instill in them a feeling of
responsibility and present them
with choices, children learn to
take initiative. The mastermind
of the game is not the toy but
the child. The thing that they
bring about through their own
effort gives them a sense of
victory. This is one of the most
precious feelings a toy can evoke
in a child.
Another important issue that
should be taken into regard
when you are getting a toy is
excess. Any toy that does not
contribute to the development of
a child is excessive. Purchasing a
toy even though there is no need
for it triggers the feelings of easy
obtainment, dissatisfaction, and
impulsivity in children.
Age-Appropriate Toys
0–12 Months
For the first months, rattles
and cloth toys that make noise
are fitting for babies who are
sensitive to sound. Considering
that their ears are sensitive,
it is important for the toys
not to make too much noise.
Babies whose eyesight and
sense of touch develops after
three months like toys that are
colorful and can be grabbed.
Also, during this period babies
tend to put everything in their
mouth. After six months when
babies start to grow teeth,
you should start to purchase
rubber toys for them. Along

with musical toys, elastic toys
made from sturdy fabric that
can be pushed and pulled, play
boxes, toys that can be stacked
and colorful soft toy cars
should be preferred as the child
approaches one.
Age 1-2
In this age range children’s
physical activity gradually
increases, they begin to put
forth their creativity, start
playing with other children,
become interested in toys, and
develop the ability to imitate.
As soon as they lay hands on
them, they like to steer toys
and make sounds with them..
Toy cars, trucks, trains, bells,
drums, flutes, crayons, coloring
books, play dough, music boxes,
picture books, blocks, dolls,
shape sorter buckets, bucket
and shovel sets are the ideal
toys for this period. Puzzles
with 2-4 pieces can be used by
the end of this period.
Age 3-5
The child is at an age when
its intelligence, language and
fine motor skills development,
and socializing accelerate. This
is a period when the mother,
father, and friends should step
in more.
Toys that can be pulled with
a string, ride-on vehicles,
shopping carts, wheelbarrows
that can be pushed and pulled,
three-wheelers, all sorts of
toys for the park, wooden
blocks, Legos, stacking and
nesting toys, puzzles with
six or more pieces, magnetic
wooden blocks, toy houses,
counting toys, abacuses, shape
sorter toys, dolls that are more
realistic such as those with
hair and moving eyes, animal

büyük kamyonlar, küçük trenler
bu döneme uygun ve ilgi çekicidir.
Çevresel koşulların uygunluğuna
göre kum ve su oyuncakları,
yüzdürülebilen gemiler ve
uçurtma da alınabilir.
6 Yaş
Canlandırma, hayali oyunların
ve yaratıcılığın dorukta olduğu
bir dönemdir. Üç-beş yaş
oyuncaklarına ilaveten evcilik,
bakkalcılık, doktorculuk oyunları
ve bu döneme uygun bebekler,
evcilik ve doktorculuk setleri,
marangozluk aletleri, kuklalar,
temizlik ve mutfak setleri,
bahçe aletleri, hayvan setleri,
dükkânlar çocuklar tarafından
en çok tercih edilen oyun
malzemeleridir. Bu dönemde
çocukların top oynamak, ip
atlamak, tırmanmak, yüzmek
gibi bedensel hareketlerden
ve açık hava oyunlarından çok
hoşlanmaları nedeniyle top, ip
merdiven, kızak, kayak ve paten
gibi oyun malzemeleri de tercih
edilebilir.

Ailelere öneriler
•Özellikle üç yaşın altındaki
çocuklar için yutma, burna
kaçma riski olan oyuncaklar
kullanılmamalıdır.
•Mümkün olduğunca, doğal
malzemelerden yapılmış
oyuncaklar tercih edilmelidir.
•Elektrikli oyuncaklar yetişkin
gözetiminde kullanılmalıdır.
•Gereğinden fazla oyuncak
almak oyuncaklardan
sağlanacak faydayı azaltır.
•Oyuncakları korumaya
özen gösterin çünkü çocuk
onlardan her yaşta farklı
kazanımlar elde eder, farklı
keyifler alır.
•En değerli oyun anne
ve babayla oynanandır.
Bu nedenle anne-baba
ile oynanan oyunların
oyuncaklardan daha önemli
olduğunu unutmayın.
•Çocuklar oyuncaklarıyla
duygusal bağ kurarlar,
onlardan izin almadan
oyuncaklarını asla atmayın ya
da başkasına vermeyin.

toys, realistic cars, big trucks,
and small trains are interesting
and appropriate for this period.
Depending on the weather
and the environment, toys for
the sand and water, floating
vessels, and kites can be given to
children this age.
Age 6
It is a period when animating,
imaginative play, and creativity
peaks. In addition to toys for
3-5 year-olds, playing house,
shopkeeping, vocational games
along with dolls appropriate
for this period, kits for playing
house, puppets, medical, cleaning
and kitchen sets, carpentry
and garden tools, animal sets
and play shops are among the
toys preferred by children. At
this age children enjoy exerting
effort through outdoor activities
like playing ball, jumping rope,
climbing, and swimming, and
equipment like balls, rope ladders,
sledges, and skates are great toys
for them.

Recommendations for the
family
•You should specifically avoid
giving children under 3 years
of age toys they can swallow
or push into their nostrils.
•You should opt for toys that
are made of natural products.
•Electric toys should be used
under the supervision of
adults.
•Buying more toys than
necessary reduces their
benefits.
•Try to protect children’s
toys since at every stage of
their development they learn
from them and enjoy them
differently.
•The most precious games are
played with a child’s mom and
dad. Do not forget that games
played with parents are more
important than toys.
•Children establish emotional
ties with their toys; don’t ever
throw them out or give them
to somebody else without first
getting their consent.
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ERZURUM
LEZZETLERİ
ERZURUM DELICACIES
Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği
yapan Erzurum’un kültürel zenginliği mutfağına da
yansıyor. Çeşit çeşit çorbadan et yemeklerine, yöresel
peynirlerden tatlılara onlarca lezzetiyle Erzurum
mutfağı gördüğü ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.
Having hosted many civilizations throughout history,
Erzurum’s cultural riches are also reﬂected in its
cuisine. From all kinds of soups to meat dishes,
regional cheeses to desserts Erzurum cuisine fully
deserves the interest it receives.
ERDAL ATAŞ

MESUDE BÜLBÜL
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AŞOTU (KİŞNİŞ) ÇORBASI
100 gr buğday/1 adet orta boy kuru soğan/2 yemek kaşığı tereyağı/2 tutam aşotu/1 su bardağı
yoğurt/1 tatlı kaşığı un/1 yumurta sarısı /100 gr kıyma/5 gr tuz /3 gr karabiber
Orta boy bir tencerede buğdayı haşlayın. Yoğurdu, yumurta sarısını ve unu derin bir
kapta karıştırın. Tencerede kaynamakta olan sudan birkaç kaşık karışıma ekleyin ve
sonrasında karışımı pişmekte olan buğdaya dökün. Bir tavada tereyağını eritin. Soğanları
küp küp doğrayıp tavaya atın. Kıymayı tuz ve karabiberi yoğurun. Misket şekline getirip
tavada çevirip kaynamakta olan çorbanın içine atın. Aşotunu, tuzu ve karabiberi ilave
edin. Köfteler piştiğinde servis edebilirsiniz.

CORIANDER SOUP
100 g wheat / 1 medium-sized onion / 2 tbsp. butter / 2 pinches coriander / 1 cup yoghurt / ½ tbsp.
flour / 1 egg yolk / 100 g minced meat / 5 g salt / 3 g black pepper
Boil the wheat in a medium-sized pot. Whisk the yoghurt, egg yolk, and flour in a deep bowl. Add a
few tablespoons of the boiling water from the pot to the mixture and then pour it into the wheat on
the stove. Melt the butter in a pan. Dice and sauté the onions. Knead the minced meat, adding salt
and black pepper. Roll the meat into marble-sized balls and add them to the boiling pot of soup. Add
the coriander, salt and black pepper. When the meatballs are cooked, serve hot.
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LOR DOLMASI
Altı adet pazı yaprağı/200 gr lor peyniri/1 adet orta boy kuru soğan/100 gr ince bulgur/5 yemek
kaşığı tereyağı/tuz/100 gr yoğurt
İlk olarak pazıları tek tek yıkayıp saplarından ayırın. Su dolu orta boy bir tencereye alıp
bir dakika kadar tutun. Sonrasında hemen buzlu suya atıp soğutun. Soğanı küp küp kesip
tereyağı ile kavurun. Soğana bulguru, lor peynirini, yağı ve tuzu ekleyip harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı pazıya sarıp tepsiye dizin. Üzerlerine tereyağı koyup fırında 160
derece 10 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra yoğurtla beraber servis edebilirsiniz.

WHEY CHEESE-STUFFED CHARD
6 chards / 200 g whey cheese / 1 medium-sized onion / 100 g fine bulgur / 5 tbsp. butter / Salt / Black
pepper
Wash the chards one by one, removing the stalks. Blanch the leaves and cool them in ice cold water.
Sauté the onion you diced in butter. Add the bulgur, whey cheese, oil, and salt to the onion. Place the
filling on the chard leaves, wrap them, and place them on a baking tray. Add pieces of butter on the
chard cook at 160 degrees for 10 minutes. Remove from oven when ready and serve with yoghurt.
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KADAYIF DOLMASI
100 gr tel kadayıf/50 gr ceviz/1 yumurta/yarım su bardağı sıvı yağ/1 bardak toz şeker/yarım
limonun suyu
Tatlının şerbeti için bir tencereye bir su bardağı su ve bir bardak şeker koyup eriyene kadar
karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, üzerine limon suyunu ilave
edin ve 15 dakika kadar daha kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çiğ
tel kadayıfı uzunlamasına açın, içine ceviz koyun ve yine uzunlamasına sarın. Geniş bir
kâsede bir yumurtayı çırpın, ardından kadayıfları batırıp kızgın yağda pişirin. Kızaran
kadayıfları soğumuş şerbetin içine koyup bir dakika bekletin. Üzerine ceviz serpip servis
edebilirsiniz.
FRIED SHREDDED DOUGH
100 g shredded dough / 50g walnuts / 1 egg / ½ cup vegetable oil / 1 cup granulated sugar / juice of
half a lemon
To prepare the syrup, bring a cup of water and a cup of sugar to a boil. Turn the heat down and add the
lemon juice. Let it boil for another 15 minutes before removing from heat and letting it cool off. Spread
out the raw shredded dough, place walnuts on top, and roll lengthways. Whisk the egg in a large bowl
and dipping the shredded dough in it, fry the rolls in hot oil. Then dip the fried shredded dough into
the cool syrup, immersing each for 1 minute. You can serve sprinkled with chopped walnuts.
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HABERLER
NEWS

"Küresel
Vizyonumuzla
Geleceği İnşa
Ediyoruz"
“We Are Building the Future
with Our Global Vision”
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı, Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın
düzenlediği “Tecrübe Aktarımı
Konferansı”nda küresel taşıyıcının
marka deneyimini ve hedeflerini
anlattı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.
İlker Aycı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nca
öğrencilere ve öğretim görevlilerine yönelik düzenlenen Tecrübe
Aktarımı Konferansı'nda Türk Hava Yolları'nın 338 uçaklık genç
filosu, dünyanın en fazla noktasını kapsayan uçuş ağı ve yolcusuna
yaşattığı muhteşem deneyimle küresel arenada Türkiye'nin en güçlü
markası olarak öne çıktığını söyledi. “Bugün geldiğimiz noktada
sadece bilinirliğimiz yükselmedi, aynı zamanda en çok tercih edilen
havayolu sıralamasında ilk sıraya oturduk.” diye konuşan Aycı,
Türk Hava Yolları'nın dünyadaki havacılık sektöründen üç kat fazla
büyüdüğünü; 2018 yılını hedeflenen 75 milyon yolcuyu taşıyarak
kapattığını belirtti.
Türk Hava Yolları'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika vizyonu ve açılımına
uyumlu olarak attığı adımlarla Afrika'da da liderliği teslim aldığını
vurgulayan; İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları'nın farklı bir
sıçrama yaşayacağını dile getiren Aycı, küresel vizyonlarının geleceği
inşa etmek üzerine kurulduğunu ve tüm hamleleri buna göre
yaptıklarını kaydetti.
Küresel yolculukta, liderlik hedeflerini gerçekleştirmek için sektörün
temel gerekliliklerini iyi bir şekilde yerine getirirken, pazarda
farklılaştıracak yatırımlara yönelmek suretiyle güçlü bir marka
kişiliği geliştirdiklerini söyleyen Aycı, dünyada yolcu sayısında 13.
sıradan 11. sıraya, kargoda ise ilk 8'e geldiklerini ve yeni hedeflerinin
önce 5., sonra 3. sıraya yükselmek olduğunu vurguladı.
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At the Experience Exchange Conference hosted by the Gendarmerie
and Coast Guard Academy for students and instructors, Turkish
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M.
İlker Aycı said that Turkish Airlines stood out as Turkey’s strongest
brand in the global arena thanks to its young fleet of 338 aircraft,
the world’s widest flight network, and its magnificent passenger
experience. “We not only increased our brand awareness but also
became the most preferred airline,” Aycı declared and stated that
Turkish Airlines completed 2018 by carrying 75 million passengers,
enjoying three times the growth rate of the global aviation
industry.
Aycı emphasized that Turkish Airlines has taken a leading position
in Africa thanks to its steps in line with the Africa vision of
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan. Aycı announced that Turkish
Airlines will experience a new breakthrough with Istanbul Airport
and that it is planning all its moves based on the idea of building the
future with its global vision.
Aycı stated that Turkish Airlines is developing a strong brand
personality by prioritizing making striking investments in
the market and properly fulfilling the industry’s fundamental
requirements in order to realize its leadership goals. Aycı also
declared that the airline rose from 13th to 11th rank in the
global number of passengers and to the top eight in cargo, and
emphasized Turkish Airlines aims first to reach the fifth and then
the third rank.
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Turkish Airlines Chairman of the
Board and the Executive Committee
M. İlker Aycı talked about the
global carrier’s brand experience
and goals at the Experience
Exchange Conference hosted by
the Gendarmerie and Coast Guard
Academy.

Türk Hava Yolları, 2018'i Çift Haneli Büyümeyle Kapattı
Turkish Airlines Completed 2018 with Double-Digit Growth
Türk Hava Yolları 2018’in son ayında da başarılı
yükselişini sürdürdü. Küresel taşıyıcı seneyi
yolcu ve kargo taşımacılığında çift haneli
büyüme ile kapattı.
2018 senesini bir önceki yıla kıyasla daha başarılı
geçiren ve bunu karşılaştırmalı rakamlarla
açıklayan Türk Hava Yolları, yılın son ayını da
2017’ye göre yükselen bir grafikle bitirdi. Yolcu
sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki
artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep
artışının yıl sonunda da devam ettiğini ortaya
koydu.
Aralık 2018 trafik sonuçları
değerlendirmesine göre;
• Taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre
yaklaşık %1’lik artış göstererek 5,5 milyona,
toplam doluluk oranı ise %80,2’ye ulaştı.
• Toplam doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre
0,5 puan arttı. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla
%80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise
%84 doluluk oranına ulaşıldı.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık
%3’lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu
hariç yurt dışı yolcu sayısında ise %8’lik bir artış
yaşandı.
• 2018 boyunca çift haneli büyüme gösteren kargo
ve posta hacmi, geçen yılın aralık ayına göre %20
arttı. Kargodaki bu büyümeye %33 ile Kuzey
Amerika, %33 ile Afrika, %17 ile Uzak Doğu ve
%17 ile Avrupa katkı sağladı.
• 2017 yılının Aralık ayına kıyasla; yolcu doluluk
oranında Afrika’da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey
Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ise birer
puanlık artış gerçekleşti.
Ocak-Aralık 2018 trafik sonuçları
değerlendirmesine göre ise;
• 2018 yılında 2017’ye göre talepte ve yolcu
sayısında yaklaşık %10 artış sağlandı ve yolcu
sayısı 75,2 milyona ulaştı.
• Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık
döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak
gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak
%81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu
ise yaklaşık 1 puan artarak %85 seviyesine ulaştı.
• Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç
tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık
%12’lik önemli bir artış yaşandı.
• 2018 yılında toplam taşınan kargo ve posta,
geçen seneye göre %25 artarak 1,4 milyon tona
ulaştı.

Turkish Airlines continued its success in the last month
of 2018. The global carrier finished the year with doubledigit growth in passenger and cargo transport.

%80,2
Aralık ayında ulaşılan
toplam doluluk oranı
Total load factor in
December

%10

Toplam talepte ve
yolcu sayısındaki
yıllık artış oranı
Annual increase
in demand
and number of
passengers

%3

Dıştan dışa transfer yolcu
sayısındaki artış oranı
Increase in the number of
international-to-international
passengers

%84
Aralık ayı iç hat uçuşlarda
ulaşılan doluluk oranı
Load factor in domestic lines in
December

%25

2018 boyunca
taşınan kargo
ve postadaki
toplam artış
oranı
Increase in
cargo/mail
carried during
2018

Turkish Airlines, which had a better year in 2018
compared to 2017 and released its latest annual
results together with those of the previous year.
Growth in the number of passengers, revenue
per kilometer, and load factor are also important
indicators of the continued growing interest in
Turkey and Turkish Airlines at the end of the year.
According to the December 2018 Traffic
Results:
• The total number of passengers increased by 1%
reaching 5.5 million passengers compared to last
December, and the load factor reached 80.2%.
• In December 2018, the total load factor increased
by 0.5 points while the international load factor
increased by 0.5 points reaching 80%, while the
domestic load factor reached 84%.
• International-to-international transfer passengers
increased by nearly 3% while the number of
international passengers (excluding internationalto-international transfer passengers) increased by
8%.
• Throughout 2018, cargo/mail volume continued
the double-digit growth trend and increased by 20%
compared to the same period of 2017. The main
contributors to this growth in cargo/mail volume are
North America with 33%, Africa with 33%, the Far
East with 17%, and Europe with 17% increase.
• In December 2017, Africa showed a load factor
growth of 2.5 points while North America, the Far
East, and the Middle East showed a load factor
growth of 1 point.
According to the January-December 2018
Traffic Results:
• In 2018, demand and total number of
passengers increased by 10% compared to 2017.
The total number of passengers reached 75.2
million.
• The total load factor increased by 3 points,
reaching 82%. While the international load factor
increased by 3 points reaching 81%, the domestic
load factor increased by 1 point reaching 85%.
• Excluding international-to-international
transfer passengers, the number of international
passengers increased significantly by 12%.
• Compared to 2017, cargo/mail carried during
2018 increased by 25%, reaching 1.4 million tons.
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Türk Hava Yolları ile IndiGo Arasında Kod Paylaşımı
A Codeshare Agreement between Turkish Airlines and IndiGo
Türk Hava Yolları ile Hindistan’ın en büyük iç
hat taşıyıcısı IndiGo, uçuş ağlarını genişletmek
ve yolcuları için sunulan seyahat imkânlarını
geliştirmek amacıyla Kod Paylaşımı Anlaşması yaptı.

Turkish Airlines and IndiGo, the largest domestic carrier
in India, signed a codeshare agreement to expand their
flight networks and to maximize travel opportunities for
their passengers.

İki havayolu arasındaki bu iş birliği sayesinde Türk Hava Yolları,
IndiGo’nun Hindistan iç hatlarındaki uçuş noktalarına erişirken
IndiGo da kendisinin sefer düzenlemediği birçok Avrupa noktasına
Türk Hava Yolları'nın kapsamlı uçuş ağı üzerinden ulaşabilecek.
Bu ortak uçuş ve karşılıklı iş birliği anlaşması sayesinde her iki
havayolu, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda
seyahat edecek yolculara çok daha esnek seyahat imkânları
sağlayacak. Ayrıca Türk Hava Yolları - IndiGo kod paylaşımlı ortak
seferlerde seyahat eden yolcular, nihai varış noktalarına kadar
check-in yapabilecek ve daha kesintisiz bağlantı olanaklarına sahip
olacaklar.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Bilal Ekşi bu anlaşmayı "Türkiye’ye sefer düzenleyecek ilk
Hint menşeli taşıyıcı olan IndiGo’ya büyük bir memnuniyetle hoş
geldiniz diyoruz. IndiGo ile bu iş birliğimizin, Hindistan çıkışlı
ve varışlı yolcularımıza sağlayacağı imkânlar çerçevesinde büyük
bir fırsat oluşturacağına inanıyor; önümüzdeki süreçte daha da
geliştirmeyi planladığımız ortak çalışmalar ekseninde önemli
adım attığımızı düşünüyoruz." sözleriyle değerlendirirken IndiGo
Genel Müdürü Rahul Bhatia da anlaşmayla ilgili memnuniyetini
dile getirdi: “İlk kod paylaşımı anlaşmamızı Türk Hava Yolları ile
imzalamış olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu stratejik
ortaklık, İstanbul’a gerçekleştirmeyi planladığımız doğrudan
seferleri desteklemesinin yanı sıra, yolcularımıza sunduğumuz
seyahat seçeneklerini, Türk Hava Yolları’nın kapsamlı uçuş ağı ile
İstanbul ötesi noktaları da kapsayacak şekilde genişletecektir. Bu
çerçevede yolcularımız, Avrupa’daki birçok şehre IndiGo üzerinden
bilet satın alabilecek ve Türk Hava Yolları’nın dünyaca ünlü kabin içi
hizmetlerini tecrübe edebilecekler.”

Thanks to this collaboration between the two airlines,
Turkish Airlines will be able to access IndiGo’s domestic f light
destinations in India while IndiGo will be able to benefit
from Turkish Airlines’ extensive f light network to European
destinations, which are not part of IndiGo's f light network.
This codeshare and mutual cooperation agreement will
enable both carriers to provide more f lexibility of choice
to their customers who wish to f ly between Turkey, India,
and beyond. Moreover, passengers traveling with codeshare
f lights between Turkish Airlines and IndiGo will be able
to check in for their outbound destination and enjoy more
seamless connections.
Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi
commented on the agreement as such, “We are very happy to
welcome IndiGo, the first Indian carrier to operate f lights
to Turkey. We believe that this collaboration will provide
great opportunity for our passengers traveling to/from India
and that this has been an important step in terms of future
collaborations, which we plan to expand.” IndiGo Director
and Interim Chief Executive Officer Rahul Bhatia said, “We
are very excited to launch our first codeshare agreement with
Turkish Airlines. Apart from supporting our upcoming direct
services to Istanbul, this strategic partnership will expand
the choices available to our customers for journeys beyond
Istanbul, using Turkish Airlines’ extensive network. In this
regard, it will become possible for our customers to book
itineraries to many cities in Europe via IndiGo, while f lying
Turkish Airlines and experiencing their renowned inf light
service.”
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Türk Hava Yolları Yeni Evinden Seferlerini Arttırıyor
Turkish Airlines Increased Flights from Its New Home
Türk Hava Yolları, mart ayındaki büyük taşınma
öncesinde İstanbul Havalimanı'nda tesislerini
hizmete açmaya başladı ve ocak ayında eklediği
destinasyonlarla birlikte yeni evinden sefer
düzenlediği şehir sayısını 18'e yükseltti.

Ahead of its great moving operation in March,
Turkish Airlines started opening its facilities at
Istanbul Airport and increased its flights from its
new home to 18, including the destinations it added
in January.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı çıkışlı seferlerini
çoğaltarak yeni evindeki hazırlıklarını hızlandırıyor. 29 Ekim
2018’deki açılış töreninden sonra İstanbul Havalimanı’ndan
uçuşlarına yurt içine 3 (Ankara, İzmir, Antalya), yurt dışına 2
(Ercan-KKTC ve Bakü) seferle başlayan millî bayrak taşıyıcı,
ocak ayında destinasyon sayısını 18’e yükseltti. Ayrıca günde
1 kez yapılan İstanbul Havalimanı-Ankara seferlerini de
günde 2 sefer olarak icra etmeye başladı. Türk Hava Yolları
29 Ekim’den sonra seferlerine yurt dışında Kuveyt (Kuveyt),
Londra (İngiltere), Münih (Almanya), Frankfurt (Almanya),
Moskova (Rusya), Paris (Fransa), Tiflis (Gürcistan) ve Aşkabat
(Türkmenistan); yurt içinde de Trabzon, Gaziantep, Hatay,
Diyarbakır, Kayseri ve Adana'yı ekledi.

Turkish Airlines accelerates the preparations at its new home
by increasing the number of flights from Istanbul Airport.
Beginning to operate flights to three domestic (Ankara, Izmir,
Antalya) and two international destinations (Ercan-T.R.N.C.
and Baku) after the opening ceremony on October 29, 2018, the
national flag carrier increased the number of destinations to 18
in January. The carrier also started to operate Istanbul AirportAnkara flights two times a day instead of one. After October
29, Turkish Airlines has added Kuwait (Kuwait), London (U.K.),
Munich (Germany), Frankfurt (Germany), Moscow (Russia),
Paris (France), Tbilisi (Georgia), and Ashgabat (Turkmenistan)
to its international flights and Trabzon, Gaziantep, Hatay,
Diyarbakır, Kayseri, and Adana to its domestic flights.
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Exclusive Drive Hizmeti Büyümeye Devam Ediyor
The Exclusive Drive Service Continues to Expand
Türk Hava Yolları, Business Sınıfı yolcularını
havalimanına özel otomobil ve şoförle ulaştırdığı
Exclusive Drive hizmetine 6 şehir daha eklerken bu
hizmetin kural ve kullanım koşullarını da yeniledi.
Türk Hava Yolları’nın özel şoförlü
transfer hizmeti Exclusive Drive’dan
şimdilik Abu Dabi, Dubai, Doha,
Kuveyt, Beyrut, Tel Aviv, Tahran,
Kahire, Mumbai, Delhi, Karaçi, Lahor,
İslamabad, Dakka, Nairobi, Riyad,
Dammam, Amman, Cidde, Bahreyn
ile ABD ve Kanada'daki direkt uçuş
noktaları arasında seyahat eden
tüm Business Sınıfı bilet sahipleri
faydalanabiliyor.
Exclusive Drive hizmetini kullanmak
isteyen yolcular exclusivedrive.
turkishairlines.com adresini ziyaret
ederek PNR ve soyadı bilgileriyle
seyahatlerinin ücretsiz Exclusive Drive
hizmeti kapsamında olup olmadığını
sorgulayıp rezervasyon yapabilirler.

Turkish Airlines’ Exclusive Drive service, which offer
chauffeur car services to the airport for Business Class
passengers, is now available in six new cities with
renewed rules and terms of use.

Turkish Airlines chauffeured
transfer service Exclusive Drive is
currently available to all Business
Class passengers traveling from/
to Abu Dhabi, Dubai, Doha,
Kuwait, Beirut, Tel Aviv, Tehran,
Cairo, Mumbai, Delhi, Karachi,
Lahore, Islamabad, Dhaka, Nairobi,
Riyadh, Dammam, Amman,
Jeddah, Bahrain, and direct flight
destinations in the U.S. and Canada.
Passengers who wish to benefit
from the Exclusive Drive service can
check if they can use this service by
visiting the website exclusivedrive.
turkishairlines.com and make a
reservation submitting their PNR
numbers and last names.

İstanbul Havalimanı CIP Lounge Hizmete Açıldı
Istanbul Airport CIP Lounge Opened
Mart ayındaki büyük taşınma öncesinde İstanbul Havalimanı’ndaki yeni tesislerini açmaya devam eden Türk
Hava Yolları, yeni evinde misafirlerine yönelik hizmetlerini genişletiyor.
Before the great moving operation to Istanbul Airport in March, Turkish Airlines continues to open its new
facilities at its new home and to expand its airport services for its guests.
29 Ekim 2018 tarihindeki açılışından bu yana İstanbul Havalimanı’ndan
düzenlediği seferleriyle birlikte hizmet birimlerinin sayısını arttırmaya devam
eden Türk Hava Yolları, yeni evindeki iç hat yolcularına özel hazırlanmış CIP
Lounge’u 25 Aralık 2018 tarihinde hizmete sundu. İstanbul Havalimanı’ndan
düzenlenen Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır,
Kayseri ve Adana uçuşlarındaki tüm iç hat yolcularına hâlihazırda 280 koltuk
kapasitesi ile hizmet veriyor. Toplam 3 bin 500 metrekarelik alana sahip CIP
Lounge, büyük taşınmanın ardından tam kapasite ile yolcularını ağırlayacak.
Continuing to increase the number of its service units along with its flights from
Istanbul Airport since its opening on October 29, 2018, Turkish Airlines opened
a CIP Lounge for domestic passengers at its new home on December 25, 2018.
The lounge has a capacity of 280 seats for all domestic passengers flying to/from
Ankara, Antalya, Izmir, Trabzon, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, and
Adana. Spanning an area of 3,500 square meters, the CIP Lounge will welcome its
guests in full capacity after the great moving operation.
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Büyük Ödül • Grand Prize: 12.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets
worth of 12,000 USD / İkincilik Ödülü • Second Runner up: 6.000 dolar karşılığı
uçak bileti • Plane tickets worth of 6,000 USD / Üçüncülük Ödülü • Third
Runner up: 3.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of 3,000 USD /
Federasyonların Kazananları (12 kişi) • Federations Medalists (12 medalists):
1.000’er dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of 1,000 USD

15 Ocak / 25 Ağustos 2019 15 January / 25 August 2019
3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Başlıyor! Dünyayı, hissedileni,
görünenin ötesini, anlatılanı, sesleri, manzarayı, yolculukları, insanı,
doğayı KEŞFET! • 3rd International Skylife Photo Contest getting started!
EXPLORE the world, what you feel, beyond what you see, what you’ve
been told, the sounds, the scene, the journeys, humanbeing, the nature!
Daha fazla bilgi için • For more information
skylife.com

BİLGİ / INFO
REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
CUSTOMER
COMMUNICATIONS CENTER
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.

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

BAGAJ / BAGGAGE
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.

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

ÜCRET NOTLARI
FARE INFO
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.

SPOR EKİPMANLARI
SPORTS EQUIPMENT
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.

CIP SALON KULLANIMI
CIP LOUNGE
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.
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BİLGİ / INFO
HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS
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.

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR
BABY AND CHILD PASSENGERS
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.

EVCİL HAYVAN / PETS

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
SAFETY DURING FLIGHT
l Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazlar
uçuş moduna alınmalı ve kapatılmalıdır.
l İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz
ışıkları yanarken; her türlü taşınabilir radyo, elektronik
oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik
cihazlar kullanılamaz.
l Cell phones and devices with cell phone features should
be in flight mode or turned off.
l No radios, electronic games, laptop computers, or similar
electronic devices can be used during takeoff, landing, and
while the “Fasten Seat Belts” sign is on.
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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.

Rotana’da Konaklarken Milleri
Üçe Katlayın ve Odanızı Ücretsiz
Olarak Bir Üst Kategoriye Yükseltin!
Konaklamanızı 1 Şubat 2019 ile 28 Şubat 2019
tarihleri arasında Rotana Hotels & Resorts’da yapın;
Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin en prestijli
lokasyonlarında seyahat ederken Millerinizi üçe
katlayın ve odanızı ücretsiz olarak üst kategoriye
yükseltmenin tadını çıkarın.

Enjoy Triple Miles & A Complimentary
Upgrade when Staying with Rotana!
Make the most of your stay at any Rotana
Hotels&Resorts between February 1, 2019 and
February 28, 2019; Enjoy triple Miles and a
complimentary upgrade while traveling to one of
the most prestigious locations in the Middle East,
Africa and Turkey.

Kaskonuz Sizi Binlerce Mil
Uzağa Götürebilir mi?
AXA Sigorta ile evet. AXA Sigorta’dan kasko*
yaptıran Miles&Smiles üyeleri, şimdi binlerce
Mil kazanıyor.
*Yeni işlerde geçerlidir, kampanya koşulları ve
ayrıntılı bilgi; axasigorta.com.tr’de.

Could Your Automobile Insurance
Take You Thousands of Miles Away?
Yes, with AXA Sigorta. Miles&Smiles members
buying automobile insurance* from AXA Sigorta;
now earn thousands of Miles.
*Only for new businesses, for more detailed
information and campaign conditions, go to
axasigorta.com.tr.

milesandsmiles.com | 444 0 849

FİLO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 37
Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

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

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

ANADOLUJET
TÜRK HAVA YOLLARI
MARKASIDIR.

ANADOLUJET
IS A TRADE MARK
OF TURKISH AIRLINES.

1

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

2 ANA MENÜ / MAIN MENU
anadolujet.com’un tüm içeriğine bu menü
aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Menü kullanıcı
eğilimleri değerlendirilerek yeniden oluşturuldu.
All contents of the AnadoluJet website can be
accessed through this
anadolujet.com page. This page was re-designed
according to user tendencies.

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

anadolujet.com
e

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS
Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar,
uçuşa 90 dakika kala sona erer.
Reservations can be made, e-tickets can be purchased and online check-in for flights that have already been purchased can be done here.
Click on the Multiple Destinations links for Turkish Airlines connecting flights. Other operaitons can be made by clicking the Online
Services link. * Online check-in starts twenty-four hours before your flight and terminates ninety minutes before the flight time.

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

AnadoluJet tarafından sunulan fırsatlara, AnadoluJet’ten son haberlere, AnadoluJet Magazin içeriğine ve AnadoluJet’in gençlik projesi
Jetgenç’le ilgili öne çıkan başlıklara bu alandan ulaşabilirsiniz. Detaylar için detayını görmek istediğiniz görsele tıklamanız yeterli...
AnadoluJet offers, AnadoluJet’s latest news, the contents of AnadoluJet Magazine, and headlines on AnadoluJet’s youth program
Jetgenç can be found here. Click on the icons for more details.
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
Kayseri’nin
bir ilçesi
Bilecik’in
bir ilçesi

Bol, verimli,
feyyaz
Konya’n›n
bir ilçesi

Büyü, sihir
Görünüm

Eski M›s›r’da
 
Süslü
  

Bir
göz rengi
Bir para
havale türü

‹nsanl›k
Kolayl›kla
aldat›labilen

Çiçek
düzenleme
sanat›

Kayseri’nin
bir ilçesi
     
artan y›ld›z
Cesurca
Ufuklar
Sulu bir meyve
Kuvvetin bir
! "

   
(k›saltma)

‹kincil
Sanat eserleri
sergilenen yer
   
plaka kodu

Namuslu

Gelenek

Karadeniz’e özgü
bir koyun türü
    
yap›lan ayakkab›

Tayin
etmek
Lichtenstein
internet kodu
Çok eski bir
tarihi anlat›r

Afrika’da
bir nehir
Bilinme,
tan›nma

‹lave

Ekmek

Bir tembih sözü

Baban›n
 # 
$  
$   % 
& 

Silisyumun
simgesi
Namibya
internet kodu

Rusça’da
‘Evet’

‹laç,
çare
  %
&  

Briçte
sanzatu
Tunceli’nin
bir ilçesi

Valf

Eleme
arac›

Çok iri, büyük
Tekrarlama,
yineleme

Bir
   

Arnavutluk
internet kodu
Esasla ilgili,
asal

O yer
Tah›l tozu
Dil

Çanakkale’nin
bir ilçesi

Kuyruk sokumu

Fakat,
lakin

Oylumlu
 

Büyük,
&
 & %
s›radan

Bir s›cak
iklim meyvesi
Uzun ve yorucu,
!#  
Sahip, iye
Yard›m
 
anlat›r

Bir makyaj
malzemesi

Islakl›k,
rutubet
Uluslararas› bir
savunma pakt›

Dönence

Anlam,
meal

K›y›, kenar
Ad
Ferment
Gelecek
Valide
Elektrikte
iletkenin
direnç birimi

Bar›nd›rma
Kur’an
surelerini
 
Bir
kömür türü

Omuz
atk›s›

Kinaye
'
Uzakl›k
anlat›r



Kald›raç
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KARE BULMACA

SUDOKU
1

KOLAY / EASY
9
1
6

1

4

8

6

5

2

8
4

3

9

1

4

3

2

9

8

4

7

8

5

2

7

9

3
4

8
1
8

1

6
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ORTA / MEDIUM

15

6

4

2

7

14

2

1

3

7

9

8

6

1
8

2

3

6
3

5

6

6

9

4

9

7

4

2

8

5

ZOR / HARD
8

1
8

2

5

5

2

7

9
8

5

6
2

9
7

3

4
2

3

6

4

7

5
1
4
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GEÇERLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD
Germany, Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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