
SAYI / ISSUE 108  AĞUSTOS / AUGUST 2018  anadolujet.com
ALABİLİRSİNİZ

YOUR COMPLIMENTARY COPY

AYÇİÇEĞİ ZAMANI
SUNFLOWER SEASON

AKBÜK’TEN MAZI’YA BİR MAVİ YOLCULUK
A BLUE JOURNEY FROM AKBÜK TO MAZI

ALANYA
ALANYA







facebook.com/anadolujet twitter.com/anadolujet

AĞUSTOS18AUGUST

6050

AYÇİÇEĞİ ZAMANI 
Işığın bereketidir ayçiçeği. Zorlu 
kışın ve bahar yağmurlarının 
ardından güneşe bakarak boy 
verince filizleri; başlar ayçiçeğinin 
saltanat mevsimi.
 
SUNFLOWER SEASON 
The sunflower is the blessing 
of light. After the challenging 
winter and the spring rains, its 
sprouts shoot up and turn to 
the sun; thus starts the reign of 
the sunflowers.
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90 MİLLETİ 
BULUŞTURAN
DOST ALANYA 
Plajlar sahil boyunca Akdeniz 
güneşiyle ışıl ışıl parlayarak 
hiç bitmeyecek gibi uzanıyor. 
Önünüzde Akdeniz mavisi, 
ardınızda Toros yeşili, çevrenizde 
hemen her milletten cana yakın 
insanlar…  

WHERE 90 NATIONS 
MEET: FRIENDLY 
ALANYA 
Glimmering in the eye of the 
Mediterranean sun, the beaches 
extend ceaselessly along the coast 
line. The blue of the Mediterranean 
before you, and the green of the 
Taurus Mountains at your back, 
friendly people from all nations 
surround you…

BELGESEL GİBİ  
BİR ÖMÜR 
Kalbini aklıyla, bilgisini sanatla, 
memleket sevgisini kamerasıyla 
birleştiren usta bir televizyoncu ve 
belgeselciydi Suha Arın. Halkını 
anlatırken, yurdunu yurt dışına 
taşırken de bir arı kadar çalışkandı.  

A DOCUMENTARY-
LIKE LIFE  
Suha Arın was a master 
broadcaster and documentary 
producer that combined his 
heart and mind, his knowledge 
and art, and his love for his 
country and his camera while 
illustrating his people and 
conveying his homeland abroad - 
he was as hardworking as a bee.

SOĞUK İKLİMİN SICAK 
İNSANLARI: ULUPAMİR 
KIRGIZLARI 
7 bin metreye kadar yükselen 
Pamir Dağları’ndan göçmek 
zorunda kalan ve Türkiye’de 
yeni bir yurt bulan Afganistan 
Kırgızları özlemlerini bir tek 
isme sığdırmış: Ulupamir. 

WARM-HEARTED 
PEOPLE OF COLD 
CLIMATES: THE 
KYRGYZ OF ULUPAMIR  
Having to migrate from the 
Pamir Mountains that reach 
7,000 meters and finding 
themselves a new home 
in Turkey, the Kyrgyz of 
Afghanistan bottled up their 
longing in one word: Ulupamir.
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. 
Enerji tasarrufu sağlayan EU 
Ecolabel kâğıtları, sürdürülebilir 
ormanlardan elde edilir; çevre ve 
hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.





HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

BİLGİ INFO

116

98
M. İlker Aycı 

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
Chairman of the Board and the Executive Committee 

Bilal Ekşi
Türk Hava Yolları Adına Sahibi 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Publisher on Behalf of Turkish Airlines  

Deputy Chairman & CEO
M. Akif Konar    

Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı 
Chief Commercial Officer

Seda Kalyoncu
Kurumsal İletişim Başkanı

Senior Vice President, Corporate Communications

Said Şamil Karakaş 
AnadoluJet Başkanı 
Head of AnadoluJet

M. Emin Okur 
AnadoluJet E-Ticaret ve İletişim Müdürü 

E-Commerce & Communication Manager

TÜRK HAVA YOLLARI EDİTORYAL GRUP  
TURKISH AIRLINES EDITORIAL GROUP

Pınar Demirtaş 
Koordinatör • Coordinator  

  
Sibel Müşerref Karataş, Ezgi Çınar, 

Rahime Demir Bulut, Nilüfer Taktak, Fatma Betül Yaşar 
Editörler • Editors 

Nilüfer Taktak 
Dijital Yayınlar Koordinatörü • Digital Publishings Coordinator  

Türk Hava Yolları A.O.
Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. 

No:3/1 Yeşilköy 34149 İSTANBUL

 
YAYIN • PUBLICATION
Yönetim • Management 

Hasan Mert Kaya • Genel Yayın Yönetmeni • Editor in Chief  
Fethi Burçin Ünlü • Yazı İşleri Müdürü • Managing Editor

Gökçen Ata • Yayın Danışmanı • Editorial Consultant 
Şehnaz Didem Yücel • Yayın Koordinatörü • Publishing Coordinator
Yüksel Yücel • Matbaa Koordinatörü • Print Production Coordinator

Editörler • Tasarım • Editors • Design
Mutlu Dursun • Editör • Editor 

Alp Kaya • Fotoğraf Editörü • Photography Editor 
Ali Calkan Menekşe • Grafik Tasarım • Senior Graphic Designer 

Serkan Şahin • Grafik Tasarım • Graphic Designer  
Seyit Göktepe • Tashih • Proofreading (Turkish)

Burcu Bingül • İngilizce Çeviri • Translation
Dr. Eva Stamoulou Oral • İngilizce Redaksiyon • Proofreading

Büşranur Kocaer  • Metin Editörü • Copy Editor

Müessese İletişim Yayıncılık A.Ş.
Merkez: Çengelköy Mah. Kalantor Sk. No: 7 Üsküdar-İSTANBUL
Ofis: Gürsel Mah. Darülaceze Cad.  Cemal Baki Gürsoy İş Merkezi 

No: 32/2 Okmeydanı  İSTANBUL Tel: +90 212 709 22 20 
anadolujet@muesseseiletisim.com | www.muesseseiletisim.com

REKLAM • ADVERTISING
Tülay Mutlu Dölen • Reklam Grup Başkanı • Head of Advertising

Ayşen Çakır • Reklam Grup Koordinatörü • Advertisement Group Coordinator
Meryem Bahadır • Reklam Satış Direktörü • Advertisement Sales Director 

Erdoğan Genç • Bölgeler Reklam Grup Koord. • Regions Advertising Group Coordinator
İlknur Eruzun • Rezervasyon Koordinatörü • Reservation Coordinator 

anadoluJet@turkmedya.com.tr

T Medya Yatırım ve San. Tic. A.Ş.
Bahariye Cad. No: 31 İkitelli, Basın Ekspres Yolu,

Küçükçekmece-İSTANBUL Tel: +90 (212) 449 12 00
Reklam rezervasyon: For advertising reservation:skylife@tmreklam.net

Baskı-Cilt • Printing-Binding
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık. A.Ş.

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4, Sancaktepe-İSTANBUL
Tel: +90 (216) 585 90 00 Fax: +90 (216) 585 90 95 

Yayının Süresi: Aylık Publication Period: Monthly
Yayının Dili: Türkçe/İngilizce Publication Language: Turkish/English

Yayının Türü: Ulusal Süreli Yayın   
Publication Genre: National Periodical Publication

Yayının Mahiyeti: Kültür, Gezi Dergisi (Uçak İçi Dergiler)  
Publication Content: Culture and Travel (In-Flight Magazine)

AnadoluJet Magazin dergisine, anadolujet.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Dergi ile ilgili öneri ve şikâyetlerinizi ajmag@anadolujet.com adresine iletebilirsiniz.

You may reach AnadoluJet Magazine by visiting anadolujet.com web site. 
Any suggestions or complaints about AnadoluJet magazine are
welcomed and should be addressed to ajmag@anadolujet.com

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan,
kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz.

Neither text nor photographs from this publication may be reproduced
either in full or summary without acknowleding the source and

without prior permission from the publisher.
AnadoluJet, THY tarafından ayda bir yayımlanır.
AnadoluJet is published monthly by Turkish Airlines.

90

AĞUSTOS18AUGUST

KİŞİLİĞİN TEMELLERİ 
2 YAŞINDA ATILIR 
Bebeğiniz büyüdü, neredeyse 
2 yaşında olacak. Kısa bir süre 
öncesine kadar evde esen huzur 
ve mutluluk rüzgârlarının yerini 
gerginlikler, fırtınalar almaya 
başladı. Peki ama neler oluyor? 
 
CHARACTER STARTS TO 
BUILD AT THE AGE OF 2 
Your baby has grown up, s/he 
is about to turn 2. The winds 
of peace and happiness that 
used to blow across the house 
until recently are replaced with 
tension and brewing storms. 
What is going on?

ÇUPRALI LEZZETLER 
Yaz aylarının en çok tüketilen 
balıklarındandır çupra. Bu lezzetli 
balığı en lezzetli olduğu ağustos 
ayında pek çok farklı şekilde 
pişirebilirsiniz.
 
DELICIOUS CHUPRA  
Sea Bream is one of the most 
consumed fish of the summer 
months. You can cook this 
favored fish in many different 
ways in August when it’s at its 
most delicious.
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Değerli Misafirlerimiz,
 
Benzersiz iklimi ve doğasıyla her mevsim bambaşka güzelliklerin kapısını 
açan Anadolu’yu keşfederken, yol arkadaşı olarak bizleri tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz; sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Uçağımıza hoş geldiniz! 

Birlikte Büyüyoruz
Yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınacağımız günü 
heyecanla beklerken Rize, Bayburt, Çukurova, Karaman ve Yozgat’ta da 
havalimanlarının inşası devam ediyor. Ülkemizin 2003 yılında 26 olan 
havalimanı sayısı bugün 56’ya ulaştı. Türkiye’nin havacılıkta dünya 
lideri olma yolunda attığı sağlam adımlara katkıda bulunduğumuz için 
gururluyuz.
Anadolu’yu birbirine bağlamak ve sizleri daha fazla noktaya AnadoluJet 
ayrıcalığı ile ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Siz değerli 
misafirlerimiz için cazip fırsatlar ve avantajlı kampanyalar sunmaya 
önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. 

Havalimanı Transfer Hizmetimiz Gelişiyor
Türkiye’de sadece AnadoluJet’in sunduğu konforlu araçlar ile paylaşımlı 
transfer hizmetini ağustos ayında da sizlerle buluşturmaya devam 
ediyoruz. Kalitesi ve uygun fiyatı ile sizlerden tam puan alan havalimanı 
transfer hizmetimizle, Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen 
havalimanlarında adresten havalimanına ve havalimanından adrese 
avantajlı fiyatlarla ulaşım sağlayabilirsiniz.
Havalimanı transfer hizmetimize ek olarak yeni iş ortağımız Alamo 
ile birlikte sunduğumuz araç kiralama hizmetimiz sayesinde seyahat 
konforunuzu arttırabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza cevap verecek araçları uygun 
fiyatlarla kiralayabilir, Anadolu’yu büyük bir keyifle keşfedebilirsiniz. 

Güzel Anadolu
Dergimizin bu sayısında sizleri topraklarında sayısız tarihî hazineyi 
barındıran, güzelliğiyle tüm dünyada nam salmış Alanya’ya çağırıyoruz. 
Yemyeşil doğası ve masmavi deniziyle keyifli bir tatil vadeden Gökova 
kıyılarını da deneyimli yazarlarımız ve usta fotoğrafçılarımızla 
keşfedebilirsiniz. Anadolu’nun eşsiz güzellikleri sizleri bekliyor.
Özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı’nızı kutlar, sevdiklerinizle 
mesafelerin kalmadığı nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının canları pahasına mücadele ederek 
bizlere armağan ettikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyor, aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 

Keyifli uçuşlar! 

Dear Guests, 

As your fellow traveler, we would like to thank you for flying with us as 
you explore Anatolia that opens its doors to utterly different beauties each 
season with its unique climate and nature; we are pleased to host you.
Welcome on board!

We are Growing Together
As we look ahead to the day when we will be moving to our new home, 
Istanbul New Airport, construction work at the airports of Rize, Bayburt, 
Çukurova, Karaman and Yozgat are ongoing. The number of the airports 
in our country, which used to be 26 in 2003, has now reached 56. We are 
proud to contribute to the firm steps Turkey takes towards becoming a 
world leader in aviation.
We work devotedly to interconnect Anatolia and provide you the privilege of 
AnadoluJet from more flight checkpoints. We will continue to present you, 
our esteemed guests, with appealing opportunities and advantageous fares 
in the future.

Our Airline Transfer Services are Improving
We continue to present you shared transfer services in August with the 
comfortable vehicles employed exclusively in Turkey by AnadoluJet. Our 
airport transfer service has gained your seal of approval with its quality 
and affordable fares and allows you to commute from Ankara Esenboğa 
and Istanbul Sabiha Gökçen Airports to your residence and vice versa for 
advantageous fares.
In addition to our airport transfer service, you can increase your travel 
comfort thanks to the vehicle rental service we present with our new business 
partner Alamo. You can rent vehicles that will meet your requirements for 
affordable fares and explore Anatolia to your heart’s content.

Beautiful Anatolia
In this issue of our magazine, from the pen of our well-traveled writers and 
masterful photographers, we invite you to Alanya, world-renowned for its 
beauty and uncountable historical treasures, and the shores of Gökova that 
promise an enjoyable holiday with their lush green nature and azure blue sea. 
Myriad of beauties and enticements await you in Anatolia.
I’d like to wish you all a Happy Eid al-Adha, a day we await with a sense of 
longing, when you will have no distance between you and your loved ones. 
I’d like to celebrate August 30 Victory Day, presented to us as a gift by Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk and his comrades who risked their lives for our 
country, and commemorate our glorious martyrs with respect and gratitude.

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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The 16th International Bodrum Ballet Festival will 
be held in the historical atmosphere of the Bodrum 
Amphitheater on August 1-15, 2018. Held by the 
Turkish State Opera and Ballet General Directorate, the 
festival that brings a brand new dimension to leisure 
culture will present local audiences with a selection of 
ballet performances.

Within the scope of the Preserving Art Project run by Bank 
of America Merrill Lynch around the world, Sakıp Sabancı 
Museum is hosting the exhibition Beyond Vision: Osman 
Hamdi Bey. Displaying Osman Hamdi Bey’s paintings from 
the collection of the Sakıp Sabancı Museum such as Flowers 
in a Vase, Man Reading the Qur’an, Kokona Despina, 
Portrait of Naile Hanım, Petition Writer and The Mosque 
along with the findings about the techniques he employed 
while making them, the exhibition provides details on the 
production and heritage of the artist by explaining the 
restorations undergone by the paintings and the artist’s 
techniques. The most comprehensive endeavor in terms of the 
conservation and scientific analysis of Osman Hamdi Bey’s 
artwork, this project can be visited to the end of the year. 

BODRUM BALE FESTİVALİ

BREEZE OF BALLET IN BODRUM

Sakıp Sabancı Müzesi, Bank of America Merrill Lynch’in 
dünya çapında yürüttüğü “Sanatı Koruma Projesi” 
kapsamında, “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” adlı 
sergiye ev sahipliği yapıyor. Osman Hamdi Bey’in Sakıp 
Sabancı Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan "Vazoda Çiçekler", 
"Kur’an Okuyan Adam", "Kokona Despina", "Naile Hanım 
Portresi", "Arzuhalci" ve "Cami" isimli eserleriyle, sanatçının 
bunları yaparken kullandığı tekniklere dair bulguların 
sunulduğu sergide eserlerin geçirdiği restorasyonlardan 
boyama tekniklerine kadar, sanatçının üretimine ve 
mirasına dair pek çok detaya yer veriliyor. Osman Hamdi 
Bey’in eserleri için konservasyon ve bilimsel analiz alanında 
şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı çalışma olan bu 
sergi yıl sonuna kadar gezilebilir. 

GÖRÜNENİN ÖTESİNDE OSMAN HAMDİ BEY

BEYOND VISION: OSMAN HAMDI BEY 

Bu yıl 16’ncı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale 
Festivali, 1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde 
gerçekleştirilecek. Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tatil kültürüne 
bambaşka bir boyut getiren festivalle seçkin bale 
yapıtları izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz 
şarkılarını kendilerine özgü bir coşkuyla yorumlayan, dünyaca 
ünlü “Barcelona Gipsy Balkan Orchestra” 8 Ağustos’ta Moda 
Kayıkhane'de. Geleneksel Katalan, Yunan, İtalyan, Rus ve 
Orta Doğu şarkılarından rock müziğin enerjik tınılarına kadar 
uzanan geniş bir yelpazeden beslenen orkestra yedi farklı 
millete mensup yedi müzisyenden oluşuyor.

Interpreting the East European Roman, Balkan and Mediterranean 
traditional songs with their unique ebullience, world-renowned 
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra will be taking the stage on August 
8 at Moda Kayıkhane to meet with Istanbulite art lovers. Nourishing 
a wide array of tunes ranging from traditional Catalan, Greek, Italian, 
Russian to Middle Eastern songs with the energetic timbers of rock 
music, the orchestra is made up of 7 musicians from 7 different nations.

MODA’DA BALKAN EZGİLERİ 

BALKAN MELODIES AT MODA
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The founder of the Acem-Blues genre, Mohsen Namjoo will be taking 
the stage on August 5 at Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theater 
with his sound blending rock and jazz with traditional Iranian music. 
Songwriter, singer, musicologist and setar artist Mohsen Namjoo 
is deemed to be the “Bob Dylan of Iran” according to the New 
York Times. A visionary figure that represents the Iranian youth 
in the world, Namjoo blends the classical Persian setar with 
electric guitar, and rock & blues vocal techniques with Avaz 
(Persian style of singing). 

Acem-blues türünün kurucusu Mohsen Namjoo, rock ve 
cazı geleneksel İran müziği ile harmanladığı müziğiyle 5 
Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda! 
Söz yazarı, şarkıcı, müzik bilimci ve setar sanatçısı Mohsen 
Namjoo, New York Times tarafından “İran’ın Bob Dylan’ı” 
olarak tanımlanıyor. İran’daki gençliği dünyada temsil 
eden vizyoner bir isim olan Namjoo klasik Fars setarını, 
elektrik gitar; rock & blues vokal tekniklerini avaz ile (Fars 
şarkı söyleme tekniği) birleştiriyor. 

ACEM-BLUES 

ACEM-BLUES 

ICONS OF THINKING

ANADOLU / ANATOLIA

Evliyagil Museum is hosting the exhibition Icons of 
Thinking: Images and Texts curated by Beral Madra. 
Brought together from the Evliyagil Museum’s collection, 
the texts are presented accompanied by the work of 
23 artists who led Turkish modernism to symbolism, 
spirituality and intellectualism. The exhibition which can 
be visited until December 30, 2018. 

DÜŞÜNME İKONLARI

Müze Evliyagil, küratörlüğünü Beral Madra'nın üstlendiği 
“Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler” sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan 
bir araya getirilen, Türk modernizmini simgeselliğe, 
tinselliğe ve düşünselliğe yönelten 23 sanatçının 
üretimleri eşliğinde sunulan metinler eşliğinde 
sanatseverleri daha derin düşünmeye davet ediliyor. Sergi 
30 Aralık'a kadar gezilebilir. 

The exhibition Beyond the Apparent of Mexican artist Irene 
Zundel awaits visitors in CerModern Güney Hangar Gallery. 
Zundel, whose work has been displayed in Italy, Spain and 
Germany, brings together a selection of her newest works and 
12 statues reflecting the main subject matters she has worked 
on throughout her career in the arts. Examining the thin line 
between what’s real and not, the spatial connection between 
the artist’s artwork and the spectator, and her passion for 
abstraction, the artist draws attention with her use of balance, 
light and color in relation to geometric objects, and the optical 
and kinetic principles of her artwork. Presenting the artist’s 
work for the first time in Turkey, the exhibition can be seen at 
CerModern until August 12.  

Meksikalı sanatçı Irene Zundel’in ‘‘Görünürün Ötesinde’’ 
isimli sergisi CerModern Güney Hangar Galerisi'nde 
izleyiciyle buluşuyor. Daha önce İtalya, İspanya ve 
Almanya’da eserleri sergilenen Zundel en yeni çalışmalarını 
ve sanat hayatı boyunca işlediği başlıca konuları yansıtan 
12 heykelden oluşan bir seçki sunuyor. Gerçek ile gerçek 
olmayan arasındaki ince çizgiyi, eserleri ile izleyici 
arasındaki etkili mekânsal bağları ve aynı zamanda 
kendisinin soyutlama tutkusunu öne çıkaran sanatçının 
yapıtlarında geometrik şekiller, optik ve kinetik ilkelerle 
ilişkisi bulunan dengeli, aydınlık ve renk kullanımı dikkat 
çekiyor. Türkiye’de ilk defa CerModern’de izleyiciyle 
buluşacak sergi 12 Ağustos tarihine kadar gezilebilir.  

IRENE ZUNDEL CERMODERN'DE
IRENE ZUNDEL AT CERMODERN 
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The works of poet and painter Metin Eloğlu (1927-1985)  
are being presented to artlovers with the “Greetings 
to Metin Eloğlu: Twilight” exhibition to be held at the 
Haunted Mansion. Taking the works of the artist as a point 
of origin, the exhibition, curated by Dr. Necmi Sönmez, 
presents the most striking pieces of media art from the 
Borusan Modern Art Collection to art lovers. Turned 
into dark halls to get the video and light installed statues 
observed better, the exhibition area sets forth the holistic 
corpus of the artwork appealing to the tongue, lips, ears 
and eyes. The exhibition can be seen till Sunday August 19.

Şair ve ressam Metin Eloğlu’nun (1927-1985) eserleri 
“Metin Eloğlu’na Selam Olsun: Alacakaranlık ” sergisi 
ile Perili Köşk’e taşınıyor. Sanatçının çalışmalarını çıkış 
noktası olarak alan sergi, medya sanatının Borusan 
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan çarpıcı örneklerini 
sanatseverlerle Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde  
buluşturuyor. Video ve ışıklı heykel çalışmalarının daha 
iyi izlenebilmesi için karanlık mekâna dönüştürülen sergi 
alanları, eserlerin dile, dudağa, kulağa ve göze hitap eden 
bütüncül yapısını ortaya çıkarıyor. Sergi 19 Ağustos Pazar 
akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

PERİLİ KÖŞK’TE ALACAKARANLIK 

TWILIGHT AT THE HAUNTED MANSION 

KLASİK KEYİFLER IN CAPPADOCIA

ANADOLU / ANATOLIA

Leaning its back to the historical walls of a restored 
Ottoman Madrasah that houses the Cappadocia 
University in Mustafapaşa, Klasik Keyifler (KK) calls 
musicians “to work together” and “make music together”. 
Turning Cappadocia once again into an open air concert 
hall in caves, hidden courtyards and museums the festival 
will be held on August 25-September 9.

KAPADOKYA’DA KLASİK KEYİFLER

Klasik Keyifler (KK), Mustafapaşa’da Kapadokya 
Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan restore edilmiş 
bir Osmanlı medresesinin tarihî duvarlarına sırtını 
dayayarak müzisyenleri “beraber çalışmaya” ve 
“beraber müzik yapmaya” çağırıyor. Mağaralarda, 
gizli avlularda, müzelerde Kapadokya’yı bir kez daha 
açık hava konser alanına dönüştüren festival 25 
Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milyonfest Dalaman will be held in Dalaman, one of 
the most popular holiday and tourism destinations of 
our country on August 2-5. Within the scope of the 
festival that promises a holiday full of music and fun 
for 4 days at the Kayacık Coast of Dalaman, important 
singers and bands of Turkey like Yeni Türkü, Athena, 
Manga, Ceza, MFÖ, Hayko Cepkin, and Cem Adrian 
will be taking the stage. 

Milyonfest Dalaman, 2-5 Ağustos tarihlerinde, 
ülkemizin en gözde tatil ve turizm yörelerinden biri 
olan Dalaman’da gerçekleşiyor. Dalaman Kayacık 
sahilinde katılımcılarına dört gün boyunca müzik ve 
eğlence dolu bir tatil vadeden festival kapsamında 
Yeni Türkü, Athena, Manga, Ceza, MFÖ, Hayko 
Cepkin, Cem Adrian gibi Türkiye’nin önemli şarkıcı ve 
grupları sahne alacak. 

MİLYONFEST DALAMAN

MILYONFEST DALAMAN
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The festival will host music lovers for five days at the symbolic 
venues of Bodrum with its program including concerts by stars 
having made a name for our country abroad, movie screenings 
and guided tours in the accompaniment of classical music.
With the opening concert by the Presidential Symphony 
Orchestra and world-renowned soprano Lauren Fagan, on the 
second day, the festival will go on with the concert of Fazıl Say, 
followed by concerts of young talents of the Gümüşlük Festival 
Academy and many other famous musicians. Throughout 
the festival, along with the sunset festivals to accompany 
enjoyable summer evenings, dawn and night concerts will also 
be given for three consecutive days and nights.
Also within the scope of the 14th Bodrum Music Festival, a 
selection of Bodrum-themed photographs from the Ara Güler 
Archives and Research Center collection of Ara Güler, a doyen 
of the world of photography, will be presented to art lovers at 
The Marmara Bodrum.

Festival, beş gün boyunca, Bodrum’un simgesi hâline 
gelmiş mekânlarında, ülkemizin adını yurt dışında 
başarıyla duyurmuş yıldız sanatçıların konserleri ile 
birlikte, film gösterimleri ve klasik müzikle iç içe geçen 
rehberli turları da içeren programıyla müzikseverleri 
ağırlayacak.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 
dünyaca ünlü soprano Lauren Fagan'ın açılışını yapacağı 
festival, ikinci gününde Fazıl Say, Gümüşlük Festival 
Akademisi'nden genç yetenekler ve birçok ünlü sesle devam 
edecek. Festival süresince keyifli yaz akşamlarına ev 
sahipliği yapacak gün batımı konserlerinin yanı sıra, üç gün 
art arda gün doğumu ve gece konserleri de düzenlenecek.
Fotoğraf dünyasının duayenlerinden Ara Güler’in “Ara 
Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi” koleksiyonundan farklı 
dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf seçkisi 14'üncü 
Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara 
Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.

BODRUM MÜZİK FESTİVALİ 

BODRUM MUSIC FESTIVAL 

ANADOLU / ANATOLIA

2005 yılından bu yana Türkiye'nin ve dünyanın seçkin orkestra, topluluk ve solistlerini Bodrum 
yarımadasında bir araya getiren Bodrum Müzik Festivali 4-8 Ağustos tarihleri arasında, 14’üncü kez 
gerçekleştiriliyor.

Bringing together distinguished orchestras, ensembles and soloists of Turkey and the world since 2005 in the 
Bodrum peninsula, Bodrum Music Festival will be held for the 14th time this year on August 4-8. 
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Throughout 2018, which has been declared by the Ministry of 
Culture and Tourism as the Year of Troy in celebration of the 
20th anniversary of Troy being admitted to the UNESCO World 
Heritage List, Çanakkale continues to be a center of international 
collaborations of culture, art, science and sports by welcoming 
people from all around the world.  
Curated by Derya Yücel, in collaboration with the Ethnic Popular 
Arts Preservation and Development Association (EPOS 7) and 
a platform of new generation artists (BASE), Dreamland: Troy 
brings together artworks of various mediums like lithography, 
glass, installation, photography, graphic design, painting, 
ceramics, and videos with the participation of 29 young artists. 
Dreamland: Troy can be visited at the Piri Reis Museum in 
Çanakkale between July 27 and August 27.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabulünün 20’nci yıl 
dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Troya 
Yılı” ilan edilen 2018 boyunca Çanakkale, uluslararası 
iş birlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile 
dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor. 
Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği 
(EPOS 7) ve yeni nesil sanatçı platformu (BASE) iş 
birliğinde, 29 genç sanatçının katılımıyla, Derya Yücel’in 
küratörlüğünde gerçekleşecek “Düşler Ülkesi: Troya” 
etkinliği baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, grafik tasarım, 
resim, seramik, video gibi farklı mecralardan yapıtları bir 
araya getiriyor. “Düşler Ülkesi: Troya” sergisi, 27 Temmuz-27 
Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’de, Piri Reis 
Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

DÜŞLER ÜLKESİ: TROYA

ANADOLU / ANATOLIA

Troya efsanesi genç sanatçıların katılımıyla yeniden yorumlanıyor.

The legend of Troy is being reinterpreted.

DREAMLAND: TROY
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Listed on the Temporary List of World Heritage, 
Göbeklitepe has been admitted to the permanent list. With 
Göbeklitepe, 18 kilometers from Şanlıurfa city center, the 
number of cultural sites admitted to the World Heritage 
List from Turkey reached 18. 
Older than Stonehenge in England, which dates back 6,600 
years, and the Pyramids of Egypt, which date back 7,100 
years, Göbeklitepe, whose discovery opened a brand new 
page in world history, is a belief center that’s dated 11,600 
years before the present day. Findings show that the people 
living in the region performed their worship rituals at 
Göbeklitepe. As a result of the excavations carried out since 
1995, along with the remains of a temple, statues carved 
out of rocks were unearthed. 
What makes the temple excavated in Göbeklitepe 
important is that non-settled hunter-gatherers built 
it. With this discovery, contrary to common belief, it is 
thought that rather than economic and ecological factors, 
crowded and long-term religious rituals played a role in 
transitioning to settled life.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 
Göbeklitepe, kalıcı listeye alındı. Şanlıurfa kent 
merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan 
Göbeklitepe’yle birlikte Türkiye’nin Dünya Mirası 
Listesi’ndeki varlık sayısı 18’e ulaştı.
Keşfiyle birlikte dünya tarihinde yeni bir sayfa 
açan Göbeklitepe, İngiltere’deki Stonehenge'den 6 
bin 600, Mısır Piramitleri’nden 7 bin 100 yıl daha 
eski, günümüzden yaklaşık 11 bin 600 yıl öncesine 
tarihlenen bir inanç merkezi. Buluntular bölgede 
yaşayan insanların ibadetlerini Göbeklitepe’de yerine 
getirdiklerini göstermekte. 1995 yılından beri devam 
etmekte olan kazılarda tapınak kalıntılarının yanı sıra 
taştan oyulmuş heykeller de ortaya çıkarıldı.
Göbeklitepe'de ortaya çıkarılan tapınağı önemli kılan 
nokta ise, tapınağı yapanların yerleşik hayata geçmemiş 
avcı-toplayıcı insanlar olması. Bu keşifle birlikte, 
sanılanın aksine, yerleşik hayata geçişte ekonomik ya da 
ekolojik unsurların değil, kalabalık ve uzun süreli dinsel 
törenlerin rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

ANADOLU / ANATOLIA

TARİHİN "SIFIR" NOKTASI 

Dünyanın bilinen en eski tapınak alanı Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildi.

Known as the oldest temple in the world, Göbeklitepe is admitted to the UNESCO World Heritage List. 

POINT "ZERO" OF HISTORY 
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HASAN ŞAHİNTÜRK

Türklerin Anadolu’ya geliş yıl dönümünü 
temsil eden Malazgirt Zaferi anılıyor. 
Anma programı kapsamında, okçuların 
kıyasıya mücadele ettiği ve bu yıl ikinci kez 
düzenlenecek Anadolu Fetih Kupası yine renkli 
görüntülere sahne olacak.

A program is held to commemorate the victory in the 
Battle of Manzikert, which symbolizes the anniversary 
of the Turks’ arrival in Anatolia. Held as part of the 
program for the second time, the Cup of Anatolia’s 
Conquest, where archers will perform in fierce 
competition, will once again host colorful memories.

THE VICTORY OF MANZIKERT 
TO BE COMMEMORATED WITH EVENTS

MALAZGİRT ZAFERİ
ETKİNLİKLERLE ANILACAK
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1

Anadolu topraklarında dolaşan 
gezginler karşılaştıkları 
sayısız doğal, kültürel ve 
tarihî zenginlikten paylarını 
alırlar. Türkiye’yi, Türk-
İslam kültürünü tanımak 
isteyenlerin yolu mutlaka 
Selçuklu eserlerine de 
varır. Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası, Konya’daki 
Karatay Medresesi, 
Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı, 
Alanya’daki tersane, 
Aksaray’daki Sultanhanı 
gibi birçok yapı Anadolu 
topraklarında yapılmış mimari 
şaheserler olarak hayranlık 
uyandırır. Selçuklular 
matematikle statiği, 
mimarlıkla estetiği buluşturan 
bu eserlerin ayrıntılarında 
taş ustalığının ve çinilerdeki 
mavinin güzelliğinin sırrına 
ermişlerdi. Konya’daki Karatay 
Medresesi ve İnce Minareli 
Medrese, Erzurum’daki Çifte 
Minareli Medrese ve Sivas’taki 
Gök Medrese gibi yapıların taç 
kapıları içeriye girdiğinizde 
karşılaşacağınız görkemli bir 
güzelliğin habercisi gibidir.  
Bu taç kapıları inşa eden 

Selçuklulara Anadolu 
kapılarını açan da 1071’deki 
Malazgirt Savaşı oldu. 
Malazgirt Ovası’nda 
Bizanslıları yenen Alp 
Arslan komutasındaki 
Selçuklu ordusu bir anlamda, 
sonrasında Osmanlılarla 
Anadolu’dan Balkanlar’a, Arap 
Yarımadası’na ve Afrika’ya 
kadar uzanacak büyük bir 
uygarlığın ilk adımını atmıştı. 
Orta Asya’dan başlayan 
bu uzun yolculuk tarih 
sahnesinde yerini aldıktan 
sonra Anadolu’da Selçuklu 
Devleti kurulmuş ve köklü 
bir kültürün bu bereketli 
topraklarda yeşerme dönemi 
başlamıştı. Dolayısıyla 
Malazgirt Savaşı, bir zaferden 
öteye geçerek, zaman içinde 
Türk-İslam ve dünya tarihinin 
dönüm noktalarından biri 
olarak önem kazandı. 
Malazgirt Zaferi, 24-26 
Ağustos tarihleri arasında 
Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in 
Ahlat ilçelerinde törenlerle 
anılacak. Malazgirt Ovası 
bu yıl da bu anlamlı güne 
tanıklık edecek. Etkinlikler 

1 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin Türk ve İslam dünyası açısından önemini vurguluyor. 
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan emphasizes the importance of the victory of Manzikert for the Turkish and Islamic world.

The travelers wandering 
around Anatolia benefit from 
the rich natural, cultural and 
historical heritage they come 
across. Those who wish to 
know more about Turkey and 
the Turkish-Islamic culture 
surely cross paths with the 
works of the Seljuks. Divriği 
Great Mosque and Hospital, 
Karatay Madrasa in Konya, 
Seljuk Cemetery in Ahlat, 
shipyard in Alanya, Sultanhanı 
Inn in Aksaray, and many other 
structures evoke admiration 
as architectural masterpieces 
scattered around Anatolia. 
The Seljuks revealed the 
secret behind the beauty of 
the exquisite stonemasonry 
and blue tiles in the details of 
this structures which bring 
together mathematics with 
statistics, architecture with 
aesthetics. The crown gates 
of the structures such as 
Karatay Madrasa and İnce 
(Thin) Minaret Madrasa in 
Konya, Twin Minaret Madrasa 
in Erzurum, and Gök (Sky) 
Madrasa in Sivas herald the 
magnificent beauty you’ ll see 

once you step inside. 
The Battle of Manzikert in 
1071 was the incident that 
opened the doors of Anatolia to 
Seljuks who built these crown 
gates. The Seljuk army led by 
Alp Arslan who defeated the 
Byzantines in the Manzikert 
Plain took the first step of a 
great civilization which would 
stretch, with the Ottomans, 
from Anatolia to the Balkans, 
the Arabian Peninsula and 
Africa. Originated in Central 
Asia, this long journey earned 
itself a place in history which 
then led to the foundation of 
the Seljuk Empire in Anatolia 
and the blossoming of a 
rooted culture in these fertile 
lands. Therefore, the Battle of 
Manzikert became something 
more than just a victory and 
gained importance as one of 
the milestones in the Turkish-
Islamic history as well as the 
history of the world. 
The victory of Manzikert will be 
commemorated with ceremonies 
in the district of Malazgirt 
(Manzikert) in Muş and the 
district of Ahlat in Bitlis between 
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Malazgirt Zaferi’nin Türk ve 
İslam dünyasının geleceğini 
şekillendirmek konusundaki 
öneminin özellikle genç 
kuşaklar tarafından 
özümsenmesi açısından ayrı 
bir değer taşıyor. Bu zafer, ilk 
kez geçen yıl Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayeleri ve katılımıyla 
layıkıyla anılmıştı.  
Zaferin 947’nci 
yılı münasebetiyle, 
Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde Okçular 
Vakfı’nın organize ettiği 
“Anadolu’nun Fethi Malazgirt 
1071 Anma Etkinlikleri”, bu yıl 

Malazgirt ve savaş sırasında 
askerî üs vazifesi görerek, 
zaferin kazanılmasında payı 
olan Ahlat’ta 24-25-26 Ağustos 
tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Anma programında, geleneksel 
spor etkinlikleri, toy 
temsilleri, otağ eğlenceleri, 
zafer alayı, ordu marşları 
ve gülbank dinletileri ile 
konserler gibi etkinliklerin 
yanı sıra bu yıl ikinci kez 
düzenlenecek Anadolu 
Fetih Kupası da bulunuyor. 
Etkinlikler, 26 Ağustos’ta 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt 
mitingi ile noktalanacak. 

2

August 24 and 26. The Manzikert 
Plain will once again witness 
this meaningful day. The events 
bear special value in that it will 
teach the young generation about 
how significantly the victory of 
Manzikert shaped the future 
of the Turkish and the Islamic 
world. This victory was duly 
commemorated last year for the 
first time under the auspices 
and with the participation of 
President H.E. Recep Tayyip 
Erdoğan. 
To celebrate the 947th anniversary 
of the victory, Archers Foundation 
organized the Commemoration 
Events of the Conquest of 

Anatolia, Manzikert, 1071 under 
the auspices of the President’s 
Office in the district of Malazgirt, 
and Ahlat, which had a share 
in the victory as a military base 
on August 24, 25 and 26. The 
commemoration program will 
host events such as traditional 
sports events, toy (council) 
performance, otağ (marquee) 
entertainment, victory parade, 
military marches, gülbank 
performances, and concerts 
in addition to the 2nd Cup of 
Anatolia’s Conquest. The events 
will end with President H.E. 
Recep Tayyip Erdoğan’s meeting 
in Malazgirt on August 26.

2 3 4

4

3

Etkinlikler halkın coşkulu 
katılımıyla gerçekleştiriliyor 
ve heyecan dolu spor 
müsabakalarına sahne oluyor. 
The events are attended by the 
joyous public and host exciting 
sports contests.
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WHERE 90 NATIONS MEET:
FRIENDLY ALANYA

90 MİLLETİ BULUŞTURAN
DOST ALANYA



Plajlar sahil boyunca Akdeniz 
güneşiyle ışıl ışıl parlayarak hiç 

bitmeyecek gibi uzanıyor. Önünüzde 
Akdeniz mavisi, ardınızda Toros 

yeşili, çevrenizde hemen her 
milletten cana yakın insanlar…

Glimmering in the eye of the Mediterranean 
sun, the beaches extend ceaselessly 
along the coast line. The blue of the 
Mediterranean before you, and the green of 
the Taurus Mountains at your back, friendly 
people from all nations surround you…

BELGİN DEMİRER AHMET ÇETİNTAŞ



1

Genç, taze, hareketli ruhu 
sizi yanıltmasın. Alanya’daki 
insan izi, Kadıini Mağarası 
araştırmalarına göre MÖ 
20.000’e gidiyor. Ne yazık ki 
bulgular bize o dönemlerin 
öykülerini anlatamıyor. 
Daha yakına geldiğimizde 
iş değişiyor. Öyle ki, kentin 
bilinen tarihi, kuşaklar 
boyu sürebilecek televizyon 
dizilerine konu olacak kadar 
fırtınalı, maceralı… Hepsi 
mümkün olmasa da, bir 
ucu günümüze çıkan birkaç 
öyküye kulak verebilir, işe 
korsanlardan başlayabiliriz. 
Antik Çağ’ın en büyük 
hükümdarlarından Büyük 
İskender öldükten sonra dört 
önemli komutanı toprakları 
paylaşıyor; Anadolu’yu 
Seleukoslar ele geçiriyor. 
Bu krallığa başkaldıran 
Diodotos Tryphon’ın Doğu 
Akdeniz’i yönetme hayalinin 
merkezi, antik dönemdeki 
ismiyle Korakesion, 
yani Alanya Kalesi’nin 
bulunduğu yarımada oluyor. 
Tryphon, küçük bir güçle 
bile koruyabileceği kayalık 

1

İç kale farklı dönemlere ait yapıları barındırıyor.
The citadel houses structures of various eras.

2

Alanya Kalesi’nin çevresindeki dükkânlarda pek çok hediyelik eşyayı bir arada bulabilirsiniz.
You can find various souvenirs at the souvenir shops around the Alanya Castle.

2

Don’t let its young, fresh 
and moving spirit fool you. 
In Alanya, the first traces of 
humanity date back to 20000 
BC according to research 
carried out in Kadıini Cave. 
Unfortunately, the findings 
cannot relate the stories of 
those days to us. But it all 
changes as you get closer. To 
such an extent that the known 
history of the city is turbulent 
and adventurous enough to 
be the subject of TV series for 
generations on end… Even 
though it’s not possible to cite 
them all here, having lent an ear 
to some that reach the present 
day, we can start with the 
stories of the pirates. 
Following the demise of 
Alexander the Great, one of the 
greatest rulers of Antiquity, 
his four most prominent 
commanders share the lands; 
Anatolia is taken over by the 
Seleucids. Revolting against 
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yarımadayı korsan yatağı 
hâline getiriyor. Denizde 
geçit vermeyen, kıyı 
bölgelerinden insan kaçırıp 
fidye toplayan korsanlar, 
ganimetlerini bugünkü 
Korsan Mağarası’ndaki tünelle 
yukarıya taşıyıp saklıyor. 
Ancak Akdeniz’e saldıkları 
korku Roma İmparatorluğu’nu 
harekete geçiriyor. MÖ 65 
yılında Romalı Pompeius’un 
galibiyetiyle biten savaşta 
tarihe veda eden korsanların 
hikâyesi, bugün Alanya’nın 
huzurlu maviliklerinde 
turistlere binbir eğlence sunan 
teknelerle sürüyor. Kalenin 
surları arasından göreceğiniz 
siyah korsan bayrakları ve 
motiflerle bezeli sayısız tur 
teknesinden popüler ezgiler, 
neşeli kahkahalar; Türkçe, 
Rusça, Almanca anonslar 
yükseliyor. 
Tarihin en ünlü çiftlerinden 
biri de burada iz bırakmış. 

Kilikya bölgesinin yönetimi, 
MÖ 44 yılında Sezar’ın 
ölümünün ardından 
Marcus Antonius’a geçiyor. 
Bu yönetim devrinin 
bizi ilgilendiren yönü, 
Antonius’un Kilikya’dan 
geçerken karşılaştığı Mısır 
Kraliçesi Kleopatra’ya tutulup 
evlilik hediyesi olarak 
Alanya’nın bir bölümünü 
vermesi… Dünyanın ilk 
coğrafyacılarından Amasyalı 
Strabon, bu hediyenin nasıl 
kullanıldığını tarihe şöyle not 
ediyor: “Öyle görülüyor ki bu 
bölge gemiler için gerekli sedir 
ağacı konusunda diğerlerinden 
çok fazla verimlidir. Antonius 
bu nedenle, filosunun yapımı 
için uygun olduğundan, 
bölgeyi Mısır Kraliçesi 
Kleopatra’ya vermiştir.” 
Kleopatra’nın göz koyduğu 
sedir tomruklarının Dim, 
Alara, Köprü, Kargı çayları 
yoluyla iskeleye indirildiği 

3 Alanya ve çevresinin tarihî zenginliklerine tanık olmak isteyenler Alanya Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilir.
Those who would like to bear witness to the historical riches of Alanya and its surroundings can visit Alanya Archeology Museum.
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this kingdom, Diodotos 
Tryphon’s dream of ruling the 
Mediterranean is centered 
around this peninsula, known 
as Coracesium in Antiquity 
and where the Alanya Castle 
is located. Tryphon turns this 
rocky peninsula that can be 
protected with even a small 
military force into a lair of 
pirates. Not giving passage 
over the seas, abducting people 
from the coastal areas to collect 
ransom, they carried their 
pillage up through the tunnel 
and hid it in the cave known as 
Korsan Mağarası today. But 
the terror they spread over the 
Mediterranean brings them 
to the attention of the Roman 
Empire. The story of the pirates 
that bid farewell to history with 
the victory of Roman Pompeius 
in 65 BC is still bandied about on 
the boats that present all sorts 
of entertainment to tourists 
over the peaceful blue waters 

of Alanya. From the countless 
tour boats painted in patterns, 
swaying the black pirate flags 
that you can see through the 
fortifications of the castle arise 
popular melodies, heartsome 
laughter, and announcements in 
Turkish, Russian, and German.   
One of the most significant 
couples in history has also left 
its traces here. Marcus Antonius 
came to rule the Cilicia region 
following the death of Caesar in 
44 BC. What is of interest for 
us in this rulership is that he 
gave part of Alanya as a wedding 
gift to the Queen of Egypt 
Cleopatra, who he met while 
passing from Cilicia. Strabo of 
Amasia, one of the world’s first 
geographers, notes what purpose 
this gift served: “…it appears 
that this region beyond others 
abounds in cedarwood for ships; 
and it was on this account that 
Antony assigned this region to 
Cleopatra, since it was suited 

3

4 Kızıl Kule, 13’üncü yüzyıl Orta Çağ Akdeniz savunma yapılarının eşsiz bir örneği.
The Red Tower is an unprecedented Medieval Mediterranean defensive structure of the 13th Century.
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rivayet ediliyor. Araştırmalar, 
değerli Toros sedirlerinin 
Ankara’daki 2 bin 700 yıllık 
Gordion Kral Mezarları’nda 
ve Kral Midas Tümülüsü’nde 
de kullanıldığını gösteriyor. 
Al-Aksa Camii’ndeki sedir 
ağaçlarının analizleri de 
Toros sedirlerini işaret ediyor. 
Toroslar bütün bu kesimlere 
rağmen, kuzeyinden 
çevirdikleri Alanya’yı hâlâ 
400-500 yaşındaki ağaçlarla 
gölgeliyor. 

Alanya’nın muhteşem 
üçlüsü: Kale, Kızıl Kule, 
Tersane 
Bizans döneminde 
Arap akınlarına karşı 
güçlendirilmeye başlanan 
Alanya Kalesi, bugünkü 
şahane yapısına Selçuklu 
Hükümdarı Sultan Alaeddin 
Keykubat’ın 1220’deki 
fethiyle kavuşuyor. Alanya 
Kralı Kir Fard, şehrin anahtarı 
ve eş olarak kızını Alaeddin 

Keykubat’a veriyor. Sultan, 
karısına Mahperi, kente de 
Alaiye ismini uygun buluyor. 
Alaiye, başkent Konya’ya 
yakınlığı nedeniyle baş tacı 
ediliyor. Kale yenilenip iki 
sıra sur daha ekleniyor; 
büyük bir tersane ve tersaneyi 
savunmak için de bir kule 
inşa ediliyor. Alanya, başka 
hiçbir özelliği olmasaydı bile, 
birbirini tamamlayan bu üç 
yapı nedeniyle görülmeye 
değerdi. 
Sözlerin kifayetsiz kaldığı 
bu yerde, zihniniz sizi 
korsanların dehşet saçtığı 
yıllara uçuruyor. İç içe 
sıralanan üç surda yol alırken, 
kendinizi fantastik dijital 
oyun kahramanları gibi 
hissediyorsunuz. Selçuklu’nun 
sade, zarif mimarisinin en 
güzel örneklerinden olan Kızıl 
Kule ise tastamam bir masal 
mekânı. İç surdan minik bir 
kapıyla girdiğiniz sekizgen 
kulenin dış mimarisinin 

to the building of her fleets.” It 
is accounted that the cedar logs 
that Cleopatra had eyes on were 
taken down through the Dim, 
Alara, Köprü, and Kargı brooks 
to the harbor. Findings also 
show that the valuable Taurus 
cedarwood was also used in the 
2,700-year-old Gordian King 
tombs and the tumulus of King 
Midas in Ankara. The analysis 
of the cedar trees used in the 
Al-Aqsa Mosque also point to 
Taurus cedars. Albeit all this 
logging, Tauruses still cast the 
shade of ancient trees, 400-500 
years old, on Alanya which they 
surround from the north. 

The Magnificent Trio of 
Alanya: The Castle, Red 
Tower, and the Shipyard 
Fortified against the attacks of 
the Arabs during Byzantine rule, 
Alanya Castle got its existing 
imposing shape when it was 
conquered by Seljuk Sultan 
of Rum Keykubad I in 1220. 

Kir Fard, the King of Alanya 
gives the key to the city and 
his daughter for wedlock to 
Keykubad. The sultan names 
his wife Mahperi and the city, 
Alaiye. Alaiye is treated with 
great respect for being in close 
proximity to the capital Konya. 
The castle is renovated and two 
more rows of walls are added; 
a great shipyard and a castle to 
defend it are also built. Even if 
Alanya had no special features, 
it would still be worth seeing 
for these three structures that 
complement each other. 
At this place, where you fall 
short of words, your mind drifts 
off to the times when the pirates 
raged terror. As you wind your 
way through the three concentric 
walls, you feel like a character 
in a fantastic digital game. 
One of the best examples of the 
austere and elaborate Seljuk 
architecture, the Red Tower 
seems literally to have jumped 
out of a fairy tale. The austerity 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-

Gazipaşa/Alanya arasında 
her gün karşılıklı seferler 

düzenliyor. 
 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Gazipaşa/Alanya. 

anadolujet.com 

Tekne yapımı ve onarımının 
1960’lı yıllara kadar devam 
ettiği tersane, günümüzde müze 
olarak hizmet veriyor.  
The shipyard, where boats were 
built and repaired till 1960s now 
serves as a museum.  

6 “Korsan” tekneleri çevredeki 
koyları gezmek için eğlenceli bir 
seçenek.
“Pirate” boats are an entertaining 
option to visit the surrounding coves.

Dim Mağarası
Dim Cave

7
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sadeliği, içeride sizi hazırlıksız 
yakalıyor. Her katı ayrı bir 
hayranlıkla çıkıyorsunuz. 
Hayranlığın nedeni şatafat 
değil, tasarım zekâsı.  
Kalenin hemen altında, 
Alanyalı bir ailenin ev 
samimiyetinde işlettiği 
Şebithane, lor ve maydanozla 
yapılan yöreye özgü bir tür 
gözleme olan şebiti tatmak ve 
serinlemek için ideal. Sıcak 
yaz günlerinde serinlemek, 
Alanya’daki en temel ihtiyaç. 
Gezginler kadar Alanyalılar 
da sıcaktan kaçıyor. Olsun, 
burada gönlünüze göre 
serinleme seçenekleri var. 
Esinti izleyen bir rota çizelim: 
Mesela kenti biraz geride 
bıraktığınızda hem bedeniniz 
hem ruhunuz yeşilin binbir 
tonuyla serinliyor. Yerli malı 
yenilen yılların ateş pahası 
meyvesi olmakla birlikte son 
yıllarda üretimi artan muz 
sıra sıra tarlalarda kocaman 
yaprakları, mücevher gibi 

of the exterior of the octagonal 
tower that you enter through a 
tiny door from the interior walls, 
catches you unawares once you 
are inside. You climb each and 
every floor in awe – not because 
you admire the ostentatiousness 
but the smart design.  
Located just underneath the 
castle, run by a local family of 
Alanya to make you feel at home, 
Şebithane is the ideal place to 
taste şebit, a gözleme particular 
to the region prepared with 
whey cheese and parsley, and to 
cool off. On hot summer days, 
cooling off is the most basic need 
in Alanya. Not only wanderers 
but also residents of Alanya try 
to elude the hot weather. Not to 
worry - there are options to cool 
off to your heart’s desire. Let us 
map out a route that follows the 
breeze: for instance, when you 
leave the town a little behind, 
both your body and heart cools 
down with a thousand and 
one shades of green. Bananas, 
the unaffordable fruit of the 
days when the country used to 
consume domestic products and 

taneleriyle yol boyu size 
yârenlik ediyor. Dim Çayı, 
Alara Çayı üzerine sekiz kişiyi 
rahatça alabilecek sallardan 
âdeta bir yerleşim kurulmuş. 
Dubalarla birbirlerine 
bağlı sallarda neredeyse 
donma derecesindeki 
soğuk suya ayaklarınızı 
sokabilir, cesaretiniz varsa 
yüzebilir, salın salınışına 
kendinizi bırakıp şekerleme 
yapabilirsiniz. Endişeye 
mahal yok; Alanya’nın 
sıcağı buralardan içeri 
giremez. Deretürbelinas, 
Pınarbaşı, Gedevet, Türktay, 
Mahmutseydi yaylaları 
da serinlik vadediyor. 
Özellikle ormanlarla kaplı 
Mahmutseydi köyünde 
ayakta kalan en eski ahşap 
Selçuklu camilerinden biri 
olan Mahmutseydi Camii’ni 
görebilmek için bir mola 
vermek gerekiyor. 
Alanya gezi konseptine en 
uygun serin seçenek tabii 

which now is grown prolifically, 
accompany you over fields that 
are lined up with their huge 
leaves and fruit that shine like 
gems. Over the brooks Dim and 
Alara, there is a setup literally 
formed by eight-person rafts. 
Climbing on the rafts that have 
been tied to one another with 
barges, you can dip your feet 
in the ice cold water, or swim 
if you dare - or surrender to 
the sway of the raft and take 
a small nap. No need to worry, 
the heat of Alanya does not 
seep inland. Deretürbelinas, 
Pınarbaşı, Gedevet, Türktay, 
and Mahmutseydi Highlands 
also promise cool weather. You 
should certainly stop by to see 
Mahmutseydi Mosque, one 
of the oldest wooden Seljuk 
mosques still standing, at 
Mahmutseydi village surrounded 
by forests. 
The most viable of the cooling 
options in Alanya is, of course, 
the sea. Lined up in the port in 
the early hours of the morning 
and at sunset, the “pirate” boat 
tours follow a course for six 
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ki deniz. Sabahın erken 
saatlerinde ve gün batımında 
limanda sıralanan “korsan” 
tekneleri, altı saatlik bir rota 
izleyerek çevredeki en iyi 
koylarda, mağaralarda molalar 
veriyor. Köpük banyosu, 
çeşitli yarışmalar yerine 
sakinliği tercih edenler için 
ideali, bilinene dönmek; mavi 
bayraklı sahillerde, Akdeniz 
güneşiyle ışıldayan rengârenk 
kumlarda kaybolmak. 
Tarihî yarımadanın batısını 
Damlataş ve Kleopatra, 
doğusunu Doğu ve Portakal, 
biraz daha uzak kıyıları Ulaş, 
Konaklı, Fuğla, İncekum, 
Mahmutlar plajları süslüyor. 
Alanya son derece bakımlı. 
Yola paralel sıralanmış 
palmiyeler, çeşit çeşit ağaçlar, 
rengârenk çiçeklerle bezeli 

hours, giving breaks in the best 
of the coves and caves. For those 
who prefer tranquility to foam 
baths and various competitions, 
the best is to return to what 
is familiar and get lost in the 
blue-flagged shores among the 
varicolored sands glimmering 
in the Mediterranean sun. On 
the historical peninsula, the 
west is adorned with Damlataş 
and Cleopatra beaches, the east 
with Doğu and Portakal, and 
the coasts a little bit further 
away with Ulaş, Konaklı, Fuğla, 
İncekum, and Mahmutlar 
beaches. 
Alanya is quite well-cared for. 
Palm trees that run parallel 
to the road, all sorts of other 
trees, boulevards adorned 
with varicolored flowers are 
indistinguishable from those of 

bulvarlar, Avrupa’nın 
Akdeniz sahil kasabalarından 
farksız. Ünlü markalar da 
var, gündelik ihtiyaçları 
karşılayacak mağazalar da… 
Hem de bol bol. 

Gülüklü çorbadan 
badem kahvesine…
Alanya’da yöresel lezzetleri 
tadabileceğiniz çok fazla 
restoran olmasa da “yöresel” 
kelimesinin muhteşem 
bir karşılığı var: Yöresel 
Alanya Ev Yemekleri; Esma 
Hanım’ın Yeri. Burası, 
Alanya’nın düğün ve cenaze 
yemekleri geleneğinden 
doğmuş. Esma Hanım uzun 
yıllar Alanya düğünlerinde, 
cenazelerinde kalabalıklara 
yemekler hazırladıktan 
sonra, oğlunun açtığı bu 

the Mediterranian coastal towns 
of Europe. There are both stores 
of famous brands and those to 
meet your daily requirements… 
And there are plenty of them. 

From Gülüklü soup to 
almond coffee… 
In Alanya, even though there 
aren’t many restaurants 
where you can taste the local 
delicacies, the word “ local” 
has a great equivalent: Local 
Alanya Home-Cooking, Chez 
Esma Hanım. This place was 
born out of the wedding and 
funeral traditions of Alanya. 
After catering to crowds at 
the weddings and funerals of 
Alanya’s upper crust for years, 
Esma Hanım continues to 
contribute to this restaurant 
opened by her son. Under the 

Sapadere Kanyonu gibi doğa harikaları sıcak yaz günlerinde serinleme imkânı sunuyor.
Wonders of nature Sapadere Canyon provide a chance to cool off on hot summer days.
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mekâna katkı sunmaya 
devam ediyor. Mandalina 
ağaçları altında, çakıl taşlı 
zemini, ahşap masaları, 
bordo güneşlikleri 
yüreğinize; gülüklü çorba, 
lata dolması, talaturlu 
patlıcan, ülübü piyazı, badem 
kahvesi damağınıza çok hoş 
lezzetler sunuyor. 
Alanyalıların ortak karar 
vermişçesine önerdiği bir 
başka mekân da ilçenin en 
eski ve ünlü lokantalarından 
biri olan Şefin Yeri Çorba 
Salonu. Adına aldanmayın; 
burada sadece çorba değil, 
pek çok lezzet var. Sahildeki 
şık ve havadar restoranın 
işletmecisi Cevdet Bey, 
çorbada ve sakatatta iddialı 
olduklarını söylüyor. Gülüklü 
çorbalarının koruyucu 
etkisinden söz ediyor. 
Kıyı şeridinde, malum, 
klasik tatların yer aldığı 
balık ve mezeler servis 
ediliyor. Ülke çapında 
şubeleri bulunan zincir 
markalar, standart 
hizmetleriyle büyük ilgi 
görüyor. 

Çok dilli, çok dinli, çok 
kültürlü… 
Alanya yaz aylarında dev bir 
tatil köyü gibi. Sosyal yaşam 
rahatlık ve huzur üzerine 
kurulu; kavga gürültü yok, 
kimse kimsenin yaşantısına 
karışmıyor. Kalabalıkların 
çekildiği aylarda ise geriye 
uzun yılların kaynaştırdığı 
farklı kültürlerin dostluğu 
ve dayanışması kalıyor. 90 
milletten insana 45 bin konut 
satılmış. Alanya, on binlerce 
yabancının ve ülkenin dört 
bir yanından gelen insanların 
evi. Çok dilli, çok dinli, çok 
kültürlü… Türkiye’de bir 
“yabancılar meclisi” olan tek 
yerleşim. Bu meclisin fikir 
babası Abdullah Karaoğlu, 
yabancı Alanyalılardan “yeni 
Alanyalılar” diye söz etmeyi 
doğru buluyor.  
Kızına “Alanya” adı vereni 
de var, yıllarını geçirdiği 
ilçeye veda edip ülkesine 
giden ama samimiyet 
özlemiyle koşarak geri 
döneni de… Gurbetçilerin 
henüz Almanya’ya gitmediği 
yıllarda ailesi Essen’e 

tangerine trees, its pebbled 
floors, wooden tables; and 
maroon shades appeal to 
your heart and its gülüklü 
soup, lata stuffing, eggplant 
tarator, ülübü white bean 
onion salad, and almond coffee 
to your palate.   
One other eatery all residents 
of Alanya recommend, as if 
in unison, is Şefin Yeri Soup 
Salloon, one of the oldest and 
most famous restaurants in 
the district. Don’t be fooled 
by its name since they do 
not solely offer soup but 
many more delicacies. The 
manager of the chic and 
spacious restaurant by the 
shore, Cevdet Bey claims that 
they are masters of soup and 
haslet. He also talks about 
the curative effect of Gülüklü 
soup. 
As you might imagine, familiar 
tastes like seafood and mezes 
are on offer at the coast line 
restaurants. Meanwhile, 
chain restaurants that have 
branches all across the country 
get much attention with their 
standard services. 

Multilingual, multifaith, 
and multicultural… 
Alanya is like a huge holiday 
village in the summer months. 
Social life is based on ease 
and peace; no brawls, no one 
meddling in another’s way of 
living. And on the days when the 
influx of crowds subsides, what 
remains behind is the friendship 
and solidarity of different 
cultures blended over the years: 
45,000 houses were sold here to 
people from 90 nations. Alanya 
is the home of tens of thousands 
of foreigners and people coming 
from all corners of the country. 
It’s multilingual, multifaith, 
and multicultural… It is the 
only place that has an assembly 
of foreigners in Turkey. The 
mastermind of this assembly is 
Abdullah Karaoğlu. He refers to 
the foreign residents of Alanya 
as the “new residents of Alanya.”  
There are those who name their 
daughter “Alanya” or those who 
bid farewell to the city they 
spent years in to return back 
to their own country but come 
running back longing for that 
sincerity… Berkan Hanım who 

9 10

Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi’nde ipek ürünler dokunuyor. 
Silk fabrics are woven at the Ömürlü Kemal Atlı House of Culture. 

Alanya, Türkiye’de muz yetiştiriciliği yapılan az sayıda yerden biri.
Alanya is one of the few places where bananas are grown.

9
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yerleşince hayatını orada 
geçiren Berkan Hanım, 
son yıllarda yerleşenler 
arasında. Alman eşi 2014 
yılında emekli olunca 
bütün varlıklarını satıp 
Alanya’ya yerleşmişler. Sebep, 
eşinin soğuk ve yağmurlu 
Almanya’da nefes sorunu 
yaşamasıymış ama artık 
sadece güneşi değil, her 
şeyiyle Alanya’yı seviyorlar. 
Yeni Alanyalı çift, “Burada 
yaşamak güzel.” diyor.  
Yerli Alanyalılar ile 
yeni Alanyalılar iç içe 
yaşamlarında birbirlerini 
etkilemişler. Karaoğlu 
ilk yıllardan şu örneği 
veriyor: “Biz onlardan 

spent her life in Essen when her 
family moved to Germany in the 
years the gasterbeiters had yet 
to go to Germany is one of these 
new residents. After her German 
husband retired in 2014, selling 
all their assets they moved to 
Alanya because her spouse was 
having problems breathing in 
the cold and rainy weather of 
Germany. Now, they like Alanya 
not solely for the sea and sun 
but for everything it offers. New 
residents of Alanya, the couple 
says, “It’s lovely to live here.”   
The locals of Alanya and its new 
residents have impacted one 
another in their nested lives. 
Reminiscing the first years, 
Karaoğlu gives this example: 

ayakkabıları kapı önünde 
bırakmamayı öğrendik, onlar 
bizden ayakkabıyla içeriye 
girmemeyi.” 
Giderek güçlenen dostluk 
ve güveni en derinden 
hissedebileceğimiz katkı ise 
Alanyalı bir taksi şoföründen 
geliyor: “Torpido gözümde 
dört anahtar var. Alanya’da 
yaşayan, yaşları ilerlemiş 
dört kişiye ait. Anahtarları, 
arada onları kontrol 
edebilmek için bende durur.” 
Belki Alanya’yı sadece güneş 
ve deniz için yazın değil, bu 
dostluk ve dayanışmadan 
beslenebilmek umuduyla 
kışın da ziyaret etmeliyiz. 
Dostluktan ötesi var mı? 

“We learned from them not 
to leave shoes outside the 
threshold, and they learned from 
us not to enter the house with 
their shoes on.”  
A taxi driver sets an example 
of this gradually developing 
friendship and trust by saying: 
“There are four keys at the glove 
compartment. They belong 
to the houses of four elderlies 
living in Alanya. I have their 
keys to check up on them from 
time to time.” 
Perhaps we should visit Alanya 
not solely in the summer for the 
sea and the sun but also in the 
winter to be nourished by this 
friendship and solidarity. Is there 
anything better than friendship? 

11

Tophane Mahallesi geleneksel dokusuyla Alanya’nın en özel köşelerinden.
Tophane neighborhood is one of the best places in Alanya with its traditional contexture.

11
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ANNETTE HANISCH ÖMER DOĞAN

7 bin metreye kadar yükselen Pamir Dağları’ndan 
göçmek zorunda kalan ve Türkiye’de yeni bir yurt 
bulan Afganistan Kırgızları özlemlerini bir tek 
isme sığdırmış: Ulupamir.

Having to migrate from the Pamir Mountains that 
reach 7,000 meters and finding themselves a new 
home in Turkey, the Kyrgyz of Afghanistan bottled up 
their longing in one word: Ulupamir.

WARM-HEARTED PEOPLE OF 
COLD CLIMATES: THE KYRGYZ 
OF ULUPAMIR

SOĞUK İKLİMİN 
SICAK İNSANLARI:
ULUPAMİR 
KIRGIZLARI
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Yemyeşil dağların arasında 
uzanan Altındere Vadisi’nin 
en dibinde, derenin 
yukarısında, dağın eteğinde 
bir teras üzerine kurulu 
Ulupamir köyü uzaktan 
rahatça seçiliyor. Dışarıdan 
bakıldığında orta büyüklükte, 
sıradan bir köyden hiçbir 
farkı yok. Köye ulaşmak 
için köprüden geçiyoruz; 
köprünün ardında apayrı bir 
dünya bizi bekliyor! 
Karşılaştığımız bütün 
insanlar istisnasız çekik 
gözlü. Onlara merakla 
bakıyoruz; onlar da 
bizi merakla süzüyor, 
sonra gülümseyerek 
selam veriyorlar. Köyün 
büyüklerinden Abdülhalim 
amcanın evinde kahvaltıya 
bekleniyoruz. Kırgız 
kahvaltısı olabildiğince sade: 
Bir kâsede hafif tuzlu sütlü 
çayın içine bir parça tereyağı 
bırakılıyor. Sıcak çayda 
yağ eriyince bu karışıma 
ev yapımı taze ekmek 
bandırılıyor; gerçekten evin 
hanımını yormayan bir 
kahvaltı! 

1955 doğumlu Abdülhalim 
amca, halkının Kuzey 
Afganistan’ın Pamir 
Yaylası’ndaki eski hayatını 
çok net hatırlıyor. Topluluğu 
Türkiye’ye getiren macera 
ve acı dolu göç hikâyesini 
özetliyor bize: 
“Hayvancılıkla geçinen Kırgız 
göçebeleri koyunları, yakları, 
çift hörgüçlü develeri ve atları 
ile o zamanki Türkistan’da 
hür bir hayat sürmekteydi. 
Kışın daha ılıman vadilere 
iner, yaz mevsimini 4 bin 
500 metre rakımlı Küçük 
Pamir’in yaylalarında 
geçirirlerdi. Yaşam koşulları 
sertti ama dayanılmaz 
değildi. Sorunlar, bölgedeki 
jeopolitik değişimlerle 
başladı. Türkistan’ın büyük 
bir kısmı Sovyetler Birliği’ne 
dâhil olduktan sonra 
sınırlar kapandı. Kuzeydeki 
vadilere inmek mümkün 
değildi. Doğudaki Çin bir 
alternatif olabilirdi fakat 
1949’da sosyalist devrim 
olunca orası da Kırgızlara 
uygun bir yer olamazdı 
artık. Güneyde ise geçit 

1

Ulupamir, Altındere Vadisi’nin dereyle buluştuğu noktada kurulmuş.
Ulupamir was set up on the spot where Altındere Valley meets the river.

2

Kırgız kadınları düğün hazırlıkları sırasında bahçede sohbet ediyor. 
Preparing for the wedding, the Krygyz women hold a conversation in the garden.

2

At the far end of the Altındere 
Valley that stretches between 
lush green mountains, set up 
above the river, over a terrace 
on the slope of the mountain, 
Ulupamir village can be easily 
seen from afar. When you look 
at it from the outside, it seems 
to be nothing more than a 
medium-sized, ordinary village. 
We cross the bridge to get to the 
village, and, bam, welcome to a 
brand new world!  
All the people we come across 
without exception have Asian 
eyes. They look us up and down 
with as much interest as we do, 
and then greet us with a smile. 
We are expected to have 
breakfast at the house of Uncle 
Abdulhalim, one of the elderly 
of the village. The Kyrgyz 
breakfast is quite simple: a bit 
of butter added to a bowl of 
mildly salty tea with milk. 
When the butter melts in the 
tea, you dip homemade fresh 

bread in it; it really is the kind 
of breakfast that does not 
impose upon the lady of the 
house! 
Born in 1955, Uncle Halim 
remembers the old ways of 
living of his people on the Pamir 
Highland of North Afghanistan. 
He tells us the mournful and 
adventurous migration story 
that brought them to Turkey:  
“With animal farming as their 
livelihood, the Kyrgyz were 
leading their life freely with 
their sheep, yak oxen, Bactrian 
camels, and horses as was usual 
in Turkistan at the time. In the 
winters, they would go down to 
the more temperate valleys that 
would remain within the 
borders of today’s Tajikistan, 
and would spend the summers 
in the highlands of the 
4,500-meter-high Small Pamir 
Mountain. Their living 
conditions were harsh but not 
unbearable. Problems started 
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vermeyen Hindikuş Dağları 
Hindistan ve Pakistan 
yolunu kapatıyordu. Kırgız 
göçebeleri Afganistan’ın 
kuzeydoğu ucunda Vahan 
Koridoru adlı bölgede sıkışıp 
kalmıştı. Bu zorlayıcı yaşam 
şartlarının altında tek 
çareleri vardı: Birlik olup 
güçlü ve zeki bir lideri takip 
etmek. Aksakal Meclisi, 
yani Kırgız aşiretlerinin 
büyükleri, 1940’lı yıllarda 
okumuş ve halkına hizmet 
etmek isteğiyle yanıp tutuşan 
Rahmankul Bey’i Han olarak 
seçtiler. Ancak, Rahmankul 
Han’ın liderliğinde Pamir 
Yaylası’nda yaşamaya devam 
eden Kırgızların hayatları 
1978’deki devrim ile bir kez 
daha altüst oldu. Rahmankul 
artık Afganistan’da 
yaşayamayacağını anladı ve 
Pakistan’a göç etmeye karar 
verdi. Pamir Kırgızlarının 
çoğu hanlarından ayrılmak 
istemedi ve yaklaşık 1350 
kişi, çoluk çocuk, binbir 
zorluğa katlanarak yüksek 
dağları aşmaya koyuldular. 

Pakistan’a ulaşmayı başaran 
Kırgızlar burada farklı bir 
sorunla karşı karşıya kaldı: 
Sıcak! Buz gibi bir iklime 
alışkın Kırgızların bir 
kısmı 40-45 dereceyi aşan 
sıcaklıklara dayanamayıp 
hayatını kaybetti. 
Hayvanlarının çoğu zaten 
dağlardan geçerken donarak 
ölmüştü. Pakistan hükümeti 
Kırgız göçmenlerine iyi 
baksa da, Rahmankul Han, 
halkı için farklı bir çözüm 
arayışına girdi, dönemin 
Türk hükümetine başvurdu. 
Türkiye’ye yazılan iltica 
dilekçesi cevapsız kalırsa 
ABD’nin, Kırgızları Alaska 
eyaletine yerleştirme teklifini 
değerlendirecekti, fakat 
Türkiye’den kabul cevabı 
geldi, Alaska seçeneğinden 
vazgeçildi. Benzer bir dile 
sahip, aynı dine ve kültüre 
mensup bir ülkeye yerleşme 
fikri Kırgızlara daha sıcak 
geldi. Kırgızların soğuk bir 
bölgeye yerleşme istekleri 
üzerine Sarıkamış’ta bir 
yer tesis edildi, fakat 

3 Muhtar Kenan Bey’in evinde kopuz eşliğinde sütlü çay servisi yapılıyor.
Milked tea is served in the accompaniment of kopuz in the house of the local authority Muhktar Kenan Bey.

with the geopolitical changes in 
the region. When a big part of 
Turkistan remained within the 
borders of the USSR, crossings 
became prohibited. They could 
no longer go down to the valleys 
in the north. To the east, China 
could have been an alternative 
but when the Socialist 
Revolution occurred in 1949, it 
was no longer a place fit for the 
Kyrgyz. And to the south, not 
giving passage, the Hindu Kush 
Mountains were blocking the 
way to India and Pakistan. 
Kyrgyz immigrants were stuck 
within the Wakhan Corridor, 
the region at the farthest 
northeastern spot of 
Afghanistan. Under these 
compelling living conditions 
they had only one option: 
uniting to follow a smart and 
strong leader… The Assembly of 
Aksakal, that is to say the 
elderly of the Kyrgyz tribes 
chose Rahman Kul, who’d had 
formal education around the 
1940s and ached to serve his 
people, as khan. However, led by 
Rahman Kul Khan the lives of 

the Kyrgyz that continued to 
live in the Pamir Highland was 
once again turned upside down 
with the revolution in 1978. 
Rahman Kul understood that 
they would no longer be able live 
in Afghanistan and decided to 
move to Pakistan. Most of the 
Pamir Kyrgyz did not want to 
separate from their Khan and a 
population of approximately 
1,350 people with their whole 
families started crossing those 
high mountains, bearing all 
sorts of hardships. Succeeding 
in reaching Pakistan, the Kyrgyz 
were faced with a whole 
different problem there: the 
heat! Used to an ice-cold climate 
and not being able to endure 
temperatures over 40-45 
centigrade some of the Kyrgyz 
lost their lives. Most of their 
animals had frozen while they 
were crossing the mountains. 
Even though the Pakistan 
government took good care of 
the Kyrgyz refugees; seeking 
another solution for his people, 
Rahman Kul Khan applied to 
the Turkish government of the 

3

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Van ve 
İstanbul Sabiha Gökçen-Van 

arasında her gün karşılıklı 
seferler düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Van and Istanbul Sabiha 
Gökçen-Van. 

anadolujet.com
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Rahmankul Han’ın Kars’ın 
sınır ili olmasından 
kaynaklanan kaygıları 
üzerine Erciş’te karar kılındı. 
Türk devleti, 1982 yılında 
Pamir Kırgızlarını yeni 
memleketlerine getirdi, 
Türk vatandaşlığı verdi, 
Türk soyadları tesis etti, 
hane başına 10 koyun ve 
başlangıç olarak kişi başına 
küçük bir maaş bağladı. Evler 
inşa edildi, ardından okul, 
sağlıkevi, cami kısacası yeni 
bir köy oluşmaya başladı…” 
Abdülhalim amca diğerleri 
gibi çoban olarak yetişmiş, 
fakat genç yaşta gelişen 
elektrik ve mekanik merakı 
onu Ruslardan kalma 
akü, radyo ve kablo gibi 
malzemelerden Pamir 
Yaylası’nın ilk elektrikli 
ampul tertibatını yapmaya 
itmiş. Eğitimini almadığı 
hâlde, Ulupamir’de aranan bir 
elektrikçi olmuş ve evlerin, 
kamu binalarının çoğuna 
elektrik tesisatı döşemiş. 
Eşi Nisahan Hanım’la 15 
yaşından beri evli. Pamir 
Kırgızları oldukça arkaik 
bir toplummuş; evlilikler 

4

tamamen görücü usulü ile 
yapılır, eşle evlenmeden önce 
tanışmak veya evlendikten 
sonra boşanmak kesinlikle 
kabul edilmezmiş.  
Bir komşunun bahçesine 
çağrılıyoruz. Oğullarının 
bir sonraki gün yapılacak 
düğünü için bütün komşu 
kadınlar tam bir dayanışma 
içinde bir kazan dolusu 
“borsok” hazırlamaktalar. 
Mayalı hamur açılıyor, 2-3 
cm genişliğinde şeritler 
hâline getiriliyor, kare 
şeklinde doğranıyor. Bu 
hamur kareleri odun ateşinde 
ısıtılmış yağ kazanında altın 
rengine gelinceye kadar 
kızartılıyor.  
Kırgızların mutfağında 
hamur işlerinin çok önemli 
bir yeri var. Erişteler, 
çiğ börekler ve onlarca 
tatlı çeşidi hamurdan 
yapılmakta. Et, yağ ve süt 
Kırgız mutfağının diğer 
ana öğeleri. Buna rağmen 
bütün köyde hiç kilolu insan 
görmedik. Özellikle erkekler 
gayet formda ve çevik. 
Zaten Kırgızlar denince pek 
çoğumuzun aklına at sırtında 

day. If the asylum request to 
Turkey remained unanswered, 
he would consider the U.S.A.’s 
offer for settling the Kyrgyz in 
the state of Alaska; however, 
they were accepted by Turkey 
and the idea of Alaska was 
abandoned. Settling in a 
country of similar language, and 
the same religion and culture 
appealed more to the Kyrgyz. 
Upon the request of the Kyrgyz 
to settle in a cold climate, they 
were allotted land in Sarıkamış. 
However, concerned about Kars 
being a border town Rahman 
Kul Khan decided on Erciş. The 
Republic of Turkey brought the 
Kyrgyz of Pamir to their new 
home in 1982, gave them 
Turkish citizenship and Turkish 
surnames, 10 sheep per 
household, and a limited 
amount of grant per person as a 
start. Houses were built, 
followed by a school, a 
healthcare center, and a 
mosque… In short, a new village 
started to form…” 
Just like the others in his 
community, Uncle Halim was 
brought up as a shepherd but his 
interest in electrics and 

mechanics moved him to build 
the first electric bulb setup of 
the Pamir Highlands from the 
materials left behind by the 
Russians such as an 
accumulator, a radio, and some 
cables. Even though he had no 
formal education on the subject, 
he became a sought-after 
electrician in the Ulupamir 
Highlands and laid the wiring of 
most of the public buildings and 
houses. He’s been married to his 
wife Nisahan Hanım since he 
turned 15. The Kyrgyz of Pamir 
were quite an archaic group: 
marriages were completely 
arranged, and meeting one’s 
spouse before the wedding or 
divorce were strictly disallowed.  
We are called to the garden of a 
neighbor. All the neighboring 
women, in total solidarity are 
preparing a cauldron full of 
borsok for the wedding of the 
house’s son. They roll out 
leavened dough, cutting it into 
thin slices of 2-3 cm, and then 
into squares. The squares are 
fried until they turn golden in a 
cauldron full of heated oil over 
wood fire.  
Pastries play a great part in 
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Kırmızı başörtüsü genç kızların henüz evlenmediğine işaret ediyor.
The red headscarf of young girls signify that they are still single.

Otlar biçilir, kurutulur, kışın hayvanlara yem olur.
The grass of the field is harvested, made into hay, and used as feed for 
animals in winter.

Kırgız kadınlarının gümüş takıları oldukça gösterişli.
The silver ornaments of the Kyrgyz women are quite striking.

Köyün taziye evi düğünlerde de kullanılıyor.
The village house of condolences is also used for weddings.

sergiledikleri ustalıkları 
gelmez mi? Ulupamir ahalisi 
bu konuda istisna değil; atlı 
okçuluk ya da Kırgızların 
millî sporu sayılan kökbörü 
(oğlak kapmaca) oyununda 
Ulupamirli atlıların üstüne 
yok. Geçtiğimiz mayıs ayında 
düzenlenen Etnospor Kültür 
Festivali’nde Ulupamir 
kökbörü takımı da boy 
göstermişti. 
Burada sadece erkekler 
değil, kızlar da ata binmeyi 
küçük yaşlardan itibaren 
öğreniyorlar.  
Abdülhalim amcanın 
ailesinden iki genç kız bize 
eşlik ediyor. Başörtülerinin 
kırmızı ve pembe oluşu, 

Kyrgyz cuisine. Noodles, çiğ 
börek and zillions of sorts of 
desserts are made from dough. 
Meat, butter and milk are the 
other main ingredients of the 
Kyrgyz cuisine. Despite that, we 
don’t see anyone overweight in 
the village. To the contrary, 
especially the men are quite fit 
and agile. In any case, don’t we 
immediately think of their 
mastery of riding when the 
name Kyrgyz is mentioned? The 
folk of Ulupamir are no 
exception – the riders of 
Ulupamir have a gift for 
mounted archery or Kok Boru 
(Buzkashi) considered to be the 
national game of the Kyrgyz. 
Ulupamir Kok Boru team also 
made an appearance in the 
Etnospor Festival held last May 
It should be mentioned that in 
their community not only men 
but girls also learn how to ride 
horses at a tender age.  

henüz evlenmediklerine 
işaret ediyor. Evli olanların 
başörtüleri beyaz. 
Köyün kökbörü alanına 
çıkarken birden karşımda 
Cengiz Han’ı görüyorum! 
Elindeki kılıcı ve kalkanıyla 
bu saçı at kuyruklu erkek 
tıpatıp bir Moğol savaşçısına 
benziyor! Ulupamirliler köye 
turist çekebilmek için “Han 
Otağı” adı verilen iki Kırgız 
Yurdu’nda kendi kültürlerini 
tanıtmaya çalışıyorlar. Cengiz 
Han’ın dublörünün Tulpar 
adlı atölyesinde geleneksel 
giysi ve kalpak ürettiğini ve 
“Diriliş Ertuğrul” dizisinde 
rol aldığını öğreniyoruz. 
Henüz “Pamir Yaylası’ndan 

Two young girls from Uncle 
Halim’s family accompany us. 
The color of their headscarves, 
red and pink, show that they 
are yet to get married. Those 
who are wed use white ones 
Heading towards the village’s 
Kok Boru field, I come across 
Cengiz Khan! With his shield 
and sword in hand, the man 
wearing his hair in a ponytail 
looks just like a Mongolian 
warrior! To be able to attract 
tourists to the village, people 
of Ulupamir try to promote 
their culture in the two Kyrgyz 
tents referred to as “Hearths 
of the Khan.” We find out that 
the Cengiz Khan lookalike 
manufactures traditional 
attire and headdress in his 
workshop called “Tulpar” and 
acts in the TV series Diriliş 
The saga of the “Migration 
from the Pamir Highland” is 
yet to be written but Kyrgyz 
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Göç” destanı yazılmadı, 
fakat Kırgız aksakalları 
yaşadıkları acıları ve 
sergiledikleri yiğitliklerini 
torunlarına kopuz eşliğinde 
hatırlatıyor daima. Van’da, 
Rahmankul Han’ın oğlu, 
heykeltıraş Muhammet 
Ekber Kutlu ile de görüşme 
şansımız oluyor. 1990’da 
vefat eden babasının, uzun 
göçün Ulupamir’de son 
bulmasından mutlu olup 
olmadığını soruyorum. 
İşte Muhammet Ekber 
Kutlu’nun cevabı: “Kesinlikle 
çok mutlu oldu. Türkler 
akrabalarımız, onları çok 
seviyoruz, burada yabancılık 
çekmedik. Ulupamir’deki 
hayattan söz edersek; Pamir 
Yaylası’ndan sonra köy 
sokakları bize Paris yolları 

elders relate the hardships they 
faced and the bravery they 
displayed at every opportunity 
in the accompaniment of the 
kopuz they play.  
In Van, we get the chance to 
have a meeting with the son of 
Rahman Kul Khan, sculptor 
Muhammet Ekber Kutlu. I ask 
him whether his father, who 
passed away in 1990, was 
happy after their long migration 
ended up in Ulupamir. Here is 
what he said: “He certainly was 
happy. Turks are our relatives, 
we love them so and they never 
made us feel estranged. As for 
the life in Ulupamir - after our 
life on the Pamir Highland, the 
roads of the village felt like the 
streets of Paris to us! We were 
not expecting the neighboring 
villagers to greet us by saying, 

gibi geldi! Komşu köylerin 
bize ‘Hoş geldiniz, iyi ki 
geldiniz!’ diyeceklerini 
düşünmüyorduk. Ama 
sağ olsunlar, bize anlayış 
gösterdiler.” 
Bugünkü durum gösteriyor 
ki Ulupamir Kırgızları 
onlara yapılan yatırımı 
fazlasıyla geri ödemişler. 
Köyde kalan yaklaşık 3 bin 
kişilik nüfus, hayvancılık ve 
tarımla uğraşıyor, bazıları 
ise Erciş’te kamuda ve özel 
sektörde iş bulmuşlar. 
Aralarında büyük şehirlerde 
doktorluk, avukatlık 
yapanlar, doçentliğe 
yükselenler de var, Türklerle 
evlilik yoluyla akrabalık bağı 
kuranlar da... Görülüyor ki 
Ulupamir Kırgızlarının 100 
yıllık göçü sona ermiş.

‘Welcome, so happy that you 
made it.’ But may they thrive in 
health, they were very 
understanding and never 
treated us with hate.” 
The current situation shows 
that the Kyrgyz of Ulupamir 
paid back what was invested in 
them manyfold. The remaining 
3,000 population of the village 
is busy with livestock farming 
and agriculture, while some of 
them have found jobs in the 
public or private sector in Erciş. 
Among them there are those 
working as doctors, lawyers and 
assistant professors in 
metropolitan centers, and those 
who have become relatives with 
Turks through marriage. It 
seems that the century-old 
migration of the Pamir Kyrgyz 
has clearly come to an end.

9 Köyün gençleri düğünlerden sonra kökbörü oynuyor. Arka plandaki Kırgız Yurtları köyü ziyaret eden turistlere de açık.
The youngsters of the village play kok boru after the weddings. The Kyrgyz yurts in the background are open to visitors.

8
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

Işığın bereketidir ayçiçeği. Zorlu kışın ve 
bahar yağmurlarının ardından güneşe 

bakarak yeşerince filizleri; başlar 
ayçiçeğinin saltanat mevsimi.

The sunflower is the blessing of 
light. After the challenging winter 

and the spring rains, its sprouts 
shoot up and turn to the sun; thus 
starts the reign of the sunflowers.

SEYİT GÖKTEPE

ENVER ŞENGÜL

AYÇİÇEĞİ 
ZAMANI

 SUNFLOWER 
     SEASON

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Göğe açılan sarı yapraklar 
ortasında siyah benekleriyle 

uğur böceği, tabiattaki 
harikulade ahengin sonsuz 

güzelliklerinden sadece biri! 
Ayçiçeği, uğur böceği; toprağın, 

suyun bereketi… Hepsi belki tek 
kelime: Yaşamanın saadeti! 

Yellow leaves opening to the skies; 
right in the middle of them with its 

black dots a ladybird, only one of the 
infinite beauties of the wonderful 

harmony in nature! The sunflower, 
the ladybird; the abundance of 

earth and water… All rolled into one 
- the bliss of being alive! 





Bulutlar böyle dönmese, üstüme 
yağmur inmese, toprağım 

böylece beslenip tohumumu 
tutmasa, özüm filizlenmese 

nasıl dururum tek, ayakta, 
güneşe baka baka? Gelenler 

olmuş, gidenler de… Çınlıyor 
boşlukta, seziyorum, ben gibi 

binlerce çiçeğin derinden derine 
şarkıları! Açılmış avuçlar gibi 

yapraklarım maviliğe, saçlarım 
sarı, kulak verdim dinliyorum 

zamanın rüzgârlarını!

If the clouds did not pass over my 
head, the rain did not fall on me, the 
soil did not nourish me like this and 

held my seed, if my essence did not 
sprout could I stand like this, alone 

and look the sun in the eye? Some 
come, some go… The reverberations 

in the air, I feel deep within me the 
song of thousands of flowers! With 

my petals resembling palms opened 
up to the blue skies, and my fair hair, I 

lend an ear to the winds of change!





Ayçiçeği denizi… Toprağın 
çekirdekten çekirdeğe serpilişi… 

Her biri ayrı bir ilgiyle dinliyor 
sizi. Her biri ayrı bir ışıkla 

kutluyor gelişinizi. Güneş bir, 
ay bir; aramızda yürüdükçe siz, 

gönüllerde huzur bir! Güneş 
kadar, ay kadar, biliriz, yüzümüz 

sevgiyle de türkülenir! 

A sea of sunflowers… The sprouting of 
the soil seed by seed… They all listen 
with their one of a kind enthusiasm. 

They all celebrate your arrival in a 
different light. You behold the sun in 
one and the moon in another; as you 

walk among them, your heart gets 
filled with peace! We know it as well 

as the sun and the moon, our faces 
harp on that love! 





Tavaf!
Döner toprak, döner su, döner 
devran, döner insan: Görünür 

âlemin özü bir çiçeğin gözünden! 

Circumambulation!
Circumambulates the Earth, the 
water, the wheel of fortune, and 

humankind: the sum and substance 
of the universe thus emanates in the 

eye of a f lower! 





Önce özleri döner, sonra 
yüzleri. Önce özleri bilir onu, 

sonra sözleri. Çiçeğin kelimesi 
nedir? Kokusu, belki… İnsanın 
kelimesi nedir? Aklı, sevgisi… 

Komşu olur birbirine iki öz, 
iki söz, bir yerinde dünyanın, 

söyleşir durur günden-geceden, 
ezeli hem ebedi. Ve yükselir 
göğe müşterek kelimeleri… 

Minareleri şehrin ve ayçiçekleri! 

Turns first their essences and 
then their faces. First, their 

core recognizes it and then their 
embodiment. What defines a 

flower? Its scent perhaps… What 
defines humankind? The mind, the 

love… Two substances neighbor 
each another, two embodiments, 

somewhere in the world commune 
night and day, both primordially 

and eternally. Then they rise in 
this commonality to the skies… The 

minarets of the city and sunflowers! 





Suha Arın was a master broadcaster and documentary 
producer that combined his heart and mind, his 
knowledge and art, and his love for his country and his 
camera while illustrating his people and conveying his 
homeland abroad - he was as hardworking as a bee. 

Kalbini aklıyla, bilgisini sanatla, memleket sevgisini 
kamerasıyla birleştiren usta bir televizyoncu ve 
belgeselciydi Suha Arın. Halkını anlatırken, yurdunu 
yurt dışına taşırken de bir arı kadar çalışkandı.  

A DOCUMENTARY-LIKE LIFE

BELGESEL GİBİ  
BİR ÖMÜR

BURCU SEÇMEER SUHA ARIN AİLE ARŞİVİ
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Suha Arın, takvimlerin 1942 
yılının Ocak ayını işaret 
ettiği soğuk bir kış gününde 
Balıkesir’de doğar. Ağabeyi 
Süreyya’dan sonra ailenin 
ikinci erkek çocuğudur. İki 
kardeş ilkokulu başkentte 
okurken, Ankara Radyosu 
“Çocuk Saati” adlı program 
için minik yetenekler 
aramaktadır. Uzman 
ekiplerin yaptığı denemeler 
sonucunda Süreyya kadroya 
alınır. Kardeşi Suha’nın da 
becerilerinin farkında olan 
Süreyya, nihayet ortaokulda 
onu da radyo sınavlarına 
girmeye ikna eder. Sesleri, 
diksiyonları, yetenekleriyle 
dikkat çeken kardeşler 
yazdıkları, seslendirdikleri 
skeçlerle beğeni toplar. 
Radyo, dinleyicilerin 
gönderdiği övgü ve hayranlık 
dolu mektuplarla dolup taşar. 

Orman mühendisi olan 
babaları İbrahim Zekai Bey 
de radyoda mesleğiyle ilgili 
konuşmalar yapmaktadır. 
Ankara Radyosu, Arın 
ailesinin ikinci adresi 
olmuştur.  
Suha lise son sınıftayken, 
Süreyya’nın yaptığı 
“Ansiklopediden Sayfalar” 
programına destek vermeye 
başlar. Programın metinlerini 
bir hafta Suha, bir hafta 
Süreyya yazmaktadır. O 
dönemde Ankara Hukuk 
Fakültesi’ni kazanan Suha, 
bir yandan da “Çocuk 
Saati” programına devam 
etmektedir. Arın Kardeşler, 
Türkiye’nin en çok ses 
getiren radyo programlarına 
imza atmaktadır. Radyo, 
onları kitlelerle buluşturan 
ilk köprü, ilk göz ağrıları 
olmuştur. 

Suha Arın was born in Balıkesir 
on a cold winter’s day in January 
of 1942. After his elder brother 
Süreyya, he was the second son of 
the family. While the two brothers 
studied at the primary school in 
the capital, Ankara Radio station 
was looking for young talents for 
the show Çocuk Saati (Hour of 
Children). Following auditions 
by experts, Süreyya was hired. 
Aware of his little brother Suha’s 
talent, Süreyya finally convinced 
him to enter the radio exams 
in secondary school. Drawing 
attention with their voices, 
diction, and skills, the brothers 
received accolades for the sketches 
they wrote and dubbed. The radio 
station was filled with letters of 
praise and admiration sent by 
the audience. Meanwhile, their 
father İbrahim Zekai Bey, a forest 
engineer, was making a program 
related to his profession on the 

radio. And, thus, Ankara Radio 
became the Arın family’s second 
home.  
As Suha was a senior in high 
school, he started giving support to 
the Ansiklopediden Sayfalar (Pages 
from the Encyclopedia) program 
prepared by Süreyya. The scripts 
of the program were written by 
Suha and Süreyya alternatively 
each week. During this time, Suha 
was admitted to the Ankara School 
of Law and continued working at 
the Hour of Children show. The 
Arın brothers produced the most 
popular radio shows of Turkey. 
Building bridges that connected 
them to the masses, radio became 
their sweetheart.

Entering the world of movies 
One day, Suha got a phone call 
from the Didactic Movies Center. 
Looking for scriptwriters for 
the film series that would be 

1 Arın ailesi bir arada. En sağda Suha Arın.
The Arın family altogether. Suha Arın is on the far right.
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2

3 Amerika’nın Sesi Radyosu Suha Arın’ın kariyerinde önemli bir basamak olur.
The Voice of America radio station was an important stepping stone for Suha 
Arın’s career.

Suha Arın’ın en büyük ideallerinden biri belgesel film çekmektir. 
Suha Arın considered shooting documentaries to be one of his greatest missions.

2

3Film dünyasına giriş 
Bir gün “Öğretici Filmler 
Merkezi”nden Suha’ya 
bir telefon gelir. İlkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerini 
aydınlatacak eğitici 
filmler serisi için senarist 
arayan kurum, Arınların 
methini duymuştur. İki 
kardeşle birlikte çalışmayı 
arzu etmektedirler. Film 
dünyasının kapılarının 
kendilerine aralanmasından 
heyecan duyan Suha, teklifi 
kabul eder. 1964’te yazdığı ilk 
senaryosu “Trafik Emniyeti” o 
kadar beğenilir ki, programın 
yönetmenliğini de yapması 
teklif edilir. Suha, bu konuda 
deneyimi olmamasına 
rağmen kendisine bu kadar 
güvenilmesine şaşırmıştır. 
Israrlara dayanamayınca, 
Kanada’da eğitim almış 
sinematograf Ayhan Eğikhan 
ile beraber ilk filmlerini 
hayata geçirirler. Böylelikle 
Suha, yönetmen olarak da 
anılmaya başlar.   

enlightening primary, secondary 
and high school children, the 
institution had heard the praise 
directed at the Arın brothers and 
they wanted to work with them. 
Excited for having the doors of 
the world of movies opening up 
for them, Suha accepted the offer. 
Safety in Traffic, the first script 
that he penned in 1964, was 
praised so much so that he was 
offered the job of director of the 
program. Suha was surprised 
that despite his lack of experience 
he was bestowed such a vote of 
confidence. Not being able to resist 
the behest, they brought their first 
movie forth with Ayhan Eğikhan, 
a cinematographer who studied in 
Canada. Hence, Suha started also 
to be referred to as a director.   
Just before Suha gained his 
first experience as a director, his 
brother Süreyya went abroad as 
an invitee of the Voice of America 
station in Washington to work as a 
simultaneous translator. Learning 
that TRT would be established 
in Turkey, the older brother 

Suha ilk yönetmenlik 
deneyimini yaşamadan 
kısa bir süre önce ağabeyi 
Süreyya, Washington’daki 
“Amerika’nın Sesi” 
programından mütercim 
spiker olarak davet alıp yurt 
dışına gitmiştir. Türkiye’de 
TRT’nin kurulacağını öğrenen 
ağabey, Suha’ya bir mektup 
yazıp onun da Amerika’ya 
gelmesini, televizyonculuk 
eğitimi almasını tavsiye 
eder. Filmciliği çok seven 
Suha, televizyonculuk için 
de heves duyar ve mesleği 
yerinde öğrenmek üzere 
hukuk fakültesini bırakıp 
Amerika’nın yolunu tutar.   

Televizyoncu olma yolunda  
1965 sonbaharında 
Suha’nın yeni idealine 
doğru kanatlanan uçak, 
Roma’da aktarma yapar. İşte 
o gün Suha, havaalanında 
ilk defa televizyon görür; 
çok etkilenir. Televizyonla 
ikinci karşılaşması, ağabeyi 

wrote a letter to Suha urging 
him to come to the U.S. in order 
to study broadcasting. Loving 
cinematography, Suha also aspired 
to be a broadcaster, and to be able 
to learn the job on site, he left the 
School of Law and headed to the 
United States. 

On the road to becoming a 
broadcaster 
In the fall of 1965, the plane that 
was taking Suha on the pursuit 
of his dreams had a connection in 
Rome. On that faithful day at the 
airport, Suha first saw a television 
and was duly impressed. His 
second encounter with a television 
would be at the house of his 
brother Süreyya in Washington. 
Although worn and tired by travel, 
he couldn’t take his eyes off the 
magic box, zapping between TV 
channels without getting a wink 
of sleep.  
Whilst studying cinema and 
television at Howard University 
in Washington DC, Suha also 
started to work at Capital Film 
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Süreyya’nın Washington’daki 
evinde olacaktır. Yol 
yorgunluğu, uykusuzluk 
bilmeden sabaha kadar TV 
kanalları arasında gezinecek, 
bu sihirli kutudan gözlerini 
alamayacaktır.  
Suha, Washington DC’deki 
Howard Üniversitesi’nde 
sinema ve televizyon eğitimi 
alırken, bir yandan “Capital 
Film Laboratuvarı”nda 
çalışmaya başlar. İşe 
makinelere uygun film 
rulolarını takmakla başlar; 
önce ses teknisyenliğine, 
ardından da ses kayıtçılığına 
kadar yükselir. Oradaki 
tecrübeleri ses faktörünün 
bir film için ne denli önemli 
olduğunu anlamasını sağlar. 
Dört yıllık eğitimi boyunca 
“Üretim içinde eğitim” 
felsefesini benimseyen ve 
her yıl çektikleri belgesel 
filmlerinde öğrencilerini 
görevlendiren hocalarından 
etkilenir. The American 
University’de Kitle 
Haberleşmesi- Hükümet 

ve Enformasyon dalında 
yüksek lisans yaparken de 
başarıları sayesinde parmakla 
gösterilmeye devam eder. 
1967’de Süreyya Türkiye’ye 
dönünce Suha, ağabeyinin 
ardından “Amerika’nın Sesi” 
programının mütercim 
spikeri ve röportajcısı olur. 
1968’de TRT televizyon  
yayınlarına başladığında 
Washington muhabirliği 
görevini de üstlenir. Ve 1969 
yılının Temmuz ayında, 
hayatı boyunca gururunu 
taşıyacağı haberi sunar. 
Türkiye, insanoğlunun 
Ay’a ayak bastığını Suha 
Arın’dan öğrenir. 
Suha Arın, Amerika 
ile Türkiye arasındaki 
haber trafiğini başarıyla 
sürdürürken, NBC Genel 
Müdürlüğü’nden yüklü bir 
maaşla iş teklifi alır. Fakat 
yönetici pozisyonunda 
çalışabilmesi için 
Amerikan vatandaşı olması 
gerekmektedir. Vatandaşlık 
geçişi birkaç günde 

Laboratory. He started the job by 
placing film rolls into machines, 
then became a voice technician, 
and was promoted to audio 
recorder. The experience he gained 
there, led him to understand what 
a key role sound played in movies. 
During his four-year academic 
studies, he was impressed by his 
teachers who having embraced the 
philosophy of “on the job training” 
employed their students in the 
documentaries they shot every 
year. He continued his successful 
career development in his 
graduate studies at the American 
University’s Mass Communication 
- Government and Information 
Department. 
When Süreyya returned to Turkey 
in 1967, following in the footsteps 
of his brother, Suha became 
the simultaneous translator of 
the Voice of America. In 1968, 
when TRT started broadcasting, 
he became its Washington 
correspondent. In July 1969, he 
broadcasted the piece of news that 
would be the pride and joy of his 
life: the whole of Turkey learned 

that humans set foot on the moon 
from Suha Arın. 
While Suha Arın managed the 
news traffic between the United 
States and Turkey with success, 
he got a high-paying offer from 
the NBC General Directorate. 
However, to work in a managerial 
position he needed to become a 
U.S. citizen. Even though the 
citizenship process would have 
been complete in a few days, he felt 
homesick. From that day onwards, 
he wanted to serve his own land, 
his own people. With a decision 
that took everyone by surprise, he 
broke off all his ties with the U.S. 
and returned to Turkey in 1973.  

There is no land like your 
homeland 
Suha Arın was such a qualified 
employee that he couldn’t find 
an appropriate position in 
the television sector that was 
newly flourishing in Turkey. 
However, two ideal career paths 
appeared before him: one was 
to share what he had learned 
and his experience with younger 

4

4 Arın, 1991 yılında “Topkapı 
Sarayı” belgeselini çekti. 
Arın shot the documentary Topkapı 
Palace in 1991.
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halledilebilecekken, artık 
memleket hasreti çektiğini 
hisseder. Bundan böyle 
kendi topraklarına, insanına 
hizmet etmek istemektedir. 
Herkes için sürpriz ve ani bir 
kararla Amerika’daki tüm 
bağlarını koparıp 1973’te 
Türkiye’ye döner.  

Memleket gibisi yok  
Suha Arın, işinde o denli 
mahirdir ki Türkiye’de yeni 
yeni var olmaya başlayan 
televizyon sektöründe 
kendine uygun bir görev 
bulamaz. Lakin içinde 
filizlenen iki ideal vardır. Biri 
öğrendiklerini, tecrübelerini 
genç nesillerle paylaşmak; 
diğeri belgesel filmler 
çekmek. Bu sebeple önce 
1974’te Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu’na 
ders vermek için başvurur. 
Sonra Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu Müdürü 
Çelik Gülersoy’a gider, 
belgesel yayıncılığı ve 

filmciliği yapabilmek için 
destek ister. Çelik Gülersoy, 
Suha Arın’ın çalışkanlığı, 
azimkârlığı kadar sanatçı 
tarafını da bilmektedir. Ona 
teslim edecekleri işlerin 
bir fark oluşturacağını 
öngörebilmektedir. Böylelikle 
Suha Arın hocalık yapmaya 
ve ilk belgesel filmi olan 
“Anadolu Uygarlıklarından 
İzler: Hititler”i çekmeye 
başlar. Ekipte ağabeyi ve 
kız kardeşi de vardır. Ekip 
Hititler’in izini sürerken 
onları şafak vakti başlayan 
çalışmalar, kapalı yollar, 
köhne konaklama yerleri, 
kendini saklayan tarihî 
eserler beklemektedir. 
Anadolu köylüleri de 
bıyıkları olmayan bu 
genç adamı kendilerine 
muhatap almamaktadır. 
Tüm güçlüklere rağmen 
tamamlanan “Hititler” 
belgeseli, Suha Arın’ın bıyık 
bırakmasına da vesile olur.
Suha Arın bir akademisyen 
olarak üniversitede çığır 

generations, and the other was 
to shoot documentaries. First, 
he applied to become a lecturer 
in Ankara University, Faculty 
of Political Sciences, School of 
Press and Broadcasting in 1974. 
Then, he knocked the door of 
Çelik Gülersoy, the president 
of the Touring and Automotive 
Institution of Turkey, requesting 
his support to become a 
documentary broadcaster and 
producer. Çelik Gülersoy knew 
Suha Arın to be not just a 
hardworking and tenacious soul 
but also as an artistic person. 
He was well aware that the jobs 
he would be consigned to would 
make a difference. And hence 
Suha Arın started to give lectures 
and shoot his first documentary 
Traces of Anatolian Civilizations: 
Hittites. His brother and sister 
were also on his team. While 
trailing the traces of the Hittites, 
what awaited the crew were 
working hours that started 
at the break of dawn, closed 
paths, run-down stopovers, and 
hidden historical artifacts. The 

Anatolian villagers disparaged 
this young man who was yet to 
grow a moustache. The Hittites 
documentary was completed 
despite these challenges, and led 
Suha Arın to grow a moustache. 
As an academic, Suha Arın 
broke ground at university. In 
a short while, he became an 
esteemed member of the Press and 
Broadcasting Department. He 
impressed all with his profound 
theoretical information, lectures 
based on practical knowledge, 
and by introducing the youth 
to the camera for the first time. 
Just like a moth to a flame, his 
students would gather around 
him. In movies like The World of 
Midas and Two Seasons of Urartu, 
and news documentaries like A 
Home Falling Apart he formed his 
film crew from his students. He 
applied the “on the job training” 
philosophy he had embraced while 
he was a student himself. Even 
though he underwent open-heart 
surgery in 1976 whilst the Two 
Seasons of Urartu documentary 
was being shot, he managed to 

5

5

1990 yılında, “Bordeaux Uluslararası Şehir Planlaması ve Mimari Filmler 
Yarışması, Avrupa Konseyi Özel Ödülü” Suha Arın’ın oldu.
In 1990, Suha Arın received the European Council Special Award at the Bordeaux 
International Festival of Films on Architecture and Urban Planning.

6

6

Safranboluluların kalbinde Suha Arın’ın özel bir yeri var.
Suha Arın has a special place in the hearts of Safranbolu people.
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açar. Kısa sürede basın ve 
yayın bölümünün kıymetlisi 
olur. Engin teorik bilgisi, 
pratiğe dayalı dersleri, 
gençleri ilk defa gerçek bir 
kamerayla tanıştırması 
herkesi büyüler. Işığa uçan 
pervaneler gibi, öğrencileri 
etrafına toplanır. “Midas’ın 
Dünyası”, “Urartu’nun İki 
Mevsimi” gibi filmlerde; “Bir 
Yuva Dağılıyor” gibi haber 
belgesellerinde çekim ekibini 
talebelerinden oluşturur. 
Kendi üniversite yıllarında 
benimsediği “üretirken 
eğitmek” anlayışını uygular. 
1976’da “Urartu’nun 
İki Mevsimi”nin çekimi 
esnasında açık kalp ameliyatı 
geçirmesine rağmen belgeseli 
bitirir. Belgesel, Sedat Simavi 
Kitle Haberleşmesi ödülüne 
ve Altın Portakal En İyi Kısa 
Film ödülüne layık görülür. 

Şiir, roman gibi belgeseller  
1976’da bir Safranbolu 
belgeseli yapması istendiğinde 
Suha Arın çok duygulanır. 
Çocukken Bartın’a giderken 
gördüğü Safranbolu evlerini, 
bunları annesinin anlattığı 
masaldaki çikolata pencereli, 

şeker duvarlı, börek 
çatılı evlere benzetişini 
anımsar. Ve o evler yılların, 
bakımsızlığın hoyratlığıyla 
yok olmaya yüz tutmuştur. 
Suha Arın, ”Safranbolu’da 
Zaman” adlı belgeselini 
sarı sonbaharda, puslu 
havalarda çeker; yitirilen 
Safranbolu’ya yaktığı bir 
ağıt olarak nitelendirir 
onu. Tüm çalışmalarında 
kullandığı şiirsel dil; bilgi 
ve sanatın harmanlanışıdır. 

complete it. The documentary 
received the Sedat Semavi Mass 
Communication Award and the 
Golden Orange Best Short Film 
Award. 

Poetic, novel-like 
documentaries 
In 1976, when he was asked 
to produce a documentary 
about Safranbolu, Suha Arın 
was overwhelmed. He recalled 
resembling the houses of 
Safranbolu he saw on his way 

to Bartın when he was a child, 
to the houses with windows 
made of chocolate, walls made of 
candy, and roofs made of börek 
in the fairy tale his mother used 
to tell him. And those houses, in 
a rundown state, were about to 
slide into oblivion due to years of 
neglect and ignorance. Suha Arın 
shot his documentary titled Time 
in Safranbolu in the Yellow Fall, 
on gauzy days; he described it as 
a lament for the Safranbolu that 
was lost. The poetic language 

7
7 8

8

“Safranbolu’da Zaman” 
belgeseli  bölgenin sit alanı ilan 
edilmesinden UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer almasına 
uzanan yolda kilometre taşı 
olarak kabul edilebilir.
The documentary Time in 
Safranbolu is a milestone in the 
process of Safranbolu being declared 
an archeological site and being 
admitted to the UNESCO World 
Heritage List.
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“Safranbolu’da zamanın paha 
biçilemez bir armağanıdır 
bazı evlerdeki havuzlu 
salonlar. Su damlacıkları, nice 
öyküler anlatır geçmişten.” 
cümleleri bunun en güzel 
örneklerindendir. Belgesel 
yayınlandığında büyük ses 
getirir. Bölgenin sit alanı 
ilan edilmesine, 1994’te de 
Safranbolu’nun UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesine vesile olur. 1977’de 
Toroslar’ın yörük ovalarında 
sosyal güvenceleri olmadan 
çalışan, göçebe yaşayan 
orman işçilerini anlatan 
“Tahtacı Fatma” belgeselini 
yapar. Dedelerden tahtacılık 
mesleğini çocuk yaşta 
devralan 12 yaşındaki Fatma, 
yaşamlarını anlatmaktadır. 
Fatma’nın yüreğinden 
“En istediğim şehirde 
yaşamak! Orada aylıklı 
memur olacaksın. Şehirde 
rahat ediliyor. Dağda gibi 
rezil olmuyorsun.” sözleri, 
sadece doğanın, tarihin 
değil insan hayatının da 
belgeselin konusu olduğunun 

kanıtıdır. Bu film, 1979’da 
3’üncü Uluslararası Balkan 
Film Festivali’nde En İyi 
Film, Uluslararası Şam Film 
Festivali’nde Gümüş Kılıç 
ödülü kazanır. “Kula’da Üç 
Gün”, “Kapalıçarşı’da 40 Bin 
Adım”, “Dünya Durdukça 
Mimar Sinan” gibi etkileyici 
belgeseller çekmeye devam 
eder. “Mimar Sinan” belgeseli, 
1988’de Lozan Uluslararası 
Mimari ve Şehircilik Filmleri 
Yarışması’nda Jüri Özel 
ödülüne, 1990’da UNESCO 
Uluslararası Sanat Filmleri 
Yarışması’nda Mimarlık 
ödülüne layık görülür. Fakat 
Suha Arın’ın en değerli 
ödülleri, Mimar Sinan, 
İstanbul, Yeditepe, Beykent 
ve International American 
üniversitelerinde yetiştirdiği 
öğrencileridir. Bugün 
belgesel filmleri Howard, 
Michigan, Columbia gibi 
üniversitelerde derslere konu 
olan Suha Arın, takvimlerin 
2004 yılının Şubat ayını 
işaret ettiği soğuk bir kış 
günü hayata veda eder. 

that he used in his all works 
was a blend of knowledge and 
art.“The halls with fountains in 
the  middle are the priceless gifts 
of time in Safranbolu. Water 
droplets tell many stories of the 
past.” This sentence is one of the 
best examples of Arın’s  masterful 
language. When the documentary 
was released it made a tremendous 
impact. It led to the region being 
declared an archeological site and 
being admitted to the UNESCO 
World Heritage List in 1994. Arın 
produced the documentary Tahtacı 
Fatma in 1977, telling the story 
of the nomadic foresters working 
without any social security at 
the Yoruk plains of the Taurus 
Mountains. Having taken over 
the art of woodcarving from his 
grandfather at the age of 12, 
Fatma told the story of their lives. 
Fatma’s sincere words, “I really 
want to live in the city! You should 
be a civil servant there with a 
monthly salary. City life is better. 
You don’t twist in the wind like 
you do in the mountains” were 
proof that documentaries were 
not supposed to be solely about 

nature and history but also about 
human lives. This movie received 
the Best Movie Award at the 3rd 
International Balkan Film Festival 
and the Silver Sword Award at 
the International Damascus 
Film Festival in 1979. He 
continued producing impressive 
documentaries like Three Days 
in Kula, 40 Thousand Steps at 
the Grand Bazaar, and Architect 
Sinan For Ever and Ever. The 
Architect Sinan documentary 
received the Special Jury Award 
at the Lausanne International 
Film Festival on Architecture 
and Urbanization in 1988 and 
the Architecture Award at the 
UNESCO International Art Films 
Competition in 1990. However, 
the most prized awards for 
Suha Arın were his students at 
Mimar Sinan, Istanbul, Yeditepe, 
Beykent, and the International 
American Universities. Today, 
his documentaries are used as 
course material in universities 
like Howard, Michigan and 
Columbia. Suha Arın bid life 
farewell on a cold winter’s day in 
February 2004. 

9

9

1977’de çektiği “Tahtacı Fatma” 
belgeseli, Arın’a uluslararası 
festivallerden ödül getirir.
In 1977, the documentary Tahtacı 
Fatma brought many awards in 
international festivals to Arın.
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MUTLU DURSUN NADİRE GÜNDAY

Gökova’nın kuzey kıyıları sakinliği ve huzuru 
seven doğa âşıklarını bekliyor.

The northern coasts of Gökova await those who love 
nature, tranquility, and peace.

A BLUE JOURNEY FROM AKBÜK TO MAZI 

AKBÜK’TEN MAZI’YA 
BİR MAVİ YOLCULUK 





Gönül çelen mavisiyle ipek bir 
kumaşa benziyor deniz Gökova 
Körfezi’nde. Baktıkça baktıran 
bir güzel gibi... Salındıkça, 
güneşin açısı değiştikçe, her 
virajı aldığınızda kendini farklı 
bir tonda gösteren maviden 
gözlerinizi alamıyorsunuz. 
Doğanın güzelliklerini bu kadar 
cömertçe sunmasına karşı 
sonsuz bir hayranlık ve bir o 
kadar da minnet duyuyorsunuz. 
Gökova Körfezi’nin kuzey 
sahillerindeki yolculuğum 
bakir bitki örtüsü ve serin 
sularıyla bilinen Akbük’ten 
başlıyor. Sırtını Kıran Dağları’na 
yaslayan Akbük’e Akyaka 
üzerinden; makiler, zeytin ve 
çam ağaçlarıyla çevrili oldukça 
virajlı bir yoldan ulaşıyorum. 
Akbük kendini asla gizlemeyen, 
gördüğünüz anda “İşte burası” 
diyebileceğiniz bir güzelliğe 
sahip. Tur teknelerinin ve 
yatların da uğrak yeri. Koyda 

gezginlerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek birkaç küçük 
tesis ve ağaçların gölgesinde 
kamp yapılabilecek alanlar 
bulunuyor. Sahilin hemen 
arkasındaki dağlardan gelen 
suların meydana getirdiği 
küçük sazlığın suyu bir 
azmak vasıtasıyla yeraltından 
denize karıştığı denizin su 
sıcaklığını ve tuz oranını 
düşürüyor. Berrak, serin 
suları, gölgede kamp imkânı 
ve hiç kesilmeyen rüzgârıyla 
en bunaltıcı yaz günlerinde 
denizin tadını doyasıya 
çıkarabileceğiniz Akbük’ün 
çevresinde küçük koylar da var. 
İlk koya yürüyerek; diğerlerine 
ise tekneyle ulaşılabiliyor. 
Tarihî Karya yolu üzerinden 
Ören’e yürümek Akbük’te 
yapılacak bir diğer etkinlik. 
Akbük’ten ayrılmadan önce 
gözlemecilere uğrayıp namını 
önceden duyduğum ama 

1

At Gökova Bay, the sea resembles 
a silk fabric of enticing blue. It is 
like a beauty that you can’t get 
enough of... You find it difficult 
to take your eyes off the blue as 
it sways, as the angle of the sun 
changes, or as you round each 
bend, watching it turn a different 
shade. Nature bearing its beauty 
so selflessly evokes an infinite 
admiration and gratitude. 
My journey in the northern shores 
of the Gökova Bay starts off at 
Akbük known for its untouched 
flora and cool waters. Leaning 
its back to the Kıran Mountains, 
I reach Akbük by following quite 
a winding road with scrubs, and 
olive and pine trees on both sides. 
Not concealed, this place is of a 
beauty that will have you say “this 
is it” just when you lay eyes on it 
for the first time. It is the beaten 
track of tour boats and yachts. 
There are a few small facilities 
at the cove meeting the needs 

of travelers and camping areas 
in the shades of the trees. Right 
behind the shore, the waters of a 
small wetland composed of waters 
descending from the mountains, 
form a backwater and meet the 
sea to decrease its temperature 
and salt density. With its cool, 
crystal clear waters, and offering 
the chance to set camp in the shade 
and continuous breeze, Akbük also 
has small coves around it where 
you can enjoy swimming in the 
most sweltering of summer days. 
You can get to the first cove by 
walking and the others by boat. 
Walking to Ören on the historical 
Carian Trail is another activity to 
do in Akbük. Before leaving Akbük, 
I drop by the gözleme makers and 
order one with basil. I have heard 
loads about it but never gotten 
round to tasting one until now. It 
certainly is delicious! I don’t know 
if it is because of the ingredients 
or the talent of those who make 

Akbük, Gökova Körfezi’nin en güzel koylarından biri. 
Akbük is one of the most beautiful coves of the Gökova Bay. 

1
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hiç tatmadığım fesleğenli 
bir gözleme söylüyorum 
kendime. Tek kelimeyle enfes! 
Malzemeden mi, yapanın el 
lezzetinden, marifetinden 
mi, çabucak acıktıran temiz 
havadan mı bilmiyorum 
ama bunun yediğim en güzel 
gözlemelerden biri olduğunu 
söyleyebilirim. Bu muhteşem 
finalden sonra damağımda 
gözlemenin tadı, yer yer 
kendini gösteren harika deniz 
manzarası eşliğinde gözümü 
de gönlümü de doyurarak 
bir sonraki istikametim olan 
Alatepe’ye varıyorum. Ören’e 
tepeden bakan yaklaşık 600 
metre yüksekliğindeki bu mevki 
yamaç paraşütçülüğü için bir 
cazibe merkezi. Adrenalini 
seviyorsanız burası tam 
sizlik. Olur ya, körfezin mavi 
sularını, kilometrelerce uzayıp 
giden Ören sahilini, sahilin 
ardında kalan bereketli ovayı, 

meyve bahçelerini yukarıdan 
keyifle izleyebileceğiniz bu 
tura katılmak istemezseniz; 
buradaki tesiste bir çay molası 
verebilirsiniz benim gibi. 
Ayaklarını yerden kesmek 
istemeyenler çaylarını içtikten 
sonra zikzaklar çizerek patika 
yoldan Ören’in merkezine de 
inebilir. 
Ören İlk Çağ’da çömlek 
yapımcılığıyla öne çıkan bir 
ticaret merkezi olan, adını 
da mitolojide Dionysos’la 
Ariadne’nin oğlu ve 
çömlekçiliğin kurucusu kabul 
edilen Keramos’tan alan antik 
şehrin üzerine kurulmuş. 
Körfeze (Kerme, Gereme) 
adını verecek kadar önemli 
bir yerleşimmiş o zamanlar. 
Ören’de ilk olarak palmiye 
ağaçlarının dizili olduğu çakıllı 
sahile bir göz atıyorum. MÖ 
2’nci yüzyılda kendi iskelesi olan 
şehre gemilerle getirilen ticari 

2

2

it - or possibly due to the fresh air 
that makes you feel hungry quickly 
- but I can say it is one of the best 
I have ever tasted. Following that 
grand finale, with the taste of 
the gözleme still lingering in my 
mouth, I head over to my next 
stop, Alatepe, accompanied by the 
wonderful sea views that make 
an appearance from time to time, 
a sight that feasts not only my 
eyes but also my soul. This locality 
overlooks Ören from a 600-meter-
high hilltop and is a center of 
attraction for paragliding. If you 
are an adrenaline junkie, it is just 
your cup of tea. If you somehow 
are not up for the tour that will 
give you the chance to lay eyes 
on the blue waters of the bay, 
the shores of Ören stretching for 
kilometers, the fertile plain at the 
back of the coast, and the orchards 
from above, then you can take 
a tea break at this facility like I 
did. Those who like keeping both 

their feet firmly on the ground can 
descend zigzagging down the path 
to the Ören center after drinking 
their tea. 
Ören, a commercial center famous 
for its ceramics in antiquity, was 
built on the ancient city that 
got its name from Keramos, 
the founder of pottery and the 
son of Dionysus and Ariadne 
according to mythology. It was a 
settlement that was important 
enough to lend its name to the 
Bay (Kerme, Gereme). At Ören, 
I first cast an eye over the gravel 
coast lined with palm trees. In the 
2nd century BC, the commercial 
goods that were brought to the 
city that had its own jetty were 
sent off to the Carian towns by 
caravans from here. On the coast 
there are no traces dating back to 
that era. After a while, passing by 
the endearing guesthouses with 
gardens adorned with myriads of 
flowers next to the coast, I head 

2 kilometre uzunluğundaki Ören plajı rengârenk şemsiyelerle dikkat çekiyor. 
Stretching for 2 kilometers, Ören beach draws attention with colorful sun shades.
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ürünler buradan kervanlarla 
Karya’nın diğer şehirlerine 
taşınıyormuş. O günlerden bir iz 
kalmamış sahilde. Neden sonra 
sahile yakın, binbir çiçekle bezeli 
bahçeleriyle şirin pansiyonları 
geçip tarihî Keramos’un izlerini 
sürmek için köyün içlerine 
yöneliyorum. Dar sokaklarında 
geçmiş dönemlerden kalan 
malzemelerin devşirilmesiyle 
yapılan minik evler, bir evin 
duvarını oluşturan anıtsal 
kapı, bir bahçe içinde kalan 
kemerli geçit ve her hâlinden 
yüzyıllardır burada olduğu 
anlaşılan duvara sırtını dayamış, 
pazaryeri olarak da kullanılan 
açık düğün alanı dikkatimi 
çekiyor. Bu anıt kapıdan, bu 
kemerli girişten kim bilir 
kimler geçti; kaç çift bu tarihî 
pazaryerinde evlendi de bu 
şirin küçük evlere yerleşti diye 
düşünürken İlk Çağ’dan kalma 
lahitlerin asri mezarlarla yan 
yana durduğu nekropol alanına 
geliyorum. Bu anlattıklarım 
dışında Ören’de Roma 
dönemine tarihlenen kurşunlu 

yapı ve tapınaklar da görülebilir. 
Karyalıların kurduğu Khrysaor 
Birliği’ne üye olan Keramos’taki 
diğer kalıntılar, başta dromoslu 
oda mezarları olmak üzere 75 
mezar, dört zeytinyağı işliği, 
iki konut tabanı, açık hava 
müzesi olarak planlanan alana 
taşınmış. Müzenin önümüzdeki 
yıl açılması bekleniyor. 
Bu tarih dolu gezinin ardından 
tekrar denize dönmek isteği 
uyanıyor içimde. Buradan 
sadece 10 kilometre uzaklıktaki 
Çökertme Koyu’na doğru yola 
koyuluyorum. Herkesin en 
azından ismen bildiği Çökertme 
Koyu kapalı, korunaklı bir vaha 
gibi. Bakir doğası, tertemiz 
denizi, restoranları, butik 
otelleri ve hemen her ihtiyaca 
cevap verecek marketi ile 
fazla hareket etmeden keyifli 
ve en önemlisi sakin bir tatil 
yapmak isteyenler için birebir. 
Koyun yakınındaki Arapbükü 
ise tesislerden uzak olmakla 
beraber tam bir doğa harikası. 
Koya vardığınızda şehir 
hayatının keşmekeşinden kaçıp 

to the inner parts of the village 
to trace the trails of historical 
Keramos. In its narrow streets, 
tiny houses that were constructed 
by reusing historical materials, 
a monumental gate forming a 
wall of a house, an archway that 
remains within a garden, and a 
wedding ground that also serves 
as a marketplace leaning against 
a wall that appears to have 
been here for centuries catch my 
attention. Thinking who knows 
who’s passed underneath this 
gate or this archway, how many 
couples have been married in 
this historical marketplace and 
settled in these small endearing 
houses, I come by a necropolis 
where sarcophaguses dating back 
to antiquity stand side by side 
with modern tombstones. Apart 
from what I’m relaying here, you 
can see the lead-coated structures 
and temples dating back to the 
Roman times in Ören. Other 
remains in Keramos - a member 
of the Khrysaor Union established 
by the Carians – include 75 tombs, 
those with dromi coming first and 

foremost, 4 olive oil presses, and 
two house grounds were carried to 
a designated area to be displayed. 
A museum is expected to come into 
service next year. 
After this excursion full of 
history, I long to return back to 
the sea. I head over to Çökertme 
Bay which is only 10 kilometers 
away. Known by everyone at 
least by name, Çökertme Bay is 
a closed off, sheltered oasis. With 
its pristine nature, crystal clear 
sea, restaurants, boutique hotels 
and market that will meet all 
your requirements, it is just the 
right place for those who would 
like to have a vacation without 
moving around much and most 
importantly enjoy peace and 
quiet. Albeit being close to the bay 
but far away from its facilities, 
Arapbükü is literally a wonder of 
nature. When you get to the bay 
you understand why the movie, 
Mandıra Filozofu that rhapsodizes 
running away from the commotion 
of city life and turning to nature 
was shot here. This is the place 
where I take a dip, not being able 

3

Çökertme, Bodrum’dan kalkan mavi tur teknelerinin ilk durağı. 
Çökertme is the first stop of the blue cruise tours that depart from Bodrum. 

3
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5 Çökertme Sahili
Çökertme Shore

Kabak çiçeği dolması Ege mutfağının en sevilen yemeklerinden.  
Stuffed zucchini blossoms are one of the favorite dishes of the Aegean cuisine.  

to resist the turquoise waters. 
Then, to eat something I once 
again head over to Çökertme Bay. 
When I sit at a table in one of the 
restaurants, I learn that both the 
Çökertme kebab and the folk song 
with the same name have nothing 
to do with this bay. When I ask 
them what to eat, sea beans with 
loads of garlic, stuffed zucchini 
flowers, mezes and, of course, 
seafood are recommended. 
My last stop is Mazı. The number 
of those who come here just for the 
weekend or to escape the throngs 
in Bodrum for a day is not small. 
It is only an hour away from 
Bodrum. Mazı, an ideal vacation 
spot that you can reach by minibus 
from Bodrum, does not consist 
solely of one settlement. We are 
talking about a place that stretches 
over a large area with Aşağı Mazı, 
Yukarı Mazı, and several coves. 
Yukarı Mazı is not visible from the 
sea. The choice of settlement was a 
precaution against pirate attacks. 
I learn that Aşağı Mazı was first 
popularized by the Italians who 
came to these coves each summer 

doğaya dönmeye methiyeler 
düzen “Mandıra Filozofu” adlı 
filmin neden burada çekildiğini 
anlıyorsunuz. Dayanamayıp 
kendimi turkuaz sulara teslim 
ettiğim yer de burası oluyor. 
Sonra bir şeyler yemek için 
tekrar Çökertme Koyu’na 
gidiyorum. Oturduğum 
restoranda Çökertme kebabının 
da “Çökertme” türküsünün 
de burayla alakalı olmadığını 
öğreniyorum. “Ne yenir diye?” 
sorduğumda bol sarımsaklı 
deniz börülcesi, kabak çiçeği 
dolması, mezeler ve tabii 
ki deniz mahsulleri tavsiye 
ediyorlar. 
Gezimin son durağı Mazı oluyor. 
Bodrum’un kalabalığından bir 
günlüğüne sıyrılmak ya da hafta 
sonu tatili için buraya gelenler 
hiç de az değil. Bodrum’a sadece 
bir saat mesafedeki, üstelik 
Bodrum’dan köy minibüsüyle 
de gelebileceğiniz ideal bir tatil 
noktası olan Mazı aslında tek bir 
yerleşim yeri değil. Aşağı Mazı, 
Yukarı Mazı ve koylarıyla geniş 
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Mazı’nın aşağı ve yukarı olmak 
üzere iki yerleşimi var.   
There are two settlements at Mazı, 
as Aşağı Mazı and Yukarı Mazı.  

bir alana yayılmış bir yerden 
söz ediyoruz. Yukarı Mazı 
deniz tarafından görülmüyor. 
Korsan saldırılarına karşı 
böylece önlem alınmış. 
Aşağı Mazı’yı İtalyanların 
popülerleştirdiğini; uzun 
zaman da kimseye söylemeden 
her yaz bu koylara geldiklerini 
öğreniyorum. Onlarla beraber 
kamp ateşi yakmış, denize 
girmiş buranın insanları 
sevgiyle, muhabbetle anıyorlar 
o günleri. Karyalılardan beri 
yaşamın kesintisiz devam ettiği 
Mazı sakinliği, bakir doğası ile 
doğasever tatilcilerin ilgisini 

without breathing a word to 
another soul for years. The locals 
who set camp fires and swam with 
them, cherish and recall those days 
convivially. With life continuing 
uninterruptedly since the times 
of the Carians, Mazı draws the 
attention of vacationers for its 
peace and quiet, and its pristine 
nature. In Mazı, you can reach the 
surrounding coves by following 
the paths of antiquity; the most 
renowned ones with lodgings are 

çekiyor. Antik patikalar üzerinden 
çevredeki koylara yürüyerek 
gidebileceğiniz Mazı’da Hurma 
Koyu, İnceyalı ve Çakıllıyalı en 
bilinen ve tesis bakımından en 
zengin koylar. 4x4’ünüz ya da 
altı yüksek bir arabanız varsa 
Ilgın, Sedef, Yalıkoyu Kargılı, 
Feslikan, Akarca, Çatal, Çamlık, 
Şeytan Deresi ve biraz uzakta 
kalan Kisebükü (Kilise Bükü) 
gibi koyların turkuaz sularından 
kuş cıvıltılarını dinleyerek asırlık 
ağaçların gölgesinde ve kimse 
tarafından rahatsız edilmeden 
denize girebilirsiniz.  Daha ne 
olsun değil mi?

Hurma, İnceyalı and Çakıllıyalı 
coves. If you have a 4x4 or a vehicle 
that has higher ground clearance, 
you can swim in the turquoise 
waters, listening to the chirping 
of the birds under the shade of 
centennial trees without being 
interrupted by anyone at Ilgın, 
Sedef, Yalıkoyu, Kargılı, Feslikan, 
Akarca, Çatal, Çamlık, Şeytan 
Deresi and Kisebükü (Church 
Cove) if you go a little bit further. 
What more could one want, right? 

6

6

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Milas/
Bodrum ve İstanbul-Milas/
Bodrum arasında her gün 

karşılıklı seferler düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-
Milas/Bodrum and Istanbul-

Milas/Bodrum.  

anadolujet.com 
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jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc
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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.

YKS sonuçlarının açıklanmasına rağmen tercihlerinize hangi bölümleri 
yazacağınıza karar veremediniz mi? Her daim popülerliğini koruyan 

havacılıkla ilgili bölümlere ne dersiniz?

Although the results of the university entrance exams have been 
announced, perhaps you still cannot decide which department to major in. 
What would you say to the ever popular departments related to aviation?

SİZİN İSTİKBALİNİZ DE GÖKLERDE OLABİLİR
YOUR FUTURE MIGHT BE WRITTEN 

IN THE SKIES

YELİZ AKERSOY SARI 
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Herkesçe bilindiği gibi, 
havacılık kesinlikle çok büyük 
bir sektör. Havacılık denince 
aklınıza sadece havayolu 
yolcu taşımacılığı geliyor 
belki de ancak bu, askerî 
havacılık, turistik havacılık, 
havayolu kargo, özel havacılık 
gibi alanları da kapsayan 
devasa bir sektör. Ve tabii ki 
sektörün büyüklüğüne bağlı 
olarak istihdam olanakları 
da oldukça geniş. Ayrıca 
Türkiye’de son 10 yılda en 
hızlı büyüyen sektörlerden 
biri. Uluslararası hava 
taşımacılığı küresel olarak 
son 10 yılda yüzde 5,6 
büyürken, Türkiye’de bu 
oran yüzde 14’ü buldu. 
Ülkemizde havacılık parlayan 
bir sektör, dünyada da benzer 
bir durum söz konusu. 
Havacılık, hemen her ülkede 

The first thing we need to tell 
you is that aviation is certainly 
a great sector. When we say 
aviation, do not only think 
about airline transportation 
– this is an extensive sector 
including military aviation, 
touristic aviation, airline 
cargo, and private aviation. 
And of course, in line with the 
grandness of the sector, it also 
offers extensive opportunities 
for employment. Furthermore, 
it is the fastest growing sector 
in Turkey in the last decade. 
While international airline 
transportation grew by 5.6% 
in the last decade globally, 
this rate was 14% in Turkey. 
Aviation is our country’s 
shining sector and a similar 
situation is also prevalent in 
the world. It displays growth 
in almost each and every 

büyüyor. Bu durumun 
dünyanın hızla globalleşmesi, 
insanların daha fazla seyahat 
etmesi, mal ve ürünlerin 
hızla dolaşıma girmesi, 
uluslararası e-ticaretin 
yaygınlaşması ile doğrudan 
ilişkisi var. Öngörülere 
göre sektör büyümeye ve 
istihdam oluşturmaya devam 
edecek. Ayrıca bu sektörün 
istihdam olanaklarının 
Türkiye ile sınırlı olmadığını 
da hatırlatalım. Havacılık 
uluslararası bir sektör ve 
dünyanın her yerinde iş 
bulabilme olanağına sahip 
olabilirsiniz. 
Gelelim havacılıkla ilgili 
bölümlere. Havacılık alanında 
dört yıllık ve iki yıllık 
bölümler bulunmakta. Bu 
bölümlerin neler olduğuna 
geçmeden önce, bölüm 

country. This has a lot to do 
with the world’s fast-paced 
globalization, people starting to 
travel more, goods and products 
quickly entering circulation, 
and international e-commerce 
becoming widespread. 
According to predictions the 
sector will continue to grow and 
create employment. Besides, let 
us remind you that the sector’s 
employment opportunities are 
not limited to Turkey. Aviation 
is an international sector and 
you may get the chance to land 
a job anywhere in the world. 
Let us come to the departments 
related to aviation. There 
are departments in aviation 
whose duration ranges from 
two to four years. Before 
passing on to the specifics 
of these departments, let 
us start by classifying their 



mezunlarını bu alanda 
yaptıkları işlere göre tasnif 
ederek başlayalım: Teknik 
personel, yani uçağın 
yapımından geliştirilmesine, 
bakım ve onarımına kadar 
teknik konularda istihdam 
edilen personel. Uçuş 
personeli; pilot ve kabin 
memuru gibi uçağın içindeki 
seyahat hizmetlerinde çalışan 
personel. İşletme personeli; 
havalimanı, havayolu şirketi 
ve hava trafiğini kontrol eden 
kule personeli dâhil tüm yer 
hizmetleri personeli. 
Eğer teknik personel olmak 
istiyorsanız, sizin için 
uygun bölümler, Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uçak Elektrik 
Elektronik, Uçak Gövde 
Motor, Uçak Teknolojisi 
bölümleri. Bu bölümlerden 
sonuncusu hariç hepsi 
dörder yıllık ve MF-4 

alanından öğrenci almakta. 
Bu bölümlerin özellikle dört 
yıllık olanlarını okuyabilmek 
için İngilizcenin olmazsa 
olmaz olduğunu söyleyelim. 
Türkiye’de bu bölümler İTÜ, 
ODTÜ, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi, İzmir Ekonomi, 
Necmettin Erbakan, 
Erciyes, Gaziantep ve Girne 
üniversitelerinde mevcut ve 
hepsinde İngilizce hazırlık 
var. Uçak teknolojisi bölümü 
ise YGS-1 ile öğrenci alan bir 
bölüm, Türkiye genelinde 20 
kadar devlet üniversitesi ve 
özel üniversitede yer alıyor. 
Uçak mühendisleri 
ve havacılık ve uzay 
mühendisleri, uçak elektrik 
elektronik, uçak gövde 
motor bölümlerinden 
mezun olanlar; üretim, Ar-
Ge, tasarım aşamalarında 
çalışabiliyor. Yeni bir araç 
üretmek, var olan aracı 

graduates according to their 
jobs: Technical personnel, that 
is to say, personnel employed 
in relation to the building, 
development, maintenance and 
repair of the aircrafts. Flight 
personnel that is the personnel 
working in the inflight travel 
services as pilots or cabin 
attendants. Operational 
personnel that is all ground 
operations personnel including 
those working in the airport, 
airlines, and air traffic control 
tower. 
If you want to train as 
technical personnel, the 
departments you should opt 
for would be Aviation and 
Space Engineering, Aircraft 
Engineering, Aviation Electrics 
and Electronics, Aircraft 
Airframe Engine, and Aircraft 
Technologies. Apart from 
the last, all these courses 
last 4 years and accept MF-4 

students. Specifically, to be 
able to study in the 4-year 
departments, knowledge of 
English is compulsory. In 
Turkey, these departments 
are in İTÜ, ODTÜ, İzmir 
Ekonomi, Necmettin Erbakan, 
Erciyes, Gaziantep, and Girne 
Universities and they all 
have English Prep Schools. 
The Aircraft Technologies is 
a department that admits 
students taking the YGS-1 
exam - there are almost 20 
state and private universities 
across Turkey with this 
department. 
Aircraft engineers, aviation 
and space engineers, and 
graduates of aircraft electrics 
and electronics, and aircraft 
airframe engine departments 
can work in the production, 
R&D, and design phases. They 
take charge of producing and 
designing a new vehicle, and 





Son yıllarda Türkiye’de havacılığın gelişmesine paralel 
olarak bu alanda mezun vermek üzere pek çok bölüm açıldı; 

seçenekleriniz oldukça fazla.    
In the recent past, in parallel with the development of aviation 
in Turkey many departments were opened to give graduates in 

these fields and you have so many options.

geliştirmek, tasarlamak üzere 
görev alıyorlar. Bu bölümler 
hem sayıca az hem de 
kontenjanı düşük bölümler. 
Dolayısıyla, girmek kolay 
değil. Fizik ve matematiğe 
hâkim olmak gerekiyor. Bu 
bölümlerde, termodinamik, 
statik, dinamik, mukavemet, 
akışkanlar mekaniği, 
bilgisayar, elektrik-
elektronik, aerodinamik, gaz 
dinamiği, yapı-malzeme, itki 
sistemleri, ısı transferi gibi 
dersler veriliyor. Okumanın 
hiç de kolay olmadığı bu 
bölümleri matematiğe, fiziğe 
ve tasarıma ilginiz varsa 
okumanızı tavsiye ederiz.
Bölüm mezunlarının çok 
iyi ulusal ve uluslararası 
firmalarda iş bulabildiğini de 
ekleyelim.
Gelelim uçuş personeli 
kısmına. Uçuş ekibinde 
olmak istiyorsanız okumanız 
gereken bölümler pilotaj  
ve sivil havacılık kabin 
hizmetleri. Bu bölümlerden 
pilotaj, MF-4 alanından 
öğrenci alan, İngilizce eğitim 
verilen bir bölüm. Türkiye’de 
yedi üniversitede bu bölüm 
mevcut. Sivil havacılık ve 
kabin hizmetleri ise YGS-5 
ile alan iki yıllık bir bölüm, 
Türkiye’de 20 kadar özel 
ve devlet üniversitesinde 
bu bölüm var. Pilotaj 
eğitiminde uluslararası 
havacılık hukukundan 
genel uçak bilgisine uçuş 
meteorolojisinden, uçuş 
planlama ve emniyetine 

kadar hem sayısal hem de 
sözel dersler bulunmaktadır. 
Sivil havacılık hizmetleri 
bölümünde ise daha çok 
hizmet, organizasyon ve 
iletişim becerilerine ilişkin 
dersler verilmektedir. Pilotluk 
ve kabin memurluğu için 
belli fiziksel şartlarınızın ve 
sağlık durumunuzun uygun 
olması gerekir. Örneğin 
kabin memurluğu için boy 
ve kilo oranı aranmakta; 
ayrıca adayların vücudunun 
görünen bir yerinde dövme 
bulunmaması gerekmekte. Bu 
bölüm mezunları yurt içinde 
ve yurt dışında yolcu taşıyan 
şirketlerde de iş bulabilir. 
Pilotlar ve kabin memurları 
yoğun bir iş temposuna 
sahiptir, ancak bunun 
yanında işiniz size dünyayı 
gezme olanağı sunacak, bu da 
önemli bir avantaj.  
Havacılık sektörünün belki de 
istihdam olanağı bakımından 
en geniş imkânı sunduğu 
alana gelelim: İşletme; 
yani havalimanı, havayolu 
şirketi ve hava trafiğini 
kontrol eden kule personeli 
dâhil tüm yer hizmetleri 
personelini istihdam eden 
alan. Hava taşımacılığının 
havayolu şirketi, havaalanı 
işletmesi ve kule kısmında 
çalışmak istiyorsanız eğitim 
almanız gereken bölümler 
hava trafik kontrol, havacılık 
yönetimi ve uluslararası 
lojistik ve taşımacılık, hava 
lojistiği, sivil hava ulaştırma 
işletmeciliği, uçuş harekât 

in developing an existing one. 
Not only are there fewer of 
these departments but their 
admittance quotas are low as 
well. Hence, it is not easy to 
be accepted into one: one has 
to have a command of physics 
and mathematics. In these 
departments, there are lectures 
on thermodynamics, statics, 
dynamics, durability, fluid 
mechanics, computer, electrics-
electronics, aerodynamics, 
gas dynamics, structure and 
materials, propulsion systems, 
and heat transfer. We would 
recommend that you choose 
such departments, which are 
intellectually challenging, if 
you are really interested in 
mathematics, physics, and 
design. We need to add that 
graduates of these departments 
can find employment in really 
good national and international 
companies.
Let us come to the flight 
personnel part. If you would 
like to be part of the flight 
team, you need to study 
pilotage and civil aviation cabin 
services. Among these, pilotage 
is a department that not only 
admits students of MF-4 
but also has a curriculum in 
English. This department exists 
in 7 universities in Turkey. 
Offered in almost 20 private 
and state universities, civil 
aviation and cabin services are 
two-year departments which 
admit students of YGS-5. In 
pilotage training, lectures on 
both natural and social sciences 

are offered on subjects ranging 
from international aviation 
law to aircraft guidelines, 
flight meteorology to flight 
planning and security. In 
the civil aviation services 
departments, lectures on 
services, organization and 
communication skills are 
offered. For being a pilot and 
cabin attendant you need 
to fulfill several physical 
conditions and be in good 
health. For instance, you 
need to have a certain ratio of 
weight-height and candidates 
should not have tattoos on 
visible parts of their bodies. 
Graduates of this department 
can easily find employment 
within the country and abroad 
in passenger carrier companies. 
Pilots and cabin attendants 
have a busy work schedule; 
however, your job will be 
presenting you the chance to 
travel around the world which 
is a great advantage.  
Let us come to the area in which 
the aviation sector presents the 
most diverse opportunities for 
employment: operations. This 
is the area that employs all the 
ground operations personnel 
ranging from those working at 
the airport, for the airlines and 
in the air traffic control tower. 
If you would like to work in the 
airline, airport operations, or 
tower part of air transport, 
you should study in one of 
the following departments: 
air traffic control, aviation 
management and international 





yöneticiliği, ulaştırma ve 
trafik hizmetleri bölümleri. 
İlk üçü, dört yıllık bölümler 
ve TM-1 alanından öğrenci 
alıyorlar. Bu bölümlerden 
havacılık yönetimi ve 
uluslararası lojistik ve 
taşımacılık bölümlerinin 
iki yıllık programları da 
var. İki yıllık bölümler 
YGS-6 alanından öğrenci 
almakta. Tercihiniz bu 
bölümlerden yanaysa daha 
çok işletme ağırlıklı bir 
eğitim alacaksınız, bölüm 
derslerinizin yanında ticaret, 
hukuk, ekonomi, güvenlik, 
iletişim gibi farklı alanlardan 
dersler alarak farklı alanlarda 
yeterliliğe sahip olarak 
mezun olacaksınız. Son 
yıllarda Türkiye’de havacılığın 
gelişmesine paralel olarak 
bu alanda mezun vermek 
üzere pek çok bölüm açıldı; 

seçenekleriniz oldukça fazla. 
Söz konusu bölümlerin büyük 
bir kısmı özel üniversitelerde 
olsa da hepsinde burslu 
kontenjanlar mevcut.  
Eğitim alacağınız bölüme 
karar vermek tek başına doğru 
bir tercih yapmanız için yeterli 
değil,  hangi üniversiteyi 
tercih ettiğiniz de önemli. 
Son olarak, özellikle havacılık 
alanında bölüm tercih 
ederken nelere dikkat etmeniz 
gerektiğine ilişkin bir küçük 
tavsiye daha verelim: Hem 
uzay ve uçak mühendisliği 
hem de sivil havacılık 
bölümleri oldukça maliyetli 
bölümler; ciddi altyapı, 
donanım ve laboratuvar 
şartları gerektiriyor. Tercih 
edeceğiniz üniversitenin 
bu şartları karşılayacak 
donanıma sahip olup 
olmadığına dikkat edin. 

logistics and transportation, 
air logistics, civil air 
transportation operations, 
flight operations management, 
transportation and traffic 
services. The first three are 
3-year departments, the rest 
last 4 years and they admit 
students of TM-1. Among 
these departments, aviation 
management and international 
logistics and transportation 
have two-year programs. 
Two-year departments admit 
students of YGS-6. If you prefer 
these departments, then you 
will mainly be majoring in 
management and will graduate 
with competencies in different 
fields by attending lectures in 
trade, law, economy, safety, 
and communications. In the 
recent past, in parallel with 
the development of aviation 
in Turkey, many departments 

have opened to provide 
graduates in these fields so 
you have so many options. 
Even though most of these 
departments are in private 
universities, they all grant 
scholarship admittance.  
Deciding on the area you 
will major in is not enough 
to make the right choice - it 
also matters which university 
you choose. Lastly, let us give 
you a small piece of advice on 
what to look out for as you 
choose a department in the 
field of aviation: both space 
and aircraft engineering, and 
civil aviation departments are 
costly departments requiring 
substantial infrastructure, 
equipment, and laboratory 
investments. Be mindful 
whether the university of your 
preference can fulfill these 
requirements.
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Bebeğiniz büyüdü, neredeyse 2 yaşında olacak. 
Kısa bir süre öncesine kadar evde esen huzur 
ve mutluluk rüzgârlarının yerini gerginlikler, 
fırtınalar almaya başladı. Peki ama neler oluyor?

Your baby has grown up, s/he is about to turn 2. The 
winds of peace and happiness that used to blow 
across the house until recently are replaced with 
tension and brewing storms. What is going on?

KİŞİLİĞİN TEMELLERİ 2 YAŞINDA ATILIR
CHARACTER STARTS TO BUILD AT THE AGE OF 2

DR. RAMAZAN ŞİMŞEK
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Çocuk sahibi olmanın tarifsiz 
duygusunu hisseden anne-
babalar bir taraftan da onun 
gelişimine tanıklık etmenin 
mutluluğunu yaşarlar. 
Dişlerinin çıkmaya başladığı 
anlar, emekleme hâlleri, 
ilk kelimeleri derken bütün 
ilklerine tanıklık ederler. 
Evde tam anlamıyla bir neşe 
mevsimi yaşanır, her yer her 
an cıvıl cıvıldır. Çocuğun bu 
hâlleri birçok anne-baba için 
mutluluğun zirvesidir. Her şey 
çok güzel giderken 18’inci aydan 
sonra tuhaf bir şeyler olur çocuk 
huysuzlaşmaya başlar. Yemek 
yemede inatlaşma, uykuya 
direnme, söz dinlememe, 
insanlara vurma, eşyaları 
fırlatma hatta kendini yerlere 
atma...  
Anne ve babaların tahammülü 
azalmaya, sinirleri zayıflamaya 
başlamıştır. Peki, ne olmuştur 
da çocuk aniden değişmiştir? 
Kimilerinin dediği gibi bir 
sendrom mu yaşamaktadır 
çocuk, yoksa gelecekte onu 
hayatta tutacak bir donanıma 
mı sahip olmaya çalışmaktadır? 
Zamanın ruhuna bilimin 
mercekleriyle derinlemesine 
bir bakalım. 

İnsan olma yolculuğu 
Doğduğunda ve ilerleyen 
aylarda bebek kendini bilmez. 
Kendini annesinin bir parçası, 
bir uzvu gibi görür. Eliyle 
yüzünü çizip, saçını çekip bir 
taraftan da canı yandığından 
ağlaması (sanki acıtan kendi eli 
değilmiş gibi) bebeğin kendini 
bilmediğini gösteren trajikomik 
bir hâldir. Psikanalizci Heinz 
Kohut, benlik ya da ego 
olarak bildiğimiz bu kavrama 
“kendilik/self” adını vermiştir. 
Yani bebeğin kendilik temsili 
yoktur. Konuşabilse bile 
“Anne ben acıktım.” diyemez 
çünkü ortada “ben” yoktur. 
Aynadaki kişinin kendisi 
mi başkası mı olduğunu 
tam olarak kavrayamaz. 
Oynarken yanlışlıkla kanepenin 
altına kaçan oyuncağının 
kaybolduğunu zanneder; 
gördüğü şeyler vardır, 

görmedikleri yok olmuştur. 
Zihinsel becerileri yavaş 
yavaş gelişirken gizemini 
tam olarak çözemediğimiz 
18'inci ay olayı vuku bulur. 
İnsanoğlunu diğer canlılardan 
ayıran dönüm noktası; 
ben, ego ya da Kohut’un 
ifadesiyle kendilik temsilinin 
başlamasıdır. Bebeğimiz artık 
kendini tanımaya, farklı bir 
birey olduğunu anlamaya 
başlar. Artık ortada bir “ben” 
vardır hatta daha doğru bir 
ifadeyle “ben, ben, ben!” vardır. 
Hayat boyunca sürecek "insan 
olma macerası" başlamıştır. 
Başlamıştır başlamasına ama 
madalyonun bir de öbür  yüzü 
vardır; birdenbire ortaya çıkan 
“ben”in hayatta kalabilmesi 
ve psikolojik varlığını devam 
ettirebilmesi için gördüğü ve 
istediği her şeye sahip olma 
dürtüsü vardır. Bu güçlü dürtü 
2 yaş çocuğunun gündelik 
hayatını ciddi manada etkiler.  
 
Bağımsızlık 
Çocuğun davranışlarına 
yansıyan özelliklerin başında 
bağımsızlık gelir. Artık gelişmiş 
bir motor becerisi vardır, bir 
yaşındayken sergilemediği 
birçok davranışı sergilemeye 
başlar. Çatalı, kaşığı kendi 
tutmak, yemeği kendi 
yemek ister. Kendi başına 
merdivenlerden rahatça 
inip çıkmak, bardağa su 
doldurmak, ayakkabılarını 
kendi başına giymek, yardım 
almadan banyo yapmak ister. 
Üç tekerli bisiklet süren 2 
yaş çocuğumuz annesinin-
babasının kullandığı arabayı 
bile sürmeye yeltenir. Bunları 
beceremeyen ya da yapmasına 
izin verilmeyen çocuk ortalığı 
âdeta yakıp yıkmaya başlar. 
Sosyal olarak da farklılaşma 
gözlenir. Büyüklerle birlikte 
basit faaliyetlerde bulunabilir. 
Böylece edilgen biri olmaktan 
kurtulup aile faaliyetlerine 
katılan ve sosyal ilişkiler 
kuran etkin bir üyeye dönüşür. 
Sosyalleşme ile beraber bazı 
davranışları sergilemesi 
gerektiğini de öğrenmeye 

Experiencing that hard to 
describe feeling of having an 
offspring, parents also share 
in the joy of bearing witness to 
the development of their child. 
They vouch for those cherished 
moments when their teeth start 
to come out, the way they crawl, 
their first words, and then their 
first steps. The house is a place of 
pure joy, it’s easy and laid-back 
everywhere. During these phases, 
the parents’ happiness is at its 
peak. Just when everything is 
going well, some funny things 
begin to happen after 18 months 
and the child starts to get upset. 
S/he starts to act stubborn 
when it comes to eating, to resist 
sleeping, to disobey, to hit the 
mom and dad, to throw things 
around, and even to lay flat on 
the ground...  
When the patience of the parents 
starts to wear thin, their nerves 
begin to fray. But, what has 
happened to the child all of a 
sudden? Is the child experiencing 
the terrible twos or is s/he 
trying, somehow, to become 
equipped for what the future 
holds? Let’s have an in-depth 
look at this time in a child’s life 
through the lens of science. 

The journey of becoming 
human 
When the baby is born and in 
the months to come, it does 

not know itself. The baby sees 
itself as a part of its mother, an 
extension of her body in a sense. 
Scratching its face with its own 
hands, pulling its hair and crying 
when it hurts (as if the culprit is 
not itself) is a tragicomic state 
proving that the baby does not 
know itself. Psychoanalyst Heinz 
Kohut has named what we define 
as personality or ego as “self.” 
That is to say the baby does not 
have a sense of self. Even if it 
were able to speak, it wouldn’t be 
able to say, “Mom, I’m hungry” 
since it does not know what “I” 
is. Looking at its reflection in 
the mirror it cannot tell who is 
looking back at it. When a ball 
rolls under the couch by mistake, 
it believes it has totally vanished. 
Only the things it sees are there 
and those it cannot see do not 
exist. As the baby’s cognitive 
skills gradually develop, the 18th-
month incident – still a mystery 
to be solved - starts to unravel. 
The milestone that sets human 
beings apart from all other 
living beings, is the formation 
of “I,” ego or else the start 
of self-presentation as Kohut 
has stated. Your baby starts to 
recognize itself and understand 
that s/he is an individual. Now 
there is a “self ” or to be more 
precise: “I, I, I.” The adventure of 
a lifetime commences: becoming 
human. Indeed, this is true but 

Her şey çok güzel giderken 
18’inci aydan sonra tuhaf 

bir şeyler olur; çocuk 
huysuzlaşmaya başlar.  

Just when everything is going 
well, some funny things begin 

to happen after 18 months and 
the child starts to get upset.
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başlar. Özellikle kakasını ve 
çişini tutabilmesi sayesinde 
yakın çevresinden büyük 
ilgi görür ve ödüllendirilir. 
Böylece çocuk toplumun 
doğru, yanlış ve ayıp gibi 
yargılarıyla karşılaşır. 
Çocuğun dışkılama ve idrar 
üzerinde denetim sahibi 
olması kendisi açısından son 
derece büyük bir gelişmedir, 
ebeveynlerinin gözünde 
büyüme sembolüdür âdeta. 
Denetim sağlayamayan çocuk 
bu dönemde de zaman zaman 
zorlama, baskı ve ayıplama 
ile karşılaşabilir. Bu durum 
çocukta öfke, korku, endişe ve 
utanç uyandırır.  
2 yaş çocuğumuz duygusal 

olarak da zor bir dönem 
yaşar. Engellendiğinde karşı 
çıkar ve söz dinlemez. Sahip 
olduğu şeyleri kararlılıkla 
korur. Paylaşmayı bilmez, her 
şeyin kendisine ait olduğunu 
zanneder. Anne, baba; ev, 
eşyalar, oyuncaklar sadece ama 
sadece ona aittir. İsteklerini 
erteleme veya duruma göre 
değiştirme anlayışı yeterince 
gelişmemiştir. Hemen kızar, 
sabırsızdır, öfkelenince 
ağlar. Arkadaşlarıyla ilişkisi 
bile “hep bana” anlayışı 
üzerine kuruludur. 2 yaşına 
kadar yalnız oynanan oyun, 
bu yaştan sonra arkadaş 
ilişkilerinin başlamasıyla 
taklit, birbirini seyretme ve 

there is also the other side of the 
coin: with this “self ” that comes 
about all of a sudden the child 
has an urge to possess everything 
that it sees and wants in order 
to survive and maintain his/
her psychological existence. This 
strong urge has a great toll on the 
daily routine of a 2-year-old child. 

Autonomy 
Among the first traits that are 
reflected in the behavior of the 
child is seeking autonomy. The 
child has developed motor skills 
now, so that s/he can make things 
that s/he was not able to when 
s/he was 1 years old. Holding a 
fork and spoon, the child wants to 
eat on his/her own. S/he wants 
to climb up and down the stairs, 
to fill a glass with water, wear 
his/her shoes, and take a shower 
on his/her own. At the stage of 
riding three wheels, our child 
even attempts to drive his/her 
parents’ car. Not allowed to or 
not managing to do so, the child 
throws a tantrum.  
A difference in socializing is also 
observed. The child can attend 
simple activities with adults. 

 2 yaş çocuğumuz duygusal 
olarak da zor bir dönem yaşar.  
Your 2-year-old will experience 
a time when s/he is emotionally 

determined.

Hence, relieved from being 
passive, s/he becomes an active 
member that attends family 
gatherings and establishes social 
contact. Through socializing 
the child starts to understand 
that some behaviors are not 
allowed. S/he receives a lot of 
interest from his/her nearest and 
dearest, especially because the 
child begins to toilet train and 
gets rewarded for it.  And that’s 
how the child encounters societal 
judgments like right and wrong, 
and shame. Having control over 
defecation and urination is a huge 
development for the child; this 
veritably shows that they can be 
considered to have grown up by 
adults. Not being able to have 
control over bodily functions, 
the child may face coercion, 
pressure, and shaming from time 
to time. This may lead to feelings 
of anger, fear, anxiety, and 
embarrassment.  
Your 2-year-old will experience 
a time when s/he is emotionally 
determined. When inhibited, 
s/he protests, disobeys, and 
misbehaves. Steadfastly the 
child guards the things s/he 
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birbirinin oyuncağını alma 
şekline dönüşür. Oyunlar, iş 
birliğine dayanmayan paralel 
oyunlardır. Çocuk bu dönemde 
benmerkezcidir ve bu nedenle 
empati becerisi geliştiremez. 
Herkesin kendisi gibi 
düşündüğünü ya da hissettiğini 
sanır. Çevredekilerle sorun 
yaşamasının ve istediği 
olmayınca hemen şiddete 
başvurmasının altında biraz 
da bu yatar. 

Altın çağ 
Çocuğumuz zihinsel anlamda 
altın bir çağa adım atmaktadır. 
Herkesi hayrete düşürecek bir 
keşif merakı vardır. Doğayı 
ve canlıları araştırma isteği 
üst düzeydedir, evde sıkışıp 
kalmışsa çekmecelere merak 
salması bu yüzdendir. Her 
şeyin içini merak eder, ki 
bu onların ilk ciddi bilimsel 
deneylerini oluşturur. Bazı 
şeyleri kırmasının bir nedeni de 
budur. Dil gelişimindeki hız baş 
döndürücüdür. Mekanik şeylere 
meraklarından olsa gerek erkek 
çocuklar kızları dil konusunda 
geriden takip etse de 30’uncu 
aydan sonra aradaki fark 
kapanmaya başlar. 
18’inci ay civarında “ben” 
duygusu ortaya çıkan çocuğun 
özerklik arayışı, çevresindekileri 
yönetme isteği, her şeye sahip 
olmak ve dilediği her şeyi 
yapmak istemesi, sınırlarını 

ısrarla genişletme çabası 
çevre tarafından durdurulur. 
Bunların neticesinde 30'uncu 
aya gelindiğinde çocukta 
hatırı sayılır bir gerginlik ve 
isyankâr bir tutum oluşur. 
Kendilik kavramını ortaya atan 
Kohut, çocuğun bu dönemdeki 
durumunu “Büyüklenmeci 
kendilik/grandiose self” olarak 
açıklar. Büyüklenmeci kendilik, 
çocuğun büyüklenmeciliğini 
ve teşhirciliğini içerir. Çocuk, 
sergilediği davranışlar 
(kendine göre yetenekler) 
karşısında anne ve babasınca 
onaylanmayı, beğenilmeyi 
ve takdir edilmeyi bekler. 
Ebeveynini kendi büyüklüğünü 
aynalayan biri olarak 
yapılandırır. Anne-babanın 
yaşa uygun aynalama (örneğin, 
çocuk yemek yerken annenin 
de ağzını açması) davranışları 
sayesinde büyüklenmeci 
kendilik dönüşmeye başlar 
ve kendiliğin kutuplarından 
biri olan ihtiraslar oluşur. 
Bu kutbun işlevleri belli 
amaçlara sahip olma, bedensel 
ve zihinsel etkinliklerden 
zevk alma, kendine saygıyı 
ayarlayabilmedir.  
Tüm bu araştırmalar ışığında, 
çocuğun 2 yaş döneminde 
sergilediği davranışlara ve 
taşıdığı özelliklere ithafen 
"sendrom" kelimesini 
kullanmak çocuğa haksızlık 
olur. Çocuk bu duyguların 

possesses. Not knowing how to 
share, the child thinks that s/
he owns everything: the mother, 
the father, the house, things, toys 
belong only and solely to him/her. 
An understanding of postponing 
or changing what’s desired 
according to circumstances is yet 
to develop. The child easily gets 
angry, is impatient and cries in a 
fit of rage. His/her relationship 
with friends is based on the “me 
first, me first” approach. The 
games that were played alone 
before becoming 2 transform into 
interacting with friends through 
imitation, watching one another 
and taking each other’s toys. 
Games, not based on cooperation, 
run in parallel. At this stage, the 
child is self-centered and hence 
s/he cannot develop emphatic 
skills. S/he considers everyone to 
think and feel the same way as s/
he does. This is partly the reason 
why the child has problems with 
those around him/her and resorts 
to violence when s/he cannot get 
what s/he wants. 

Golden age 
Our child is about to step into a 
golden age in terms of cognitive 
capabilities. S/he has a curiosity 
to explore which takes everyone 
by surprise. The child’s desire to 
explore nature and living creatures 
is at the max - that is why s/he 
rummages through the drawers 
when stuck at home. S/he is curious 

about the insides of everything 
and these are his/her first serious 
scientific experiments. That’s 
why the child breaks things apart. 
Language develops at a stunning 
pace. Even though boys lag behind 
girls in language development 
- probably because they are 
interested in mechanic things - they 
tend to start catching up after 30 
months.          
Around 18 months, having put 
forth a “self,” the child’s attempts 
to seek autonomy, to control 
those around him/her, to possess 
everything and to do whatever s/
he pleases, persistently pushing 
boundaries and is quite often called 
a halt to by those around him/
her. As a result, at 30 months, the 
child gets remarkably nervous and 
insubordinate. Having found the 
concept of “self,” Kohut terms the 
state of the child at this juncture 
as “grandiose self.” The grandiose 
self manifests itself in the child’s 
cockiness and exhibitionism. The 
child expects to be accepted, liked 
and be appreciated for all his/
her behaviors and skills. S/he 
constructs the parent as ones who 
mirror his/her grandiosity. Thanks 
to the age-appropriate mirroring 
of the parents (i.e. the mother 
opening her mouth as the child 
eats) the grandiose-self starts to 
get transformed and hence desires 
- one pole of the self – begin to 
form. They serve to pursue certain 
goals, enjoy physical and mental 
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hayatı boyunca kendisini 
ayakta tutacak biricik kişiliğinin 
temellerini atmakla meşguldür. 

Ne yapmalı? 
*Çocuğun özerkliğini, 
bağımsızlığını engellemeyin. 
Keşif amaçlı olan, 
canlılara zarar vermeyen 
eylemlerine yönelik olarak 
ebeveynlerin bu dönemde 
en sık kullandığı kelime olan 
“hayır”ı kullanmayın.  
*Güvenlik tedbirlerinin 
alındığı ortamlarda 
keşfetmesine, dokunmasına 
izin verin. Mümkünse 
doğada daha çok vakit 
geçirmesini sağlayın; 
enerjisini çok daha iyi 
kullandığını göreceksiniz.  
*Çok soru sorması zihinsel 
olarak olumlu bir gelişimi 
gösterir, engellemeyin.   
*Boşuna inatlaşmayın, 
çünkü bu inatlaşma ve 
öfkelenme onun kontrol 
edebileceği bir düzeyde 
henüz değil. Daha büyük bir 

öfkeye neden olursunuz.  
*Öfkesini ve diğer duygularını 
engellemeyin, bu duyguları 
yaşamasına izin verin. Size 
vurmasına değil, öfkesine 
izin verin. “Öfkelenmek 
serbest ama vurmak yasak” 
sloganı bile çoğu zaman 
sorununuzu halletmeye 
yardım edecektir. Yapacağınız 
uzun süreli açıklamalar da 
bu yaş dönemi için pek işe 
yaramayacak. Eylemleriniz 
çok daha etkilidir. Emniyet 
kemeri takmak istemiyorsa, 
uzun açıklamalara gerek yok 
örneğin. Takın ve yola devam 
edin. “Neden ağlıyorsun, niye 
kızıyorsun?” gibi cevabı 
olmayan ve işe yaramayan 
sorular sormayın. Siz işinize 
bakın, dikkat süresi uzun 
olmadığından bir süre sonra 
unutacaktır.  
Çocukların bu dönemdeki 
davranışlarına anlayışla 
yaklaşmakta zorlanırsanız 
lütfen bir uzmandan 
yardım alın. 

activities, and adjust self-respect.  
In the light of all this research, 
the behavior and traits of two-
year-olds are best not reduced to 
characterizations like “Terrible 
Twos”. The child is busy laying the 
foundations of his/her personality 
that will help him/her to survive 
throughout life. 

What should we do? 
*Do not restrain the children 
from becoming autonomous and 
independent. Do not utter the 
word “no” constantly utilized by 
parents trying to curb their child’s 
exploration attempts – providing 
the child is not harming himself/
herself or any living creatures.  
*Allow them to explore their 
surroundings and touch stuff in 
safe environments. If possible, let 
them spend more time in nature. 
You will see that they’ll use their 
energy in a better way.  
*Asking many questions is positive 
for mental development. Do not 
suppress them.   
*Do not bump heads with them in 

vain, since this recalcitrance and 
anger have yet to reach a level they 
can claim control over. This will 
lead to a tantrum.  
*Do not suppress their anger or 
other emotions, allow them to 
experience these feelings freely. 
However, do not allow them to hit 
you – simply to feel the anger. Even 
saying “You can be angry but no 
hitting” will help you cope with the 
problem most of the time.  
Giving long explanations is not be 
of use for this age group. Actions 
speak louder than words. For 
instance, if the child does not 
want to wear a seat belt, no need 
for detailed explications. Put it 
on and be on your way. Do not 
ask ineffective questions like, 
“Why are you crying? Why are 
you angry?” which don’t have any 
answers. Do what you got to do 
since their attention span is short 
and they’ll forget about it in a little 
while anyway.   
If you find it challenging to cope 
with your child’s behavior at this 
stage, please consult an expert.
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Yaz aylarının en çok tüketilen balıklarındandır 
çupra. Bu lezzetli balığı en lezzetli olduğu ağustos 
ayında pek çok farklı şekilde pişirebilirsiniz. 

DELICIOUS CHUPRA

Chupra a.k.a. Sea Bream is one of the most 
consumed fish of the summer months. You can 
cook this favored fish in many different ways in 
August when it’s at its most delicious. 

ÇUPRALI 
LEZZETLER

FERHAT ELİK ERDAL ATAŞ
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SEA BREAM CARPACCIO  

130 g sea bream/20 g dried tomatoes/1 pinch marjoram/1 pinch chives/25 g labneh cheese/20 g 
parmesan cheese/60 g avocado/2 tbsp. olive oil/sea salt/ 1/2 tbsp. lemon juice

Skin and fillet the sea bream. With the help of a sharp knife cut it into slices. Place the slices on 
a plate. Purée the avocado with a tablespoon of olive oil and a pinch of salt. Mix the labneh and 
parmesan cheese.
Place the avocado purée and the cheese spread over the fish in small lumps. Sprinkle the dried 
tomatoes that you have diced into small cubes, the chives you have chopped and the marjoram. 
Lastly drizzle with the remaining tablespoon of olive oil, the lemon juice and a sprinkle of sea salt.

ÇUPRA CARPACCIO 
 
130  gr çupra/20 gr domates kurusu/1 tutam mercan köşkü/1 tutam Frenk soğanı/25 gr 
labne peyniri /20 gr parmesan peyniri/60 gr avokado/2 yemek kaşığı zeytinyağı / deniz 
tuzu/1 tatlı kaşığı limon suyu

Çuprayı yarım fileto şeklinde derisiz ve kılçıksız hâle getirin. Keskin bir bıçak yardımıyla 
yatay şekilde kesin. Kestiğiniz dilimleri tabağın zeminine serin. Avokadoyu, 1 yemek 
kaşığı zeytinyağı ve deniz tuzu ile tatlandırıp püre hâline getirin. Labne ve parmesan 
peynirini karıştırın.
Hazırladığınız avokado püresini ve peynir kremasını balığın üstüne küçük parçacıklar 
hâlinde yerleştirin. Minik parçalar hâline getirdiğiniz domates kurularını, Frenk soğanını ve 
mercan köşkünü üzerine serpiştirin. Son olarak bir yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu ve 
deniz tuzunu dökün.
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SEA BREAM WITH GREEN APPLE AND MANGO 

100 g sea bream/1 medium-sized green apple/1 medium-sized Çengelköy cucumber/30 g mango/ 1 
pinch fresh purple basil/1 pinch fresh basil/1 pinch fresh mint/sea salt/2 tablespoons of olive oil/ 
1 tablespoon lemon juice/2 bay leaves/7 black peppercorns  

Pour 2 cups of water into a small pot, and add the 2 bay leaves and 7 black peppercorns. Drizzling 
half a tablespoon of olive oil, wait until it boils. Add the sea bream that has been cut into small 
pieces, wait for the water to boil and 20 minutes later turn the heat down and let the fish steep in 
the water. When it cools off, place the fish on a plate.
Chop the cucumbers and green apples into thin sticks, and the mango into cubes. Separate the 
leaves of the basil, purple basil and mint from their stems.
Shred the sea bream with your hands. In a big bowl, mix the green apple, cucumber and mango, 
basil, purple basil, mint, olive oil, lemon juice, and sea salt. Place the fruits and vegetables 
perpendicularly over the fish on a serving plate. You can add a bit of olive oil as you serve it.

YEŞİL ELMA VE MANGOLU ÇUPRA 
 
100 gr çupra/1 adet orta boy yeşil elma/1 adet orta boy Çengelköy salatalığı/30 gr mango/ 
1 tutam taze reyhan/1 tutam taze fesleğen/1 tutam taze nane/deniz tuzu/2 yemek kaşığı 
zeytinyağı/1 yemek kaşığı limon suyu/2 adet defne yaprağı/7 adet tane karabiber
 
Küçük bir tencereye 2 su bardağı su koyup ardından 2 adet defne yaprağı ve 7 adet tane 
karabiber atın. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edip kaynayana kadar bekleyin. Kaynama 
noktasına gelen suya parça hâlinde çupraları atın ve 20 saniye sonra ocağı kapatıp balıkların 
içinde demlenmesini sağlayın. Soğuyan balıkları normal bir kaba alın.
Salatalık ve yeşil elmayı kibrit çöpü gibi, mangoyu ise küp şeklinde kesin. Fesleğen, reyhan 
ve naneyi yaprak hâline getirin.
Çuprayı elinizle parçalayıp tabağa alın. Geniş bir kapta yeşil elma, salatalık ve mangoyu 
fesleğen, reyhan, nane, zeytinyağı, limon suyu ile deniz tuzu ilave ederek karıştırın. Tabağa 
aldığınız balığın üzerine hazırladığınız sebze ve meyveleri dikey vaziyette koyun. Servis 
ederken bir miktar zeytinyağı ilave edebilirsiniz.
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SLOW-COOKED SEA BREAM  

170 g sea bream/50 g red cherry tomatoes/20 g yellow cherry tomatoes/5 caper flowers/1 pinch of 
fresh thyme/5 black olives/5 tablespoonful olive oil/sea salt/black pepper 

Cut the cherry tomatoes in half. Place waxed paper on an oven tray and place the tomatoes on top. 
Sprinkle olive oil, fresh thyme and sea salt over the cherry tomatoes. Cook for 20 minutes in an 
oven preheated to 160 degrees. Place the sea bream in a medium sized pan that you have drizzled 
with two tablespoons of olive oil when the oil gets hot. 
Place the cherry tomatoes on a serving plate and place the caper flowers and the pitted olives in a 
line down the middle of the fish. You can drizzle half a tablespoon of olive oil before serving.

KISIK ATEŞTE ÇUPRA 
 
170 gr çupra/50 gr kırmızı çeri domates/20 gr sarı çeri domates/5 adet kapari çiçeği/1 tutam 
taze kekik/5 adet siyah zeytin/5 yemek kaşığı zeytinyağı/deniz tuzu/karabiber
 
Çeri domatesleri ikiye bölün. Sonra bir fırın tepsisine yanmaz yağlı kâğıt serip domatesleri 
yerleştirin. Domateslerin üzerine zeytinyağı, taze kekik ve deniz tuzu serpin. 160 derece 
ısınmış fırında 20 dakika pişirin. İki yemek kaşığı zeytinyağı koyduğunuz orta boy tava 
kızgınlaşınca çuprayı pişirebilirsiniz. 
Fırından aldığınız domatesleri tabağa yerleştirin. Ardından kapari çiçeğini ve çekirdekleri 
alınıp ikiye bölünmüş siyah zeytini balığı ortalayacak şekilde tabağa yerleştirin. Son 
olarak üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
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SEA BREAM WITH COLLARD GREENS 

200 g sea bream/30 g collard greens/30 g baby pears/3 tablespoons olive oil / sea salt/black pepper 

Blanch the collard greens and immediately place them in ice water. After drying the pear and 
collard greens with a napkin, in a deep bowl marinade them with a little bit of olive oil, salt 
and black pepper. Cook the fish on high heat coal fire. Then grill the collard greens and the 
pear as well. Spread the collard greens on a serving plate and then place the fish and the baby 
pears on top. With a drizzle of olive oil your dish will be ready to serve.

KARALAHANALI ÇUPRA  
 
200 gr çupra/30 gr karalahana/30 gr bebek armut/3 yemek kaşığı zeytinyağı/deniz tuzu/karabiber 
 
Karalahanayı kaynayan suda 30 saniye tutup çıkardıktan sonra soğuk suyla dolu 
bir kaba koyup şoklayın. Derin bir kapta balıkla birlikte ikiye bölünmüş armudu ve 
karalahanayı bir yemek kaşığı zeytinyağı, deniz tuzu ve karabiberle marine edin. Balığı 
yüksek ısılı kömür ızgarada pişirin. Yanında karalahana ve armudu da ızgara edin. 
Izgaradan sonra tabağın altına karalahanayı, sonrasında balığı ve yanına bebek armudu 
yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirdikten sonra yemeğiniz servise hazır hâle gelecek.
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Türk Hava Yolları’nın Başarısı CNN International’da
Turkish Airlines’ Achievements on CNN International

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, CNN International’da ünlü 
gazeteci Richard Quest’in sunduğu “Quest Means 
Business” programına konuk oldu.

Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı was a guest on the 
program Quest Means Business hosted by the famous 
journalist Richard Quest on CNN International.

CNN International’ın Londra’daki stüdyolarında çekilen 
programda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, Richard Quest’in sorularını yanıtladı. Türk 
Hava Yolları’nın küresel pazardaki başarılarından bahseden M. 
İlker Aycı, markanın uluslararası rekabetteki avantajlı konumunu 
anlattı. Türkiye’de güçlü bir iç pazar olduğunu söyleyen M. İlker 
Aycı, ülkenin mükemmel konumunu da vurguladı: “Şirketimiz 
ve gelecek için lazım olacak tüm kaynakları topladık. İşine son 
derece bağlı ekip, mükemmel teknoloji ve perde arkasındaki 
gayret sayesinde Türkiye artık dünyanın en çok ziyaret edilen 
altıncı ülkesi. Bu da bize büyük katkı sağlıyor.”
Yaşanan gelişmeler karşısında 2016’nın kriz yönetimi anlamında 
çok başarılı bir yıl olduğunu belirten M. İlker Aycı, Türk Hava 
Yolları’nın performansında düşme olmadığını belirtti: “2016’da 
bir kriz yönetimi yılı yaşadık. Her şeyi dengeleyerek bu karmaşayı 
aştık ve kapasiteyi de yeniden düzenledik. Uçuş planlaması 
ve akıllı kapasite yönetimi son derece önemli unsurlar çünkü 

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı answered Richard Quest’s questions 
on the program filmed at CNN International ’s London studio. 
Mentioning Turkish Airlines’ achievements in the global market, 
M. İlker Aycı also talked about the brand’s advantageous 
position in international competition. Stating that Turkey has 
a strong domestic market, M. İlker Aycı also emphasized the 
country’s perfect location: “We organized all the resources for 
the company and for the future. Thanks to our dedicated staff, 
perfect technology and works behind, Turkey is now the sixth 
most visited country in the world. That is helping us a lot.”
M. İlker Aycı also said that 2016 was a very successful year 
in terms of crisis management in light of developments and 
added that there has been no decline in Turkish Airlines’ 
performance. “In 2016, we had a crisis management year. We 
got over this turmoil by balancing everything and rearranging 
the capacity. Flight planning and smart capacity management 
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talep ve kapasitenin daima dengeli olması gerek. Kaynaklarınızı 
yeniden düzenleyebilirseniz başarılı olursunuz.”
Türkiye’de çok güçlü bir turizm sektörü olduğunu vurgulayan M. 
İlker Aycı, “Türkler geri dönüşün kralıdır.” diyerek 2017 yılında 
rekor bir büyüme yakalandığını, 2018’in ilk yarısında ise taşınan 
yolcu sayısı ve kargo anlamında çift haneli büyümeye imza 
attıklarını söyledi. 
Türkiye’nin güçlü ve dinamik ekonomisine de vurgu yapan 
M. İlker Aycı, “Öncelikle geleceğe, Türkiye’nin gücüne ve Türk 
insanının girişimciliğine güveniyoruz. İnsan kaynağı da 
Türkiye’nin güçlü yönlerinden biri. Avrupa’daki en büyük genç 
nüfuslardan birine sahibiz. Bu da Türkiye’nin potansiyeline işaret 
ediyor. Türk ekonomisi doğru yolda ve yüzde 7,5 gayrisafi yurt 
içi hasıla büyümesi harika bir performans.” sözleriyle Türkiye’ye 
olan inancını ifade etti. 
Türkiye’nin dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri 
olmasının Türk Hava Yolları için büyük avantaj sağladığını 
söyleyen M. İlker Aycı, “Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 
altıncı ülkesi. İstanbul, İzmir ve Antalya her zaman en popüler 
destinasyonlar arasında.” ifadesini kullandı. 
Şirketin finansal olarak son derece güçlü durumda olduğunu 
vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı, “Türk Hava Yolları finansal 
anlamda sağlam bir şirket. Şirketin sermaye miktarı anlamında 
da planlarımız var. Hepsi doğru şekilde ilerliyor ve herhangi bir 
finansal sorun yaşamıyoruz.” dedi.

are the key elements because demand and capacity have to be 
always balanced. If you reorganize your resources, you can be 
successful.”
Emphasizing the very strong tourism industry in Turkey, M. 
İlker Aycı said, “Turks are the kings of comeback,” regarding 
the airline’s record growth in 2017 and double-digit growth in 
passengers and cargo in the first half of 2018.
Focusing on Turkey’s strong and dynamic economy, M. İlker 
Aycı expressed his confidence in Turkey by saying, “First of all, 
we trust the future, Turkey’s strength, and Turkish people’s 
entrepreneurship. Human resource is also one of our country’s 
strengths. We have one of the largest youth generations 
in Europe, which signifies Turkey’s potential. The Turkish 
economy is on the right track and the 7.5% GDP growth of the 
Turkish economy is a great performance.”
M. İlker Aycı also explained that Turkish Airlines is very 
advantaged in that Turkey is one of the world ’s most popular 
tourist destinations and continued by saying, “Turkey is 
the world ’s sixth most visited country. Istanbul, Izmir, and 
Antalya are always among the most popular destinations.”
Emphasizing that the company is very powerful financially, 
the Chairman of the Board stated, “Turkish Airlines is a 
financially solid company. We also have plans in terms of 
capitalization. These are all on the right track and we don’t 
have any financial issues.”
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Türk Hava Yolları Farnborough Havacılık Fuarı’nda
Turkish Airlines at the Farnborough Airshow

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havacılık 
organizasyonları arasında yer alan Farnborough 
Uluslararası Havacılık Fuarı’na  katıldı. 

Turkish Airlines attended the Farnborough 
International Airshow, regarded as one of the 
world’s biggest aviation events.

İngiltere’nin başkenti 
Londra yakınlarında 
düzenlenen 
organizasyonda, Türk Hava 
Yolları’nın fuar alanındaki 
şalesinde basın mensupları 
ile buluşan Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, daha sonra fuarı 
gezerek yetkililerden bilgi 
aldı. Başta Boeing ve Airbus 
olmak üzere havacılık 
sektörünün önde gelen 
üreticilerinin katıldığı fuarı 
80 bin kişi ziyaret ederken, 
100’ü aşkın ülkeden şirketin 
katıldığı fuar kapsamında 
yaklaşık 200 milyar dolarlık 
siparişe imza atıldı.

Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the 
Executive Committee M. 
İlker Aycı got together 
with press members in the 
Turkish Airlines chalet at 
the fair, which was held near 
London, the capital of U.K., 
and visited the fair to listen 
to the officials. Attended 
by the aviation industry’s 
leading manufacturers, 
primarily Boeing and 
Airbus, the fair was visited 
by 80,000 people. A total 
order of nearly 200 billion 
USD was signed as part 
of the fair which hosted 
companies from more than 
100 countries.
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Türk Hava Yolları ile Amex GBT Arasında Global Anlaşma
A Global Agreement between Turkish Airlines and Amex GBT

Türk Hava Yolları, kurumsal seyahat alanında 
dünyanın önde gelen acentelerinden biri olan 
American Express Global Business Travel (Amex GBT) 
ile küresel düzeyde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Turkish Airlines signed a significant global 
agreement with American Express Global Business 
Travel (Amex GBT), one of the world’s leading 
agencies for corporate travel.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı Greg O’Hara 
tarafından atılan imzalarla, Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında 
Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde “bölgesel 
düzeyde” iş birliği bulunan Türk Hava Yolları, bu kez global seviyede 
bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. Küresel taşıyıcı bu anlaşma ile, 
Amex GBT’nin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri 
olmakla birlikte, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde Güney 
Amerika bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dâhil etti. 
Anlaşmayı değerlendiren M. İlker Aycı, “Kapsamını genişlettiğimiz 
bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı 
arttırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih 
edilen havayolu olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Thanks to this agreement, signed by Turkish Airlines Chairman of the 
Board and the Executive Committee M. İlker Aycı and Amex GBT’s 
Chairman of the Board Greg O’Hara, Turkish Airlines expands its 
current collaboration with Amex, which was organized on a regional 
scale between 2014 and 2017 and included only the regions of Europe, 
North America and Asia/Pacific, regions to a global partnership. With 
this expanded agreement, the global carrier added South America 
to its new joint service area with Amex GBT and will become one of 
the airlines supported by Amex GBT at the top level. M. İlker Aycı 
commented on the agreement, “With this new and expanded agreement, 
we aim to increase our market share in the corporate travel segment and 
to be the world’s most preferred airline for all business travelers.”

StartersHub XO 2018 Programına Türk Hava Yolları Desteği
Turkish Airlines Supports the StartersHub 
XO 2018 Program
StartersHub XO 2018 programı; Türk Hava Yolları, 
BSH Ev Aletleri ve Unilever iş birliği ile lanse edildi.

The StartersHub XO 2018 program is launched in 
collaboration with Turkish Airlines, BSH Home 
Appliances, and Unilever.

Türk Hava Yolları; BSH Ev Aletleri ve Unilever iş birliği ile 
StartersHub “StartersHub XO” adlı hızlandırma programında. Bu yıl 
“Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler”, “Yaşam Bilimleri” ve “Seyahat ve 
Havacılık Hizmetleri” alanlarına odaklanan StartersHub XO, 2018 
programına kabul edilen ilk girişimleri tanıttı. 
Program, girişimcilere ilk aşamada 20 bin USD tutarında 
önsermaye, network ve program ortaklarıyla birlikte proje geliştirme 
imkânları sunarken, başarıyla tamamlanan projelere 250 bin USD’ye 
kadar yatırım imkânı sağlıyor.
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kurumsal Gelişim & BT) Yardımcısı 
Ali Serdar Yakut, program ortaklığını, “Havacılık sektörünün 
gelişmesine öncülük eden şirketimiz bu alandaki girişimleri de 
destekliyor. Bu programla seyahat sektöründeki erken aşama 
teknoloji girişimlerini keşfedecek ve onlarla ortak projeler 
geliştireceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.

Turkish Airlines participates in the accelerator program StartersHub 
“StartersHub XO” in collaboration with BSH Home Appliances, 
and Unilever. Focusing on “Connected Living and Smart Homes”, 
“Life Sciences”, and “Travel and Aviation Services,” StartersHub XO 
launched the first enterprises accepted into the 2018 program.
While offering entrepreneurs an opportunity to develop projects with 
a seed funding of 20K USD, network and program partners in the first 
phase, the program also presents an investment opportunity of up to 
250K USD for successful projects.
Turkish Airlines Chief Information Technology & Transformation 
Officer Ali Serdar Yakut evaluated the program partnership by saying, 
“Our company, which has pioneered the development of the aviation 
industry, also supports enterprises in this field. With this program, 
we’ll discover early-phase technology enterprises in the travel industry 
and develop projects in collaboration with them.”
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A321neo Filomuzda!

Uçaklarda Kablosuz Eğlence Sistemi Uygulaması Başlıyor

A321neo in Our Fleet!

Wireless Entertainment System Initiated on Aircraft

Türk Hava Yolları’nın Airbus Cabin Flex 
konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağı filodaki 
yerini aldı.  

Türk Hava Yolları, “Kablosuz Eğlence Sistemi” 
uygulamasını yolcularının hizmetine sundu. 

Turkish Airlines added the first A321neo aircraft with 
Airbus Cabin Flex configuration to its fleet.

Turkish Airlines presented its passengers with the 
“Wireless Entertainment System.”

Filoya dâhil edilen ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk 
internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor. 
A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun, otorite standartlarının 
yaklaşık %50’sine düşürülmesini; gürültü değerinin de yaklaşık 
%75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak 
tipi olarak da ön plana çıkıyor. Teslimi değerlendiren Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “2023 
hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki 
yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, 
özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri 
ile sürekli genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen oldukça kapsamlı 
bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın 
istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda da, A320 ailesinin 
en yeni üyesi A321neo’yu dünyanın en genç filolarından biri olan 
filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve HAVELSAN 
iş birliğiyle, Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen kablosuz uçak içi eğlence sisteminin 
ilk kullanıcısı Türk Hava Yolları oldu.
İlk etapta koltuk arkası özel ekranı 
bulunmayan 44 uçağa uygulanacak sistemle 
yolcular, kişisel elektronik cihazlarıyla uçak 
içi eğlence sistemine bağlanıp 250’den fazla 
filme, 700’den fazla TV programına ve 2.000’i 
aşkın albümdeki 19 binden fazla şarkıya erişim 
sağlayabilecek. 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı projeyi, 
“Türkiye’de ilk kez yerli ve millî olarak 
geliştirilen ‘Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici 
Sistem’ uygulamasının ilk kullanıcısı 
olmaktan dolayı gururluyuz. Bu adımların 
Türk sivil havacılığının gelişimi açısından 
büyük önem taşıdığına inanıyoruz.” sözleriyle 
değerlendirdi.

The first A321neo in the fleet also bears importance in that it’s 
the first narrow-body aircraft featuring an Internet system in the 
Turkish Airlines fleet. The A321 also stands out as an eco-friendly 
aircraft as it reduces nitrogen oxide emissions to about 50% of the 
authority standards and the noise value by about 75%. 
Commenting on the delivery of the aircraft, Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı said, “A sizeable and young fleet is of course one of the most 
important elements in achieving our 2023 goals. With this fact in 
mind and our large-scale aircraft orders, especially in the past few 
years, we aim to offer our passengers from all across the world an 
extensive fleet capacity that supports our ever-expanding flight 
network. In this context, we are delighted to add the A321neo, the 
newest member of the A320 family, to our fleet which is one of the 
youngest ones in the world.”

Turkish Airlines became the first user of 
the wireless inflight entertainment system 
developed by Turkish engineers in collaboration 
with Turkish Technic Inc. and HAVELSAN.
Passengers will be able to connect to the 
inflight entertainment system, which will 
initially be featured on the airline’s 44 narrow-
body aircraft without seatback screens, via 
their personal electronic devices and gain 
access to over 350 films, 700 TV shows, and 
more than 19,000 songs in over 2,000 music 
albums.
Turkish Airlines Chairman of the Board 
and the Executive Committee M. İlker Aycı 
evaluated the project by saying, “We’re proud 
to be the first user of the ‘Wireless Inflight 
Entertainment System’ domestically developed 
in Turkey for the first time. We believe that 
these steps have great importance for the 
development of Turkish civil aviation.”
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Türk Hava Yolları, Mozambikli Futbolcu Kızları Gothia Cup’a Taşıdı

Türk Hava Yolları’ndan Antalya Open’a İsim Sponsorluğu

Turkish Airlines Carried Female Footballers from Mozambique to Gothia Cup

Turkish Airlines’ Title Sponsorship for Antalya Open

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük uluslararası 
gençlik futbol turnuvalarından Gothia Cup 2018’in 
resmî havayolu sponsoru oldu.  

Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran 
tarihlerinde Türk Hava Yolları’nın isim 
sponsorluğunda düzenlendi. 

Turkish Airlines became the official airline sponsor 
of Gothia Cup 2018, one of the world’s biggest 
international youth football tournaments.

Turkish Airlines Antalya Open was held between June 
24 and 30 with Turkish Airlines as the title sponsor.

Türk Hava Yolları, Mozambik galibi kız futbol takımını dünyanın en 
büyük gençlik futbol turnuvalarından birine götürmek için Gothia 
Cup ve kâr amacı gütmeyen Futebol dá Forca (“Futbol güç verir”) 
ile iş birliği yaptı. Mozambikli “The Girls 16 team GP de Tavene” 
takımı, Gothia Cup’ta ilk kez oynamak için Maputo’dan Göteborg’a 
uçtu. 15 – 21 Temmuz tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentinde 
gerçekleşen Gothia Cup futbol turnuvasına 82 ülkeden yaklaşık 
1730 takım ve binlerce çocuk katılım gösterdi. 1975 yılından beri 
düzenlenen Gothia Cup, şu ana kadar 146 ülkeden 1 milyonun 
üzerinde çocuğu bir araya getirdi.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP 250 Tenis 
erkekler turnuvası, bu yıl ikinci kez düzenlendi.  2018’de de ATP 
Dünya sıralamasının en iyi oyuncuları, Antalya Open ile bir kez 
daha Türkiye’ye geldi. Türkiye’de çim kortta düzenlenen ilk ATP 
turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open, bu yıl Türk Hava 
Yolları’nın isim sponsorluğunda gerçekleşti. Turnuva, yaklaşık 
100 sporcunun katılımıyla Antalya’daki Kaya Palazzo Golf & 
Resort Belek’in çim sahasında yapıldı. Türk Hava Yolları, küresel 
çapta birçok spor organizasyonunun sponsorluğunu üstlenerek 
spora ve sporculara destek veriyor.

Turkish Airlines collaborated with Gothia Cup and the non-
governmental Futebol dá Forca (Football Gives Strength) to carry 
Mozambique’s female football team to one of the world’s biggest 
youth football tournaments. The Girls 16 Team GP de Tavene from 
Mozambique flew from Maputo to Gothenburg to play at the Gothia 
Cup for the first time. Held in Gothenburg, Sweden between July 15 
and 21, the Gothia Cup was participated by nearly 1,730 teams and 
thousands of youths from 82 countries. Held since 1975, the Gothia 
Cup has so far brought together more than 1 million youths from 146 
countries.

Held last year for the first time, Antalya Open ATP 250 Tennis 
Men’s celebrated its second year. The top-ranking players of the 
ATP World listings in 2018 got together once more in Antalya 
thanks to the Antalya Open. The first ATP tournament hosted 
on a grass court in Turkey, Antalya Open was organized with 
the title sponsorship of Turkish Airlines. The tournament 
welcomed nearly 100 tennis players at the grass court of Kaya 
Palazzo Golf & Resort Belek in Antalya. Turkish Airlines 
supports sports and athletes with sponsorships of many global 
sports events.

Gothia Cup 
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Türk Hava Yolları’nın 304’üncü Uçuş Noktası Moroni
Moroni, Turkish Airlines’ 304th Flight Destination

Türk Hava Yolları’nın Afrika’daki yeni uçuş noktası 
Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni oldu.  

Moroni, the capital of the Union of Comoros, became 
Turkish Airlines’ new flight destination in Africa.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, 
18 Haziran 2018 itibarıyla, Komorlar Birliği’nin başkenti ve 
en büyük şehri Moroni’yi uçuş ağına ekledi. Açılış törenine 
Satış Başkanı Kerem Sarp’ın (2. Bölge) da katıldığı Moroni 
uçuşları haftanın üç günü Seyşeller bağlantılı, karşılıklı 
sefer şeklinde gerçekleşiyor.
Afrika’nın doğusunda yer alan Komorlar Birliği üç büyük 
adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Mohéli) oluşan bir ülke. 
Büyük Komor adasındaki başkent Moroni’ye başlattığı 
seferlerle stratejik uçuş noktalarına bir yenisini ekleyen 
Türk Hava Yolları, Afrika’daki uçtuğu nokta sayısını 53’e 
yükseltti. Moroni seferleriyle birlikte Türk Hava Yolları 
dünyada 122 ülkede 304 noktaya uçuyor.

Flying to more countries than any other in the world, Turkish 
Airlines added Moroni, the capital and the biggest city of the 
Comoros, to its f light network as of June 18, 2018. The opening 
ceremony was attended by Turkish Airlines, SVP Sales, Kerem 
Sarp (II. Region). Moroni f lights are operated as round-trip 
f lights three days a week with a Seychelles layover.
The Union of Comoros is a country in eastern Africa comprising 
the three big islands of Grande Comore, Anjouan, and Mohéli. 
Adding a new strategic f light destination to its network by 
operating f lights to the capital of Moroni on Grande Comore, 
Turkish Airlines increased the number of its destinations in 
Africa to 53. With the Moroni f lights, Turkish Airlines now f lies 
to 304 destinations in 122 countries.
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l Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda rezervasyonlarını iptal ettirmemeleri 
hâlinde ilk uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen uçuşları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya 
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 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 If passengers who have purchased round-trip tickets or multi-destination tickets decide not to fly but do not cancel their reservations, 
all their continuation and return reservations are automatically cancelled by the system as a result of the first no-show flight. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you 
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60) 
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN





BİLGİ / INFO
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Spor 
ekipmanı taşıma 
ücretlerini uçuşunuzu 
gerçekleştireceğiniz 
havalimanında 
ödeyebilirsiniz.  
l Charges apply for 
the carriage of sports 
equipment. You can pay 
the fare for carrying 
sports equipment at the 
airport from which your 
flight departs.

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

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

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.

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l 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 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. 

BAGAJ  / BAGGAGE 



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

EVCİL HAYVAN / PETS

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

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

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

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT
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FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 39



Top Gear Mile Opportunities 
from Dentaydın!

En Dişli Mil Fırsatları 
Dentaydın’dan!

Yazın En Sağlıklı Teklifi 
Medicana’dan!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

Miles&Smiles üyeleri, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Dentaydın Diş Hastanesi’ndeki tüm diş 
tedavilerinden kazandıkları Millerle dünyayı 
gülümseyerek keşfediyor. 250 TL üzeri harcamalarda 
her 1 TL’ye 1 Mil kazanabilirsiniz.

01-31 Ağustos tarihleri arasında, aynı gün içinde 
olacağınız ikinci muayenede %25, üçüncü muayenede 
%50 indirim sizi bekliyor. Buna ek olarak, tek seferde 
yapılan 300 TL ve 999 TL arasındaki sağlık 
harcamanıza 500 Mil; 1.000 TL ve üzeri sağlık 
harcamalarında 1.000 Mil kazanabilirsiniz.

The Healthiest Offer of the 
Summer is From Medicana!
Between 01-31 August, 25% discount for the second 
and 50% discount for the third examination in the 
same day are waiting for you. In addition, you can 
gain 500 Miles for the one of health care spending 
between 300 TL and 999 TL, 1,000 Miles for
the health care spending for 1,000 TL and more.
 

Miles&Smiles members are discovering the world 
with smile, by using Miles they earn from their 
dental treatments at İstanbul Aydın Universty 
Dentaydın Dental Hospital. For expenditures over 
250 TL, earn 1 Mile for every 1 TL you spend!



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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



turkishcargo.com | 0 850 333 0 777

T U R K I S H  C A R G O  İ L E
YA R I Ş A  H A Z I R  O LU N .
D Ü N Y A N I N  E N  Ç O K  Ü L K E S İ N E  U Ç A N  H A V A  K A R G O  M A R K A S I  
T U R K I S H  C A R G O  İ L E  A T L A R I N I Z  H E R  Z A M A N  Y A R I Ş A  H A Z I R .




