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BEDELİ 
ÇANAKKALE’DE 
ÖDENECEKTİR 
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
üzerinden 103 yıl geçti. On 
binlerce askerin toprağa 
düştüğü, kahramanlık 
hikâyeleriyle örülmüş bu 
modern destanın kahramanları 
hiç unutulmadılar. Tıpkı 
Mehmet Muzaffer gibi… 
 
REMITTANCE 
TO BE MADE IN 
ÇANAKKALE
103 years have passed since 
March 18, the day of the 
Çanakkale Victory. Tens of 
thousands of soldiers fell and the 
protagonists of a modern legend, 
which is woven with stories of 
heroic deeds, have never been 
forgotten. One such story is that 
of Mehmet Muzaffer.

MART18MARCH

IŞIĞA YOL 
GÖSTEREN ÂLİM 
Güneşin toprağın bağrındaki 
cevheri uyandırdığı 21 
Mart’ta, günün ilk ışığını 
hocasının kabrine düşürecek 
bir mekanizma kuracak 
kadar vefalı bir öğrencinin 
hikâyesini anlatacağız size. 
“Gökyüzünün sokaklarını 
Tillo’nun sokaklarından daha 
iyi biliyorum.” diyen İsmail 
Fakirullah’ın kendisi gibi 
allameicihan öğrencisi Erzurumlu 
İbrahim Hakkı’nın hikâyesini…  
 
THE SCHOLAR WHO 
GUIDED THE LIGHT
We will be telling you the story 
of a student who was ingenious 
to the degree of devising a 
mechanism that would have 
the first light of day fall on his 
teacher’s tomb on March 21 
when the Sun awakens the gems 
in the bosom of the Earth. It is the 
story of the great scholar Ibrahim 
Hakkı of Erzurum, the disciple of 
another great scholar like himself, 
Ismail Fakirullah who said “I know 
the ethereal ways better than the 
streets of Tillo”… 
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BORABOY GÖLÜ  
Sularında ağaçların gölgesi, 
renklerinde tabiatın şiiri, asude 
güzelliğinde huzur, ormanında 
dört mevsimin nefesi ile 
görenleri kendine hayran 
bırakan bir ayna Boraboy Gölü… 
 
LAKE BORABOY 
Lake Boraboy is a mirror that 
enchants those that look into 
it with the shadows of trees 
falling on its waters, the poetic 
beauty of its multicolored 
nature, the serenity of its still 
beauty, the breath of four 
seasons in its woods…
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ÇANAKKALE 
RÜZGÂRLARINDAN 
EFSANELER 
Daha adını duyar duymaz 
dokunaklı tarihiyle yürek 
titreten, şiir gibi coğrafyasıyla 
kendine hayran bırakan bir 
diyar... Ege ve Marmara’nın el 
ele tutuştuğu dalgalarında nice 
medeniyetler, emsalsiz kültürler 
geçmiştir. Hele bir de Asya ile 
Avrupa kıtalarının birleştiği 
boğazından o dillere destan 
efsaneler dökülmeye görsün…  
Çanakkale’ye dalıverir insan… 
 
LEGENDS TOLD 
BY THE WINDS OF 
ÇANAKKALE 
It is a land that pulls the 
strings of your heart with its 
touching history right when 
you hear its name mentioned, 
and leaves you in awe with its 
poetic geography... Myriad 
civilizations, unprecedented 
cultures have passed over 
these waves where the 
Aegean and Marmara join 
their hands. Do not let those 
proverbial legends flow out 
of the strait where the Asian 
and European continents 
meet, but  delve into 
Çanakkale…
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REMZİYE HİSAR 
Sorbonne’dan doktora derecesi 
alan ilk kimyager Türk kadını. 
“Officer de l’Académie” nişanı 
ve TÜBİTAK Bilim Ödülü alan 
başarılı bir bilim insanı.  
 
REMZIYE HISAR 
The first woman chemist 
to receive a degree from 
the Sorbonne, a successful 
scientist who received 
the order of “Officier de 
l’Académie” and the TÜBİTAK 
science award.

DİYARBAKIR 
Anadolu’nun olağanüstü 
kentlerinden biri Diyarbakır. 
Gelenleri sonsuz cömertliği 
ile ağırlayan bu güzel şehre 
misafir oluyoruz. 
 
DIYARBAKIR 
Diyarbakır is one of the 
extraordinary cities of Anatolia. 
We visit this beautiful city 
that welcomes its guests with 
infinite generosity.

MART18MARCH

HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

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

BİLGİ INFO
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Değerli Yolcularımız,

Uçağımıza hoş geldiniz!

Dört mevsimi ayrı güzellikler sunan Anadolu, baharı karşıladığımız 
mart ayında AnadoluJet ayrıcalığıyla sizi bekliyor. Her bir köşesinde 
barındırdığı sayısız doğa harikasıyla süslü bu bereketli toprakların 
çağrısına kulak vermenizi öneriyoruz.
 
Anadolu’da Bahar
Dergimizin bu sayısında detaylarıyla yer vermeye çalıştığımız gibi, 
tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Doğu'nun incisi 
Diyarbakır'ı görmenin ya da doğanın canlılığına Assos'ta eşlik etmenin 
şimdi tam zamanı. Anadolu’nun güzelliklerini keşfetmek üzere yeni 
yolculuklara çağıran yazılarımızı takip ederek benzersiz deneyimler 
yaşayabilirsiniz. Hergeçen gün genişleyen uçuş ağımız ve mart ayında 
arttırdığımız Ankara-Hakkari ve Ankara-Kahramanmaraş seferlerimiz 
sayesinde ilkbaharın coşkusuna AnadoluJet ile ortak olabilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden birine 
ev sahipliği yapmış şehrimiz Çanakkale hakkında çeşitli yazılar da 
sizi bekliyor. 215 kiloluk mermiyi tek başına sırtlayan Seyit Onbaşı 
ve yüzlerce kahramanlık hikayesinin yaşandığı Çanakkale Zaferi’nin 
yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kadim kentimizin 
tarih sayfalarını süsleyen efsanelerinin izini dergimizle sürebilir, eşsiz 
fotoğraflarla zenginleştirilmiş içeriğimizle Anadolu’da yeni rotalar 
keşfedebilirsiniz.

Sunduğumuz Ek Hizmetler ile Konforunuz Artıyor
Tercihli  koltuk hizmetimiz sayesinde artık ön sıralardaki koltukları 
seçebilirsiniz. Seyahat deneyiminizi uçuş öncesinden başlayarak 
çok daha keyifli bir hâle getirmek için ise, ayrıcalıklarla dolu CIP 
hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Sunduğumuz ek hizmetlerimiz 
hakkındaki detaylı bilgilere web sitemiz ya da diğer iletişim 
kanallarımız aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. AnadoluJet 
ailesi olarak yolculuğunuzun keyifle sürmesi için titizlikle çalışıyor, 
Anadolu’nun eşsiz şehirleriyle sizi buluşturmanın heyecanını 
paylaşıyoruz. 

Bahar aylarını, muhteşem coğrafyamızın eşsiz güzelliklerini yakalama 
fırsatına dönüştürmenizi diler, zarif dokunuşları ile hayatlarımıza 
anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests, 

Welcome on board!

With the privileges AnadoluJet presents, Anatolia, beautiful in each and 
every season, awaits you in March, the month which heralds the arrival 
of spring. We would recommend that you to lend an ear to the call of these 
abundant lands adorned with innumerable natural wonders in every corner.
 
Spring in Anatolia
As we have tried to articulate in detail, it is just the right time to fly 
to Diyarbakır, the pearl of the East which has been home to different 
cultures throughout history, and to Assos, where you can explore the 
vividness of spring. By following our stories in which we invite you on 
new journeys to explore the beauties of Anatolia, you can experience 
unique moments. With our flight network growing day by day, and the 
frequency of our Ankara-Hakkari and Ankara-Kahramanmaraş flights 
increased this month, you can share the exuberance of spring with 
AnadoluJet. 

In the following pages, you can find various stories on Çanakkale, the 
city that has witnessed one of the biggest victories of our glorious 
history. On the anniversary of the Çanakkale Victory, where hundreds 
of heroic deeds took place, I commemorate our martyrs, heroes like 
Corporal Seyit who carried a shell of 215 kg on his back, with reverence. 
You can trace back the legends gilding the history pages of our ancient 
city, and explore new routes in Anatolia in our content enriched with 
special photographs. 

We Enhance Your Comfort with Our Additional Services
Our seat selection service now allows you to select the seats in the front 
rows. You can also enjoy an even more pleasant preflight experience 
by taking advantage of our CIP services, which offer you many 
privileges. You can easily access detailed information on our additional 
services for a more comfortable travel experience on our website or 
other communication channels. As the AnadoluJet family, we work 
meticulously to provide you a pleasant travel experience, and share the 
excitement of acquainting you with the marvelous cities of Anatolia. 

Wishing you the chance to explore the exquisite beauties of our amazing 
land in the spring months, I would like to celebrate March 8, Women’s 
Day, dedicated to our women who lend meaning and grace to our lives.

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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Between March 16 and July 15, 2018, Gallery Arter will 
simultaneously host Can Aytekin’s Empty House and Ali Mahmut 
Demirel’s Island solo exhibitions.  Along with Can Aytekin’s 
new series with the same name as the exhibition, Empty House 
comprises a selection from five series of artwork he has produced 
since 2005. Including mainly drawings and paintings of oil on 
canvas, the exhibition will also display some 3-D artwork by 
the artist. Curated by Eda Berkmen, Empty House invites the 
spectator to a game based on remembrance and imagination. 
Reflected on the canvases are the parts of houses cleared of all the 
details, the weight of belongings and the crowd of vital necessities. 
The second floor of Arter hosts Island, the first solo exhibition 
of Ali Mahmut Demirel in Istanbul. Curated by Başak Doğa 
Temür, the exhibition displays the video installation series called 
Post-Apocalyptic Utopias where Demirel observes the deserted 
buildings and one of his first experimental video installations 
Tornado (2000).

Arter, 16 Mart-15 Temmuz tarihleri arasında Can Aytekin’in 
“Boş Ev” ve Ali Mahmut Demirel’in “Ada” isimli eşzamanlı 
kişisel sergilerine ev sahipliği yapıyor. Can Aytekin’in 
kişisel sergisi “Boş Ev”, sanatçının aynı isimli yeni serisinin 
yanı sıra 2005’ten sonra ürettiği beş seriden bir seçkiyi de 
içeriyor. Tuval resmi ve desenlerin ağırlıkta olduğu sergide, 
sanatçının üç boyutlu bazı yapıtları da sergilenecek. Eda 
Berkmen'in küratörlüğünü yaptığı “Boş Ev” izleyiciyi 
hatırlama ve hayal kurma üzerine bir oyuna davet ediyor. 
Sergi her türlü detaydan, eşyaların ağırlığından ve 
yaşamsal gereksinimlerin kalabalığından arındırılmış bir 
evin bölümlerini tuvallere taşıyor. 
Arter’in ikinci katı ise Ali Mahmut Demirel’in İstanbul’daki 
ilk kişisel sergisi olan “Ada”ya ev sahipliği yapıyor. Başak 
Doğa Temür'ün küratörlüğünü yaptığı sergide Demirel’in terk 
edilmiş yapıları gözlemlediği “Post-Apokaliptik Ütopyalar” 
başlıklı yeni video serisi ve ilk deneysel video çalışmalarından 
biri olan “Hortum” (2000) bir arada sergileniyor.

BOŞ EV VE ADA 
EMPTY HOUSE AND ISLAND

The 16th Bursa Book Fair will be held at TÜYAP Bursa 
International Fair and Congress Center on March 17-25, 
2018. Host to 80 cultural activities comprised of talks, 
panels and children’s activities, the fair will be held with the 
participation of 300 publishing houses and NGOs this year. 
It is expected that hundreds of authors will come together 
with their readers at autograph sessions and activities to 
be organized within those nine days. With a free of charge 
admittance, the Bursa Book Fair will be open from 10.00 to 
19.30 every day, and from 10.00 to 19.00 on the closing day, 
Sunday, March 25. 

16'ncı Bursa Kitap Fuarı, 17-25 Mart 2018 tarihleri 
arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenleniyor. Söyleşi, panel ve çocuk 
etkinliklerinden oluşan 80 kültür etkinliğine ev sahipliği 
yapacak fuara bu yıl toplam 300 yayınevi ve sivil toplum 
kuruluşu katılıyor. Dokuz gün sürecek fuarda imza 
günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar, okuyucularıyla 
buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her 
gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 25 Mart Pazar günü 
ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

BURSA KİTAP FUARI
BURSA BOOK FAIR

ANADOLU / ANATOLIA
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Dirimart is hosting the first solo exhibition of the Brazilian 
artist Vik Muniz in Istanbul. In the first years of his career, 
Muniz was interested in the photographic representation of his 
sculptural artwork, while in recent years, he has concentrated 
on photography. With the exhibition bringing together some 
of the masterpieces of the artist’s world acclaimed series like 
Metachrome, Pictures of Magazine, Postcards from Nowhere 
and Repro, Muniz concentrates on the tension that forms 
between the object and its photographic representation 
due to the consumption of images and the establishing of 
relationships through them. 

Dirimart, kariyerinin ilk yıllarında heykelsi yapıtların 
fotoğrafik temsilleriyle ilgilenen, ilerleyen yıllarda 
ise fotoğraf çalışmalarına ağırlık veren Brezilyalı 
sanatçı Vik Muniz’in İstanbul’daki ilk kişisel 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının dünyaca 
tanınan “Metakrom” (Metachrome), “Dergi Resimleri” 
(Pictures of Magazine), “Hiçbir Yerden Kartpostallar” 
(Postcards from Nowhere) ve “Repro” serilerinden 
yapıtları bir araya getiren sergide, Muniz görüntüleri 
tüketmenin ve onlar aracılığıyla iletişim kurmanın 
nesne ile fotoğrafik temsili arasında oluşturduğu 
gerilime odaklanıyor.

VIK MUNIZ
VIK MUNIZ

Organized by the Koç University Anatolian Civilizations 
Research Center, Vehbi Koç Ankara Studies Research 
Center (VEKAM), and Erimtan Archeology and Arts 
Museum (ANAMED), the exhibition Scent and City 
invites its visitors to explore the worlds of scents of the 
civilizations that have inhabited the Anatolian lands. 
Along with the samples of prevalent scents like coffee, 
mint, and colognes of our day, over 50 scents including 
saffron, frankincense and amber will bring a whiff of the 
past to Erimtan Museum until March 31, 2018.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Erimtan Arkeoloji 
ve Sanat Müzesi’nin (ANAMED) düzenlediği “Koku ve 
Şehir” sergisi, ziyaretçilerini Anadolu topraklarında 
yaşamış medeniyetlerin koku dünyasını keşfetmeye 
çağırıyor. Günümüzün kahve, nane, kolonya gibi 
hâkim kokularından pek çok örneğin yanı sıra geçmiş 
dönemlerin esintilerini taşıyan safran, buhur ve 
amber gibi birçok kokunun da aralarında yer aldığı 
50’yi aşkın koku, 31 Mart tarihine kadar Erimtan 
Müzesi’nde sergilenip ziyaretçilerine hissettirilecek.

KOKU VE ŞEHİR 
SCENT AND CITY 

ANADOLU / ANATOLIA
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Held annually since 2004 at Akbank Sanat for ten days 
with free of charge activities, Akbank Short Film Festival, 
will be meeting with cinema lovers for the fourteenth time 
on March 19-29 this year. Thriving a little bit more each 
year, the festival holds two main competition sections, 
national and international, and will offer workshops, 
talks and masterclasses where the doyennes of cinema will 
share their experiences. Following the festival, the movies 
that win the contest will meet with spectators in a series 
of events titled "Award-Winning Films at Universities" to 
be organized at university campuses in the various regions 
of Turkey. 

2004 yılından bu yana her yıl on gün boyunca Akbank 
Sanat'ta gerçekleşen ve tüm etkinliklerin izleyiciye ücretsiz 
olarak ulaştığı Akbank Kısa Film Festivali, sinemaseverlerle 
bu yıl 19-29 Mart tarihleri arasında 14’üncü kez buluşuyor. 
Her geçen yıl biraz daha büyüyen etkinlik, ulusal ve 
uluslararası olmak üzere iki ana yarışmalı bölümün yanı 
sıra sinema sektöründeki deneyimli isimlerin kendi 
birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmalarına, söyleşilere 
ve masterclass’lara sahne olacak. Yarışmayı kazanan filmler, 
izleyiciyle festivalin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 
üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler 
Üniversitelerde" etkinliği kapsamında buluşacak. 

AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ

D GRUBU… YENİDEN 

AKBANK SHORT FILM FESTIVAL

D GROUP… ONCE AGAIN 

Galeri 5 hosts the group exhibition Eskiz Hali bringing 
together the artwork of 26 artists. Bearing witness to the 
production processes, thinking patterns and the voices 
echoing in the artists’ heads, the exhibition puts forth 
what has been left unfinished, incomplete or given up 
instead of being achieved, and testifies to the relationship 
the artists establish with their artwork over sketches and 
drawings. Bringing together the sketches of Ahu Akgün, 
Eda Aslan, Levent Aygül, Ece Bal, Sena Başöz, Mehmet 
Dere, Aslı Dinç, Didem Erbaş, Burçak Gezeroğlu, Ekin 
Kano, Gizem Karakaş, Marc Lochner, Efe Meral, Romina 
Meriç, Lara Ögel, Erhan Özışıklı, Şevket Sönmez, Elif 
Süsler, Etem Şahin, Asuman Tanyaş, Tan Taşpolatoğlu, 
Ayça Telgeren, Defne Tesal, Zeynep Solakoğlu, Murat 
Yıldız, and Mustafa Kemal Yurttaş, the exhibition can be 
visited at Galeri 5 until May 11, 2018.

Galeri 5; 26 sanatçının eskizlerini bir araya getiren 
“Eskiz Hali” isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor.  
Genç sanatçıların üretim süreçlerine, düşünme 
şekillerine, kafalarındaki seslere tanıklık eden, 
varılmış bir noktadan ziyade bitmemiş, yarım kalmış 
ya da vazgeçilmiş olana işaret eden sergi eskiz ve 
karalamalar üzerinden sanatçının eseriyle kurduğu 
ilişkiye bir bakış öneriyor. Ahu Akgün, Eda Aslan, 
Levent Aygül, Ece Bal, Sena Başöz, Mehmet Dere, Aslı 
Dinç, Didem Erbaş, Burçak Gezeroğlu, Ekin Kano, 
Gizem Karakaş, Marc Lochner, Efe Meral, Romina 
Meriç, Lara Ögel, Erhan Özışıklı, Şevket Sönmez, Elif 
Süsler, Etem Şahin, Asuman Tanyaş, Tan Taşpolatoğlu, 
Ayça Telgeren, Defne Tesal, Zeynep Solakoğlu, Murat 
Yıldız ve Mustafa Kemal Yurttaş’ın eskizlerini bir 
araya getiren sergi 11 Mayıs tarihine kadar Galeri 5’te 
ziyaret edilebilir.

ESKİZ HALİ
ESKİZ HALİ (SKETCHED)

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat hareketi olan ve Türk 
resim sanatına yön veren grupların öncülerinden 
kabul edilen d Grubu sanatçılarının eserleri grubun 
kuruluşundan 85 yıl sonra CerModern’de sergileniyor. 
Estetik bir başkaldırıyla 1933 yılında Abidin Dino, 
Nurullah Berk, Zeki Faik İzler, Cemal Tollu, Elif 
Naci ve Zühtü Müridoğlu tarafından kurulan gruba 
daha sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren, Eren 
Eyüboğlu, Arif Kaptan, Salih Urallı, Hakkı Anlı, 
Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeyd, Leopold Levy, Zeki 
Kocamemi, Şeref Akdik, Cemal Nadir Güler ve Nusret 
Suman gibi önemli sanatçılar dâhil olmuştu. D 
Grubu’nun eserleri 25 Mart tarihine kadar görülebilir.  

Being the first modern art movement of Turkey and 
considered to have pioneered the groups that have steered 
Turkish painting, the d Group artists' artwork will be 
displayed at CerModern, 85 years after the group was 
first established. Formed as an aesthetic revolt in 1933 by 
Abidin Dino, Nurullah Berk, Zeki Faik İzler, Cemal Tollu, 
Elif Naci and Zühtü Müridoğlu, the group later expanded 
with the participation of important artists like Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan, 
Salih Urallı, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeyd, 
Leopold Levy, Zeki Kocamemi, Şeref Akdik, Cemal Nadir 
Güler, and Nusret Suman. The artwork of D Group can be 
seen until March 25, 2018.  
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The March program of the Bosporus University Classical 
Music Concerts hosts the concert Shakespeare and Music. With 
texts penned by Cihan Özkan, this special event that was held 
for the first time at the Pera Museum on the 4th centennial 
anniversary of William Shakespeare’s death, featuring music 
composed for Shakespeare’s plays by16th-century composers like 
Tobias Hume and John Downland performed with the musical 
instruments from that era, with the interpretation of Linet 
Şaul accompanied by the melodious narration of Ayşe Lebriz 
Berkem will be staged on March 21, 2018 at Albert Long Hall of 
Bosporus University…  

Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Konserlerinin mart 
programında “Shakespeare ve Müzik” konseri yer alıyor.  
William Shakespeare’in ölümünün 400’üncü yılında, Pera 
Müzesi’nde ve ilk kez gerçekleşen, metinleri Cihan Özkan’a 
ait bu özel gösteride Tobias Hume’den John Dowland’e 16’ncı 
yüzyıl bestecilerinin Shakespeare oyunları için yazdığı 
müzikleri, dönemin çalgıları eşliğinde Linet Şaul’un yorumu 
ve Ayşe Lebriz Berkem’in sıcacık anlatımıyla dinleyebileceğiniz 
konser 21 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da…  

SHAKESPEARE VE MÜZİK

GELİBOLU SENFONİSİ

SHAKESPEARE AND MUSIC

GALLIPOLI SYMPHONY 

Gathering hundreds of puppet artists from 26 countries in 
Izmir, the International Puppet Festival, will be held with the 
motto “Watch puppets for improvement” on March 1-18, 2018. 
100.000 spectators are expected to attend the festival in which 
50 puppet theater companies will perform 58 shows 279 times 
at 37 indoor and 22 outdoor venues turning Izmir into a great 
stage for the twelfth time. The festival that aims to approach 
puppetry in all its aspects will be open to the general public in 
Izmir with activities that cater to the interests of spectators of 
all ages along with exhibitions and workshops. 

26 ülkeden yüzlerce kukla sanatçısını İzmir’de 
buluşturacak  İzmir Kukla Festivali, 1-18 Mart 2018 
tarihleri arasında “Gelişim İçin Kuklayı İzleyin” 
mottosuyla düzenlenecek. 50 kukla tiyatrosu 
topluluğunun 58 gösteriyi 37 kapalı ve 22 açık 
gösteri mekânında 279 kez sahneleyeceği ve İzmir’i 
12’nci kez kocaman bir sahneye dönüştürecek festivale 
100 bin seyircinin katılımı hedefleniyor. Kuklayı tüm 
yönleriyle ele almayı amaçlayan festival; sergi ve atölye 
çalışmalarının yanı sıra her yaştan izleyiciye uygun 
etkinlikleriyle de tüm İzmirlilerin katılımına açık olacak.

KUKLA GÜNLERİ
PUPPET DAYS

Besteci ve keman sanatçısı Can Atilla, Çanakkale 
Zaferi’nin 100’üncü yılında bestelediği “Senfoni No. 2 
57. Alay Gelibolu” ile 9 Mart akşamı İş Sanat’a konuk 
olacak. Amerikalı soprano Angela Ahıskal ve Özbek 
çellist Serdar Rasul ’un solistliğini üstlendiği konsere 
Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Türkiye’nin 
ilk "özel, akademik, uluslararası sanat topluluğu” olma 
özelliğini taşıyan Bilkent Senfoni Orkestrası, Burak 
Tüzün şefliğinde sahne alacak.

Composer and violinist Can Atilla will perform Symphony 
No.2 and Gallipoli – The 57th Regiment, he composed 
for the centennial anniversary of the Çanakkale Victory 
on March 9, 2018 at İş Sanat. Featuring such soloists as 
the American soprano Angela Ahıskal and Uzbek cellist 
Serdar Rasul, the concert will be given by the Bilkent 
Symphony Orchestra. The first "private, academic, 
international art ensemble” of Turkey, Bilkent Symphony 
Orchestra will be conducted by Burak Tüzün.
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Held every year since 2013 with the “love and friendship” theme 
in Adana in April, the 6th Orange Blossom Festival will bring 
together lovers of Adana once again, on April 5-8, 2018. Having 
been home to many civilizations, one of the most important 
cities of Turkey with its natural beauties, delightful cuisine and 
friendly people, Adana will be awaiting those who would like to 
spend a good time during the season when the orange trees, the 
harbingers of spring, are in full bloom and their mesmerizing 
scent wafts throughout the city. During the festival, all the 
streets and avenues of Adana will turn into a performance area: 
painters will set up their easels, authors will sign their books, 
and theater companies will perform in the streets. The parade, 

Sending messages of friendship to the whole 
world from Adana, the 6th International 
Orange Blossom Festival will be held this year 
on April 5-8.

2013 yılından bu yana her yıl “sevgi ve dostluk” temasıyla 
düzenlenen “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal 
Çiçeği Karnavalı”nın 6'ncısı bu yıl 5-8 Nisan tarihleri 
arasında binlerce Adana âşığını bir kez daha buluşturacak. 
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; doğal güzellikleri, 
enfes yemek kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla Türkiye’nin 
en önemli şehirlerinden Adana, baharı müjdeleyen portakal 
ağaçlarının çiçek açıp rayihasının tüm kente yayıldığı 
dönemde hoşça vakit geçirmek için sizleri bekliyor… 
Ressamların tuvallerini kuracağı, yazarların kitaplarını 
imzalayacağı, tiyatroların caddelere taşınacağı karnaval 
süresince Adana’nın dört bir yanı birer gösteri alanına 

Tüm dünyaya “dostluk” mesajının yollandığı 
Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği 
Karnavalı’nın 6’ncısı bu yıl 5-8 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenecek… 

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI 
ORANGE BLOSSOM FESTIVAL 

ANADOLU / ANATOLIA
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dönüşecek. Kente gelen 7’den 70’e binlerce konuğun ve 
elbette Adana halkının rengârenk kostümlerle katılacağı 
karnavalın en önemli simgelerinden biri olan kortej 
yürüyüşü 7 Nisan’da yapılacak. Ve “dostluk” mesajı şehrin 
caddelerinden tüm dünyaya o gün bir kez daha yollanacak. 
Bu yıl rekor düzeyde bir katılımın beklendiği karnavalda 
ünlü sanatçıların ve üniversite müzik gruplarının 
konserleri; spor müsabakaları, sokak gösterileri gibi pek 
çok etkinlik de düzenlenecek. Program dâhilinde; anne-
baba-çocuk koşusu, Adana’daki en iyi lezzetler, moda 
tasarım, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı 
gibi ödüllü yarışmalar da yer alacak. 

one of the most important symbols of the festival, will be held on 
Saturday, April 7 and the message of friendship will once again 
be sent to the whole world. Along with the inhabitants of Adana, 
young and old, all domestic and foreign tourists visiting the town 
for the festival will be attending the parade in colorful costumes. 
The festival is expected to have a record level of participation 
with star musicians and university music bands giving concerts, 
sports events being held, and many other activities including 
streets shows. The program also includes many competitions 
where you can win awards like Parents and Children Run, the 
best delicacies of Adana, fashion design, delights with orange 
zest and the parade’s costume design. 



SERKAN ELDELEKLIOĞLUSIBEL KILIMCI

Dinlenin, ören yerlerini gezin, manzaranın keyfini 
sürün... Mart ayı Kuzey Ege’nin bu sevimli köyünün 
tadını çıkarmak için belki de en doğru zaman. 

Relax, visit the archeological sites, enjoy the view... 
March maybe the best time to make the most of this 
pleasant village in the North Aegean. 

HUZUR ARAYANLARA

FOR THOSE LOOKING FOR TRANQUILITY

ASSOS
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Çanakkale’nin Ayvacık 
ilçesine bağlı Assos’un 
(Behramkale) gezginlerce 
keşfedilip adının duyulması 
90’lı yıllarda olsa da geçmişi 
çok eskilere dayanıyor 
aslında. Assos, milattan 
önce 6’ncı yüzyılda liman 
kenti olarak 236 metrelik 
volkanik bir tepenin üzerine 
kurulmuş, tam burnunun 
dibindeki Midilli adasına 
karşı...  
Kendine özgü dokusu ve 
mimarisiyle dikkat çeken 
bu yerleşim, en başta sert 
Ayvalık Körfezi rüzgârına 
direnen taş yapılarıyla öne 
çıkıyor. Evlerde kullanılan 
andezit, zor işlenen ama 
zamana karşı direnebilen bir 
taş olduğundan, yapıların 
ömrü uzun. Bu uzun ömürlü 
taş, özellikleri nedeniyle 
yüzyıllar boyunca Assos’un 
ihracat malzemelerinin 
başında gelmiş. O kadar 
ün salmış ki, adına “insan 
yiyen” demişler; insan 
ömrünün sınırlarını, 
taşın ölümsüzlüğünü 

Even though Assos (Behramkale), 
a village of the Ayvacık borough of 
Çanakkale, became renowned when 
wanderers sussed it out in the 90s, 
it has a past that extends way back. 
Assos was set up on the top of a 
volcanic hill, 236 meters in height, 
as a harbor town in the 6th  century 
BC, right across from Lesbos Island. 
The settlement that attracts 
attention with its unique 
contexture and architecture, comes 
to the fore, first and foremost with 
its stone buildings that stand up to 
the harsh winds of Ayvalık Bay. The 
andesite used to build the houses, 
is a rock that is hard to process but 
that withstands time, and so the 
buildings are long-lasting. This 
durable stone has been the first and 
foremost export material of Assos 
for centuries due to its specific 
qualities. It became so famous that 
they started to call it “man-eater” 
in order to enounce the limits of 
human life and the immortality of 
the rock. In short, the centuries-old 
structures built with these “man-

anlatabilmek için. Kısacası 
bu taşla inşa edilen yapılar 
dün olduğu gibi bugün 
de Assos’un dokusunu 
oluşturan en önemli aktör. 
Limana inen dik yolda 
neredeyse Midillilere el 
sallamak geliyor insanın 
içinden. Assos Limanı eski 
taş yapılarda hizmet veren 

eaters” are the most important 
actors in the fabric of Assos to 
this day. 
On the steep road that goes down 
to the harbor, one feels like waving 
hello to the Lesbosians. Assos 
harbor is some kind of a “selfie” 
heaven for those who want to 
spend their vacation at a place 
that has a unique atmosphere with 
restaurants and hotels providing 
services in the old stone buildings. 
While the jetties of the hotels serve 
those who’d like to sun bathe in the 
summer now welcome those who’d 
like to sip their coffee looking at 
the sea.  
Both the view and the sea is picture 
perfect at Assos...  If you want to 
top it of with a bit of history, you 
are just at the right place. Assos 
is being excavated since 1881. 
Excavations were commenced 
by Americans, and continued by 
Turks. As a result of the excavations 
conducted at certain intervals along 
the walls, a necropolis, an Athena 
temple, an amphitheater and an 
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Ege mutfağının lezzetlerini Assos’un restoranlarında tadabilirsiniz.  
You can taste the delicacies of the Aegean cuisine at the restaurants in Assos.

Behramkale adıyla da bilinen Assos’ta yerleşim daha eski tarihlere 
dayanmakla beraber şehrin kuruluşu MÖ 6’ncı yüzyıla kadar dayanıyor. 
Known as Behramkale, even though settlements date back to much older 
days in Assos, the city was founded as far as back as 6 century BC.

2
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otel ve restoranlarıyla 
tatilini özgün bir atmosferde 
geçirmek isteyenler için bir 
çeşit “selfie” cenneti sayılır. 
Otellerin iskeleleri yaz 
aylarında güneşlenenlere 
hizmet verirken şimdilerde 
kahvesini denize nazır 
yudumlamak isteyenleri ağırlıyor.  
Assos’ta manzara, deniz 
kusursuz.  “Biraz da tarih” 
diyorsanız, yine tam 
yerindesiniz. Antik kent 
1881 yılından beri kazılıyor. 
Amerikalılar başlatmış, 
Türkler devam etmiş. 
Fasılalarla yapılan kazılar 
sonucunda ortaya surlar, 
nekropol, Athena Tapınağı, 
amfitiyatro ve agora alanı 
çıkmış. Antik şehir bugün 
de yer yer görülebilir hâldeki 
3200 metre uzunluğunda, 20 
metre yüksekliğinde surlarla 

çevrili. İki ana kapısı 
bulunuyor. 1981 yılında 
doğu ve batı kapılarının 
önündeki nekropol alanında 
görkemli anıt mezarlar 
bulunmuş. Bilin bakalım 
onları ilk kim bulmuş? 
Define avcıları… Bu nedenle 
ne yazık ki pek çok mezar 
zarar görmüş. 
Antik kentin güney 
yamacında Midilli 
Adası’na karşı kurulmuş 
2500 kişilik Roma çağı 
tiyatrosu restorasyona 
tabi tutularak konser ve 
etkinliklere kapılarını 
açmış. Bu ören yerinin 
en yüksek noktasında ise 
Athena tapınağı bulunuyor. 
Arkaik çağda yapılan bu 
tapınak hâlâ etkileyici 
ancak önemli parçalarından 
olan ve adına tapınak 

3
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Otellerin iskeleleri şimdilerde kahvesini denize nazır yudumlamak isteyenleri ağırlıyor. 
The jetties of the hotels now serve those who’d like to sip their coffee overlooking the sea.

Athena Tapınağı’nda esen serin rüzgâr ve aşağıya baktığınızda göreceğiniz pırıl pırıl deniz manzarası bütün 
yorgunluğunuzu alacak. 
The cool breeze you feel at the Athena Temple and the view of the sea agleam will make you forget all your tiredness.

4
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agora area were unearthed. The 
city of antiquity is surrounded by 
walls of 20 meters in height and 
3,200 meters in length which 
can still be observed today in 
part. It has two gates. In 1981, 
grand mausoleums were found 
in the necropolis in front of the 
eastern and western gates. Guess 
who excavated them first? Grave 
robbers... They are the reason most 
of the tombs are damaged. 
Built right across from Lesbos on 
the southern slope of the ancient 
city, the amphitheater of the 
Roman period that can house 
2,500 people was restored and is 
used as a venue for concerts and 
activities. On the highest point of 
this archeological site is the Athena 
temple. This temple that was built 
in the archaic periods is impressive, 
however one of the most important 
pieces of the site, the statue of 
Athena - daughter of Zeus for 
whom a temple was built-  and one 
of the twelve Olympian Gods, is in 
the U.S.A. Some of the reliefs on the 
pillars are at the Boston Museum, 
others in the Louvre and at the 
Istanbul Archeology Museum.  
If you would like to see the 
important findings that were 
brought to light with the 
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yapılan Zeus’un kızı ve 12 
Olimpos tanrısından biri 
olan Athena’nın heykelciği 
Amerika’da. Sütunlardaki 
kabartmalardan bazıları 
ise Boston Müzesi’nde, 
Louvre’da ve İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde 
sergileniyor.  
1995 yılından beri 
Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Nurettin Arslan tarafından 
sürdürülen kazılardan 
çıkarılan diğer önemli 
buluntuları görmek 
isterseniz dönüş yolunda 
Çanakkale Arkeoloji 
Müzesi’ni gezebilirsiniz.

Kadırga’dan 
Sokakağzı’na 
Büyük kentlere benzeyen 
tatil yörelerinden sıkılanlar 
için Assos’un yakın çevresi 
de huzurlu bir ortam 
sunuyor. Örneğin, yanı 
başındaki Kadırga Koyu... 

Geniş ve uzun sahili, 
çakıllı tertemiz deniziyle 
turistlerin gözdesi olan koy 
Osmanlı donanmasının 
savaş dönüşü yaralarının 
sarıldığı, kadırgalarının 
tamir edildiği yermiş. 
Tahmin edebileceğiniz gibi 
adını da buradan alıyor.  
Assos’un doğusuna doğru 
gittiğinizde ise bambaşka 
güzellikler bekliyor sizi. 
Aracınıza yiyeceğinizi-
içeceğinizi koyup Yeşil 
Liman’a, “Yok ben hiçbir 
şeyle uğraşamam hazır 
yerim.” derseniz Bektaş 
köyünün koyu olan 
Sivrice’ye gidebilirsiniz. 
Benim favorim ise Koyunevi 
köyü ve köyün yalısı olan 
Sokakağzı. O kadar sevdim 
ki, bir ev buldum ve içine 
kuruldum. Köyde bir de köy 
oteli var. Adı köy oteli ama 
bildiğiniz şık bir butik otel. 
Sahibi, şehirden kaçmak 
isteyen yüz binlerin içinden 
hayalini gerçekleştirmiş 
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Kadırga Koyu geniş ve uzun 
sahili, çakıllı tertemiz deniziyle 
yaz aylarında turistlerin gözdesi. 
Kadırga Bay is favored by tourists 
with its long and wide coast, pebble-
covered shores and clear sea.

Assos volkanik bölgede 
kurulduğu için burada bulunan 
taşlar bölge mimarisinde oldukça 
yaygın bir şekilde kullanılmış. 
Özgün mimari bölgenin sit alanı 
olması sebebiyle korunmuş. 
Since Assos is set up in a 
volcanic region, the rocks of 
the area have been widely 
used in local architecture. The 
authentic architecture has been 
protected since it belongs to an 
archeological site.

excavations led by Çanakkale On 
Sekiz Mart University’s Head of 
Archeology Department, Asst. Prof. 
Dr. Nurettin Arslan since 1995 you 
can visit the Çanakkale Archeology 
Museum on your way back. 

From Kadırga to Sokakağzı 
Providing a tranquil atmosphere 
for those who have gotten 
enough of the fracas of holiday 
destinations resembling the 
hubbub of metropolises, Assos and 
its environs are ideal for those who 
would like to rest their souls. For 
example, the adjacent Kadırga Bay. 
The cove that is favored by tourists 
with its large and long coastline, 
and pebble based lucid waters 
was the place where the Ottoman 
fleets dressed their wounds when 
they were returning from a war 
zone and where their galleys were 
repaired. As you might imagine, it 
gets its name from this.  
When you go to the east of Assos, 
you’ll find utterly different 
enticements. You can head to 
Yeşil Harbor after filling your 

vehicle with replenishments. If 
you would rather not prepare a 
meal and would like to eat out , 
you can head to Sivrice, the cove 
of Bektaş village. However, I favor 
the Koyunevi village and its shore, 
Sokak Ağzı... I liked this place so 
much, I found accommodation and 
settled in. There is a village hotel 
here. It is called “village hotel” but 
it’s actually a very stylish boutique 
hotel. Its owner is one of those 
hundreds of thousands of city 
slickers who wanted to run away 
from the city, one among the few 
who managed to make his dreams 
come true - Yüksel Altıntop. If you 
are dreaming of taking your leave 
from being a white collar, we would 
advise you to consult Yüksel Bey, a 
former member of the media, while 
sipping coffee facing each other. 
If you think it’s too early for you, 
then head to Babakale Akliman 
Bay. This is not a central point but 
it worths to pay a visit. If you are 
there, make sure not to miss the 
sunset. Climb up to the village’s 
coffee house, intent on watching 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-

Edremit arasında karşılıklı 
seferler düzenliyor.

 
INFO

AnadoluJet has round-trip 
flights between Ankara-

Edremit.

anadolujet.com 
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az sayıda insandan biri, 
Yüksel Altıntop. Siz de 
şehir hayatından kaçma 
hayali kuruyorsanız, 
eski bir basın mensubu 
olan Yüksel Bey’e bir kahve 
molasında danışın deriz. 
Daha bizim için erken 
diyorsanız, Babakale 
Akliman Koyu’na buyurun. 
Merkeze uzak ama gittiğinize 
değecek. Akliman’a varıp 
da gün batımını kaçırmak 
olmaz. Köyün kahvesine 
bu niyetle çıkın. Midilli’ye 
karşı sakızlı kahvenizi 
yudumlayın. Dikkat edin; 
alışkanlık yapabilir.

Bunları da yapın 
Gülpınar’a gidip Apollon 
Smintheus Tapınağı’nı 
görün. Keyif li bir yürüyüş 
yolu var ve en fazla 40-45 
dakikanızı alır. Kazılar 

hâlâ devam ediyor ve küçük 
bir müze bölümü de var. 
Buranın özelliği farelerle 
ilişkisi! Apollon Akhalılarla 
savaşırken, fareleri ok hâline 
getirip düşmana fırlatmış ve 
veba yaymış. Korkmayın, hiç 
fare görmedik. 
Yörüklerden alışveriş yapın. 
Yaşlısı genci etrafınızı sarıp, 
sizden ısrarla bir şeyler 
almanızı isteyecek. Alın. 
Çok çalışkan, geleneklerine 
sahip çıkan insanlar. 
Getirdiklerinin içinde 
güzel antika parçalara 
rastlamanız da mümkün. 
Çevredeki yerel pazarları 
soruşturup öğrenin ve 
birine gidin. Ayvacık 
ilçesinin pazarı cumaları... 
İlginç ürünler bulabilir, 
keçi çanları, süslü keçeler 
alabilirsiniz. Ve bir de 
organik tarla ürünleri...

7 8 9

7

Assos merkezdeki çarşıda yöreye özgü dokuma ürünlerinin yanı sıra 
cam işleri ve doğal taşlardan yapılmış hediyelikler bulabilirsiniz.  
Along with textile products particular to the region, you can get souvenirs, 
and objects made out of glass and natural stones from the bazaar at the 
center of Assos. 

it. Sip your mastic coffee facing 
Lesbos. Watching the sunset, can 
entice you to make a habit of it. 

Not to be missed out 
Go to Gülpınar and see the Apollon 
Smintheus Temple. It has a 
pleasant road which takes 40-45 
minutes at the most. Excavations 
are still being carried out and there 
is also a small museum section. 
This place has a special deal with 
mice... While Apollon was in war 
with the Acheans, mice formed into 
an arrow and hurtled themselves 
over the enemy, decimating the 
city by the plague. Don’t be scared, 
though - we did not see any. 
Buy some items from the Yörüks 
(Nomads). Young and old, they 
will beleaguer you and insist you 
purchase something from them. 
Make sure to do so. They are very 
hardworking folk that lay claim to 
their traditions. You might even 
come by some antique pieces among 
the things they have brought to sell. 
Inquire about the local markets set 
up in the vicinity and make sure 
you go to one of them. The markets 
of the Ayvacık borough are set up on 
Fridays... You may find interesting 
things, such as goat bells and 
embellished felt. And, of course, 
organic agricultural produce.

8
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BURCU SEÇMEER

Daha adını duyar duymaz dokunaklı tarihiyle yürek titreten, şiir gibi 
coğrafyasıyla kendine hayran bırakan bir diyar... Ege ve Marmara’nın el ele 

tutuştuğu dalgalarında nice medeniyetler, emsalsiz kültürler geçmiştir. 
Hele bir de Asya ile Avrupa kıtalarının birleştiği boğazından o dillere destan 

efsaneler dökülmeye görsün…  Çanakkale’ye dalıverir insan…

It is a land that pulls the strings of your heart with its touching history right when you 
hear its name mentioned, and leaves you in awe with its poetic geography... Myriad 

civilizations, unprecedented cultures have passed over these waves where the Aegean 
and Marmara join their hands. Do not let those proverbial legends flow out of the strait 

where the Asian and European continents meet, but  delve into Çanakkale…

ÇANAKKALE 
RÜZGÂRLARINDAN 

EFSANELER
LEGENDS TOLD BY THE WINDS OF ÇANAKKALE



1

Dünyanın bütün arkeologlarının 
göz bebeği, Hollywood 
sinemasının üzerine titrediği, 
Anadolu’nun medarıiftiharı 
antik Troya (Troia) kentinin 
efsanesiyle başlayalım… 
Troya Kralı Priamos’un karısı, 
doğumdan birkaç gün önce bir 
rüya görmüş. Kraliçe, karnından 
çıkan alevlerin şehrin surlarını 
yıktığını söyleyince, kâhinler, 
bebeğin gelecekte Troya 
için tehlikeli olabileceğini 
düşünmüş. Paris daha doğar 
doğmaz İda Dağı’nın eteğinde 
vahşi doğaya terk edilmiş. 
Şanslıymış ki önce bir dişi ayı 
onu bulup emzirmiş, sonra bir 
çoban evine alıp delikanlı olana 
kadar büyütmüş.  
Günlerden bir gün, Olimpos’ta 
gerçekleşecek görkemli 
düğüne bir tek kendisinin 
çağrılmadığını öğrenen tanrıça,  
üzerinde “En güzele” yazan, 
altın bir elma göndermiş davete. 

Let’s start with the legend of the 
ancient city of Troy, the pride and 
joy of Anatolia that Hollywood 
movies fuss over, the favorite of 
all archeologists of the world… 
The wife of the Trojan King Priam 
has a dream a few days before 
giving birth. When the queen 
tells the oracles that the flames 
coming out of her belly razed the 
walls of the city to the ground in 
her dream, they claim that her 
baby will be a threat to Troy in 
the future. Right after he is born, 
Paris is left in the wilderness on 

Tüm tanrıçalar bu unvanı 
sahiplenmek istese de, Hera, 
Athena ve Afrodit öne çıkmış. 
Zeus, son kararı vermesi için 
beğenisine güvendiği Paris’i 
çağırtmış. Tanrıçalar, Paris’in 
aklını çelmek için vaatlerde 
bulunmaya başlamış. Hera 
kudret ve servet; Athena akıl 
ve muvaffakiyet; Afrodit 
aşk ve letafet sözü vermiş. 
Paris Afrodit’i taçlandırınca, 
dünyadaki ilk güzellik yarışması 
da gerçekleşmiş. 
Bir zaman sonra Paris, Sparta 
Kralı Menelaos’u sarayında 
ziyarete gitmiş. Kraliçe 
Helena’ya ilk görüşte âşık 
olunca, Afrodit’ten hemen 
yardım istemiş. Kralın bir 
cenaze törenine katılmasını 
fırsat bilip Helena’yı kaçırmışlar. 
Bu hamle, Akhalılar ile 
Troyalılar arasında senelerce 
sürecek “Truva Savaşı”nın 
da kıvılcımı olmuş. Yıllar yılı 

the slopes of Mount Ida. Luckily a 
female bear finds and breastfeeds 
him, and later a shepherd takes 
Paris to his house and raises him.  
One day, learning that she is 
the only person who was not 
invited to the sumptuous wedding 
festivities on Olympus, the 
Goddess of all Goddesses sends 
a golden apple to the party with 
an inscription that reads “To the 
Most Beautiful.” Even though 
all the goddesses would have 
liked this title, Hera, Athena 
and Aphrodite come to the fore. 
Relying on his taste, Zeus calls 
for Paris and asks him to make 
the final decision. The goddesses 
beguile Paris with promises. Hera 
offers him power and wealth; 
Athena wits and success; 
Aphrodite love and grace. With 
Paris crowning Aphrodite, 
the first beauty contest of the 
world is held. 
After some time, Paris visits 
Menelaus, the King of Sparta in 
his palace. He falls in love with 
Queen Helen at first sight and 
immediately seeks the help of 
Aphrodite. Taking advantage 
of the king’s absence, while he 
is away attending a funeral  

1 Truva Savaşı kahramanları: Menelaos, Paris, Diomedes, Odisseas, Nestor, 
Aşil ve Agamemnon
The heroes of the Trojan war: Menelaus, Paris, Diomedes, Odysseus, Nestor, 
Achilles and Agamemnon.

2 Truva Savaşı’nın seyrini değiştirecek Truva Atı’nın inşası Odisseas’ın aklına 
gelen bir savaş hilesiydi. 
The building of the Trojan Horse that would change the course of the Trojan War 
was a ruse of war that occurred to Odysseus. 

2
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savaşta kimse galip gelemeyince 
Akhalılar çareyi hinlik 
yapmakta bulmuş: Athena’nın 
kendilerine şans getirmesi için 
adak olarak yaptıkları devasa 
ahşap atı karargâhlarına koyup 
içine saklanmışlar. Söylentileri 
duyan Troyalılar, alaca 
karanlıkta sınırı aşıp ahşap atı 
kendi topraklarına götürmüşler. 
Halkı savunmasız yakalayan 
Akhalılar, bir gecede Troya’yı 
haritadan silmişler. Bugün 
“Truva Atı Anıtı”nı görmek, 
efsanenin izlerini taşıyan 
Truva Antik Kenti’ni ziyaret 
etmek isterseniz, Tevfikiye 
köyündeki Hisarlık Tepesi bütün 
içtenliğiyle şahitliğe hazır, sizleri 
bekliyor. 

“Fareleri Kovan” 
Kuzey rüzgârı alsın bizi, Ayvacık 
ilçesi Bahçeleriçi mevkiindeki 
Apollon Smintheus Tapınağı’na 
götürsün. Bu kutsal bölgede 
anlatılan efsaneye göre, Akha 
Krallar Kralı Agamemnon, 
Khryse kentinin rahibinin 
kızını esir almış. Rahip, uğruna 
tapınak yaptırdığı, defalarca 
kurban kestirdiği Apollon’un 
önünde diz çöküp derdine 
derman olmasını istemiş. 
Bunun üzerine Apollon, 

Akha ordusunda amansız 
bir veba salgınına sebep 
olunca, Agamemnon kızı 
geri göndermiş. Bu nedenle 
Apollon, “Fareleri Kovan” 
olarak da bilinir. 

Leandros’un aşkı 
Gelelim Çanakkale Boğazı’nda 
bir zamanlar iki yakayı 
tek bir kalpte buluşturan 
efsaneye... Anadolulu Leandros 
ile Trakyalı Hero’nun yolu 
güllerle donatılmış bir törende 
kesişmiş. Kimseler görmez, 
kimseler duymaz iken elleri 
birleşmiş, yemin etmişler bir 
daha ayrılmamaya. Hero, her 
gece kendi topraklarındaki 
kuleden bir meşale sallayıp, yol 
göstermeye başlamış Leandros’a. 
Genç adam, bıkıp usanmadan 
buz gibi sulara atlayıp sevdiğinin 
gül cemaline kavuşma arzusuyla 
ısınmış defalarca. Fakat bir gece 
bir fırtına patlamış, Hero’nun 
meşalesini söndürüvermiş. 
Yolunu bulamayan Leandros, 
hırçın dalgaların kucağında 
önce ümidini, sonra hayatını 
kaybetmiş. Hero, sabah olup 
da sevdiğinin cansız bedenini 
kıyıda görünce, ona cennette 
kavuşabilmek için kendini 
sulara bırakmış. 

Queen Helen is kidnapped. This 
enkindles the spark of the “Trojan 
War” between the Spartans and 
the Trojans that lasts for years. 
After years of fighting, Spartans 
resort to trickery: they build 
a gigantic wooden horse as an 
offering to Athena asking her to 
grant them luck, place it in their 
headquarters, and hide in it. 
Hearing of this oblation around 
the campfire, the Trojans cross 
the border and steal the wooden 
horse, taking it to their lands at 
twilight. Catching the Trojans 
unawares, the Spartans wipe 
Troy off the map overnight. If 
you would like to see the Trojan 
Horse Monument, and visit the 
ancient city of Troy carrying the 
traces of the legend, Hisarlık hill 
at Tevfikiye village awaits you, 
ready to bear witness to history 
in all its candor. 

“Expeller of Mice” 
Let the Northern wind hurl us 
to the Apollo Smintheus Temple 
at the Bahçeleriçi locality of 
Ayvacık. According to the legend 
told in this consecrated region, 
King of Spartans Agamemnon 
took the daughter of the priest of 
Khryse hostage. Sinking down on 
one knee he pleaded with Apollo, 

in whose name he had raised a 
temple and made sacrifices, to 
help him. Upon this, Apollo spread 
a great pestilence among the 
Spartan army, and Agamemnon 
returned the girl.  As a result of his 
actions, Apollo is also known as 
the “Expeller of Mice”. 

The love of Leandros 
Let’s come to the legend that has 
two sides meet in the heart of the 
Çanakkale Strait... The paths 
of the Anatolian Leandros and 
the Thracian Hero crossed in a 
ceremony where roses abounded. 
With no soul seeing or hearing, 
they joined hands and pledged 
not to part. Hero waved a torch 
from a tower in her land to show 
the way to Leandros. Night after 
night, jumping into the ice cold 
waters and swimming relentlessly 
he wielded force to see the lovely 
countenance of his beloved. 
However, one night, a storm 
broke out, and put out Hero’s 
torch. Not being able to find his 
way, Leandros lost all hope and 
eventually lost his life among the 
wild waves. When morning came, 
seeing the body of his beloved 
washed up onto the shore, Hero 
surrendered to the waters to join 
him in heaven.
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3 Apollon Tapınağı
Apollon Temple
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 103 yıl geçti. On binlerce askerin 
toprağa düştüğü, kahramanlık hikâyeleriyle örülmüş bu modern destanın 

kahramanları hiç unutulmadılar. Tıpkı Mehmet Muzaffer gibi…

103 years have passed since March 18, the day of the Çanakkale Victory. Tens 
of thousands of soldiers fell and the protagonists of a modern legend, which is 

woven with stories of heroic deeds, have never been forgotten. One such story is 
that of Mehmet Muzaffer.

REMITTANCE TO BE MADE IN ÇANAKKALE 

BEDELİ ÇANAKKALE’DE ÖDENECEKTİR 

MUTLU DURSUN SÜLEYMANIYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESI



Kara, deniz ve hava 
güçlerinin koordinasyonuyla 
gerçekleşen ilk ve modern 
tarihin kaydettiği en kanlı 
muharebelerden birine 
sahne olan tarihî Gelibolu 
yarımadası, hayatlarını 
kaybeden askerlerin anısına 
dikilmiş “Şehitler Abidesi” ile o 
günlerin hatırasını yaşatıyor.  
Cephanesi bittiği hâlde canını 
hiçe sayarak süngüyle düşman 
üstüne yürüyen Mehmetçikler 
ve çelik iradeleriyle savaşın 
seyrini değiştiren kurmay 
heyeti tarafından kazanılan 
bu büyük zafer ve zafere 
giden yolda gösterilen 
kahramanlıklar her vesileyle 
anılmayı hak ediyor. Bu 
bahiste, seferberlik ilanı ile 
birlikte imparatorluğun farklı 
coğrafyalarından gelen askerî 
birliklerin subay ihtiyacını 
karşılamak için silahaltına 
alınan üniversitelileri, 
gönüllü lise öğrencilerini de 

Acting as a backdrop to the first 
war held with the coordination 
of marine, air and ground forces, 
and one of the bloodiest battles 
in the pages of modern history, 
the historical Gallipoli peninsula 
keeps the memories of those 
days alive with the “Martyrs’ 
Memorial” raised in honor and 
remembrance of the fallen soldiers.  
This great victory achieved by 
Mehmetçik (a name used to refer 
to any enlisted man in the Turkish 
army) putting their lives at risk 
by walking up to the enemy with 
bayonets, having run out of 
ammunition and, the iron will 
of the general staff that changed 
the course of a war, along with 
the gallantry that was displayed 
deserves to be mentioned on 
every occasion. In this context, 
the university graduates that 
were enlisted in the army to 
meet the officer deficit of the 
regiments coming from the 
various geographies of the empire, 

unutmamak gerekir elbette. 
Cesaretleri, fedakârlıkları 
ve yoksunlukların dahi 
önünü kesemediği keskin 
zekâlarıyla savaşta önemli 
roller üstlenmiş, imkânsız 
gibi görülen görevleri yerine 
getirmişlerdi bu gençler.   
İşte o gençlerden biri de 
Mehmet Muzaffer’dir! 
Galatasaray Lisesi’nde 
öğrenciyken okula ara 
vererek pek çok akranı gibi 
orduya katılır. Üç aylık bir 
eğitimin ardından zabit 
namzedi (subay adayı) 
olarak Çanakkale cephesine 
gönderilir. Çanakkale 
Boğazı’nı geçemeyen 
müttefik orduları geri 
çekilmiş ve bölgedeki 
birliklerin diğer cephelere 
intikal etmesine karar 
verilmiştir onun cepheye 
vardığı günlerde. Bağlı 
bulunduğu alay karargâhında 
çalışan Mehmet Muzaffer’e 

and the high school students that 
volunteeringly enrolled following 
the declaration of mobility 
should also be remembered. With 
their courage, sacrifices and 
perspicacity that could not even 
be barred by deprivation these 
young people played historic roles 
in the war and fulfilled seemingly 
impossible tasks.   
One of these young men was 
Mehmet Muzaffer. Taking a break 
from his studies at Galatasaray 
High School, like most of his peers 
he joined the army. Following a 
training of three months, he was 
sent to the Çanakkale frontier 
as an officer candidate. By the 
time he made it to the battlefield, 
the allied forces that could not 
pass the Çanakkale Strait had 
retreated and it was decided to 
transfer the forces in the region 
to the other frontiers. Deployed 
to the headquarters of the 
regiment he reported to, Mehmet 
Muzaffer was assigned the task of 
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1 Sıhhiye neferleri siperde
Medical Aid Privates in the battlements

de mühimmatın ve askerlerin 
cepheye nakli sırasında harap 
olan kamyon lastiklerinin 
değiştirilmesi vazifesi 
verilir. İstanbul’a gidilecek, 
Erkan-ı Harbiye’den 
(Genel Kurmay Başkanlığı) 
ödenek çıkarılacak, sonra 
da lastikler alınacaktır. 
Zaten İstanbul’dan gelmiş, 
dönemine göre yüksek 
tahsilli ve işbilir bir genç 
olan Mehmet elinde Erkan-ı 
Harbiye’ye hitaben yazılmış 
tezkere olduğu hâlde ödeneği 
çıkaramadığı gibi, burada 
görevli kaymakam (albay) 
tarafından  “Bak oğlum! 
Ben askerin ayağına postal, 
sırtına kaput alacak para 
bulamıyorum, sen otomobil 
lastiğinden bahsediyorsun. 
Hadi yürü git, insanı günaha 
sokma. Para mara yok!” 
sözleriyle geri çevrilir. 
Mehmet öyle kolay vazgeçecek 
mizaçta biri değildir. Ancak 

lazım gelen para da yoktur 
ortalıkta. Üstelik o yılların 
İstanbul ’unda lastiği bir 
yana, kamyonun kendisi 
bile sıkça görülen bir şey 
değildir. Sorup soruşturulur 
ve lastikler Karaköy’de 
bulunur. Gerekli parayı temin 
etmek için bir hâl çaresi 
aramaya başlayan Mehmet 
zekâsının bütün pırıltısıyla 
bir çözüm bulur: Parayı, 
kendisi yapacaktır! Vakit 
geçirmeden gittiği tüccara 
gereken ödeneğin akşamüstü 
çıkacağını, lastikleri 
gece kaldıracak yerinin 
bulunmadığını söyleyip ertesi 
günkü Çanakkale vapuruna 
yetiştirebilmesi için onun 
da elini çabuk tutup malları 
sabaha hazır etmesini ister.  
O günün akşamında çini 
mürekkebiyle ve el marifetiyle 
o günlerde tedavülde 
olmayan 100’lük bir kaime 
yapar Mehmet. Birkaç saat 

2

2

On beş santimetrelik obüs bataryası dönemin önemli silahlarındandı.
The six inch howitzer of battery company was one of the most important 
weapon of the era.

changing the tires of trucks that 
were wrecked and ruined during 
the transfer of ammunition 
and soldiers to the frontier. The 
occasion was calling for someone 
to go to Istanbul, appropriate 
funds from the Offices of the 
Chief of Staff and purchase the 
tires. Having already come from 
Istanbul, a learned young man of 
acumen by those days’ standards, 
Mehmet not only failed to get the 
funds appropriated albeit having 
a procurement letter addressed 
to the Chief of Staff, he also got 
turned down by the colonel with 
these words,  “Here me out son! 
I cannot even find money to 
buy combat boots and hoods for 
soldiers, and you are talking about 
tires. Get lost, don’t tee me off! 
We do not have a dime!”  
However, Mehmet was not of a 
character to give up that easily. 
That being said, there was no 
way to obtain the money that was 
required. And in those days in 
Istanbul, trucks were rarely seen 
on the streets let alone tires being 
sold as a commercial commodity. 
Asking around, he found the tires 
in Karaköy. Looking for ways 

to raise the funds to be able to 
make the purchase, quick-witted 
Mehmet came up with a brilliant 
solution: he decided to forge the 
funds himself! Without losing any 
more time, he informed the trader 
that the funds required would be 
appropriated in the afternoon and 
saying he had no place to store 
the tires at night, he asked him 
to make haste and ensure their 
delivery to the Çanakkale ferry 
due to set sail the next morning.  
In the evening of the same day, he 
prepared a bill of exchange for a 
hundred kaime (a currency) that 
was not in circulation in those 
days by using drawing ink and 
his manual dexterity. A picture 
perfect job in just a few hours… 
So much so that even a tradesman 
adept in handling money was not 
able tell it apart from the real ones 
and understand it’s a counterfeit, 
failing to notice that instead of 
“It’s remittance will be made in 
gold in Dersaadet” (Istanbul) 
as the inscription on the bills of 
exchange of the day used to read, 
it read “It’s remittance will be 
made in gold in Çanakkale.” The 
merchant found out that the bill 
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içinde kusursuz bir iş… O 
kadar ki, para ehli tüccar 
bile bu banknotun gerçek 
olmadığını ve üzerinde 
dönemin paralarının 
üzerinde yazdığı gibi “Bedeli 
Dersaadet’te altın olarak 
tesviye olunacaktır” yerine 
“Bedeli Çanakkale’de altın 
olarak tesviye olunacaktır” 
yazdığını anlayamaz. 
Paranın taklit olduğunu 
ancak üç gün sonra, 
Osmanlı Bankası’na gidince 
öğrenecektir tüccar.  
Bu olayın yankıları kısa 
zamanda bütün İstanbul ’a 
ulaşır. Hanedandan Şehzade 
Abdulhalim Efendi’nin 
de kulağına kadar gider. 
Tüccarı bulduran ve 100’lük 
taklit evrak-ı nakdiyeyi, 
bedelini altın olarak 
ödeyerek alan şehzade 
100’lük kaimeyi İstanbul 
Polis Okulu’ndaki Emniyet 
Müzesi’ne hediye eder.  

Millî mücadeleye 
sanatkârlığıyla, pratik 
zekâsıyla katkıda bulunan 
Mehmet’in bir sonraki 
görev yeri Irak cephesidir. 
9 Nisan 1916’da Kut’ül 
Amare’de boğazından 
vurularak şehit düştüğünde 
yüzbaşı rütbesine sahip 
bir askerdir. Ağır yaralı 
olduğu hâlde cebinden 
çıkardığı zarfın üzerine 
kanıyla “Kıble ne tarafta?” 
ve “Bölük intikamımı alsın.” 
yazdıktan sonra hayata 
gözlerini yumar.  
Mehmet Muzaffer ve onun 
gibi nice kahramanın içinde 
bulundukları çetin şartlarda 
dahi “gerçeğe” teslim 
olmadıklarını gösteren bu 
ibretlik vesika, günümüzde 
Ankara’daki Kriminal Polis 
Laboratuvarı Müdürlüğü 
bünyesinde yer alan belge 
inceleme laboratuvarında özel 
bir kasada muhafaza ediliyor.
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Mehmet Muzaffer’in elinden çıkan 100’lük kaime. Restorasyonu 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Şifahane birimi tarafından
gerçekleştirilen paranın tıpkıbasımı da aynı kurum tarafından yapıldı. 
Valued at 100, the bill that was counterfeited by Mehmet Muzaffer. Restored 
by the Şifahane (Recovery) Department of the Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı (Manuscript Institution Directorate of Turkey)  the exact 
copy of the original document was also reproduced by the same institution.

Öğle yemeği için askerler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. 
Soldiers waiting for their turn to get lunch of exchange he got was counterfeit 

when he visited the Ottoman 
Bank three days later.  
At short notice, this became 
the talk of the town. It had 
even reached the ears of Prince 
Abdulhalim Effendi. Having 
the tradesman brought before 

him, the prince took the 
counterfeit bill and paid the 
merchant its worth in gold, 
and he donated the bill to the 
Museum of Security at the 
Istanbul Police Academy.  
Having contributed to the 
War of Independence with 
his artistry and ingenuity, 
the next deployment post of 
Mehmet was the Iraqi frontier. 
When he was martyred at Kut 
al-Amare with a shot to his 
throat on April 9, 1916, he 
was a soldier with a lieutenant 
ranking. Despite being gravely 
wounded, he took out an 
envelope out from his pocket 
and wrote “Where is the Qibla 
(the direction a muslim needs 
to face when praying)?” and “Let 
the troop avenge me.” He then 
closed his eyes to the world.  
This noteworthy document 
showing that even under those 
dire conditions heroes like Mehmet 
Muzaffer and many more did not 
surrender to “reality”, is kept in 
a special safe in the Document 
Examination Laboratory at 
the Criminal Police Laboratory 
Directorate in Ankara.
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ERSIN DEMIREL

Sularında ağaçların gölgesi, renklerinde tabiatın şiiri, 
asude güzelliğinde huzur, ormanında dört mevsimin 
nefesi ile görenleri kendine hayran bırakan bir ayna 
Boraboy Gölü…

Lake Boraboy is a mirror that enchants those that look 
into it with the shadows of trees falling on its waters, the 
poetic beauty of its multicolored nature, the serenity of 
its still beauty, the breath of four seasons in its woods…

THE APPLE OF AMASYA’S 
EYE LAKE BORABOY

AMASYA’NIN GÖZ BEBEĞI

BORABOY GÖLÜ



1

Avusturyalı yazar Moritz 
Hartmann, “Yolculuk insanın en 
güzel, en masum tutkularından 
biridir.” diyerek gezi serüvenini 
ne güzel dile getirir! Üzerinde 
yaşadığımız gezegen birbirinden 
çekici ve büyüleyici mekânlarıyla 
bu tutkuyu sürekli diri tutar 
gerçekten de! Yeryüzünün doğal 
güzellikleri, kadim uygarlıkların 
gizemli izleri ve renkli 
kültürlerin sonsuz zenginliği 
benzersiz deneyimler yaşamaya 
çağırır bizleri. Kısa bir süreliğine 
de olsa günlük yaşamın dar 
çemberini kırmak, ruhumuzu 
zenginleştirmek ve hayatımızın 
unutulmaz günlerine yenilerini 
eklemek için çıkarız yola. İşte 
hayatın zorunluluğunu kırıp 
çıktığım seyahatlerden birinde 
kesişti yollarımız dupduru bir 
güzellikteki Boraboy Gölü’yle… 
Boraboy doğumlu arkadaşım 
Necmi Gökçe’nin tavsiyesiyle 
ilk defa 2002 yılında gitmiştim 
bu yeşil güzelliği görmeye. 
Ağaçların renklendirdiği 
tepelerle kuşatılmış çanak 
şeklinde bir çöküntü alanına 
yayılan zümrüt yeşili gölü 
sabahın erken saatlerinde, 

How beautifully did the Austrian 
author Moritz Hartmann depict 
his journey of adventure when he 
said, “Traveling is one of the most 
beautiful and innocent passions 
of human beings”! The planet that 
we live upon really stokes this 
passion with destinations one 
more enchanting and enticing than 
the other! The natural beauties of 
the earth, the mysterious traces 
of ancient civilizations and the 
endless riches of colorful cultures 
are all calls for unique experiences. 
We set off on a journey to be able 
to break the monotonousness of 
everyday life, to enrich our souls 
and add to the unforgettable days 
of our lives. Our paths crossed 
with Lake Boraboy - that crystal 
clear beauty - on a journey during 
which I had taken leave of life’s 
everyday obligations… 
I had visited this green natural 
miracle for the first time in 2002 
upon the recommendation of my 
friend Necmi Gökçe who was born 
in Boraboy. In the early hours of 
the morning along with the dawn, 
I had explored this emerald green 
lake the expanse of which lays 
over a bowl-shaped collapse basin, 

şafakla birlikte keşfetmiştim. 
Yıllar geçti üzerinden ve 
işte yine Boraboy’dayım. 
Havada hafif bir nem kokusu 
ve ormanın serin soluğu 
hissediliyor önce. Ardından 
doğanın tüm renklerini 
canlandıran güneş, yavaş 
yavaş yükseliyor gökyüzünde.  
Etrafta mutlak bir sessizlik 
hâkim. İnsanın ruhuna 
huzur veren, sonsuza dek 
sürecekmişçesine bir his 
uyandıran bu dinginliği 
zaman zaman kuş cıvıltıları 
bozuyor sadece. Gövdesinin 
yarısı sularda bazı ağaçlar, 
köklerinden aldıkları 
güçle uzamış da uzamış; 
dallarının, yapraklarının 
gölgeleri kımıldıyor gölün 
yüzünde. Yeşilin hemen her 
tonuyla orman, sudaki aksini 
seyrediyor; belki biraz da 
şaşkın... İşte o an anlıyorum, 
Boraboy Gölü’ne neden “Aynalı 
Göl” diyorlar… O an anlıyorum 
burada neden tıpkı bir şiir gibi 
okutuyor kendini sular…  
Tabiat Parkı statüsündeki 
Boraboy Gölü, Akdağ 
eteklerindeki Çivili Tepe’den 

surrounded by hills colored by trees. 
Years have passed and here I am 
once again at Boraboy. At first, one 
gets a little bit of damp smell in the 
air and feels the chilling breath of 
the forest. Then, slowly, rendering 
life to all colors, the sun starts to 
rise in the sky. An absolute silence 
prevails. Making one’s soul feel at 
peace by seeming to last to eternity, 
this tranquility is at times broken 
solely by the chirping of birds. With 
half their trunks underwater, some 
trees have extended and extended, 
reaching out to the sky with the 
strength they get from their roots; 
over the surface of the lake, the 
shadows cast by their branches 
and leaves get stirred. In all shades 
of green, the forest watches its 
reflection on the water, perhaps 
feeling a bit bewildered... At that 
moment, I understand why they 
call Lake Boraboy, the “Mirrored 
Lake.” I grasp, in that instant, 
why the waters here get recited 
like a poem.  
Having a natural park status, Lake 
Boraboy is a lake closed off by a 
levee that formed over the Çatağın 
River born out of the Çivili Hill on 
the slopes of Akdağ (Mount Ak) as 
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1 Yeşilin hemen her tonunun suya aksettiği  Boraboy Gölü’ne “Aynalı 
Göl” de deniyor. 
With almost all shades of green reflected on its surface, Lake Boraboy is also 
referred to as the “Mirrored Lake”. 

doğan Çatağın Deresi’nin 
önünün heyelan sonucu 
kapanmasıyla oluşan bir set 
gölü. Doğu-batı doğrultusunda 
yaklaşık 900 metre boyunca 
uzanan bu doğa harikasının en 
geniş yeri 300, derinliği ise 25 
metre kadar. 1978 yılında dokuz 
hektarlık orman içi dinlenme 
alanı olarak düzenlenen 
Boraboy, denizden 1300 metre 
yükseklikteki derin bir vadi 
tabanına yayılıyor. Yeşilırmak’ı 
besleyen Çatağın Deresi, 
taşıdığı alüvyonlarla gölün batı 
kesimini küçük bir bataklığa 
dönüştürmüş. 1990 yılında 
ağaçlandırılarak kurtarılan bu 
sazlıklarla kaplı alan, mütevazı 
bir kuş cenneti aynı zamanda. 
Gölün doğu ucunda dipten 
sızan su, delice akışını tekrar 
kazanarak nehre koşuyor hızla... 
Yemyeşil ağaçlar arasında 
bir mücevher gibi parıldayan 
Boraboy Gölü, her mevsim 
başka bir yüzü ile karşılıyor 
konuklarını. Bunun en önemli 
nedeni etrafını saran iğne ve 
geniş yapraklı ağaç dokusunun 
varlığı. Kestane ağaçlarının 
sarı-beyaz püsküllü çiçekleri, 

çamların yeşilden maviye doğru 
değişen farklı tonları; kuzeye 
bakan yamaçlarda gürgen, kayın, 
güneyde ise sarıçam ve karaçam 
ağaçları süslüyor çevresini. Güney 
kıyısı sarp ve dik, kuzey kıyısı 
nispeten düzlük olan göl, kış 
aylarında ince bir buz tabakasıyla 
bembeyaz elbisesini kuşanıyor. 
Baharla birlikte yeniden yaprak 
yaprak açan ağaçların diplerini 
yosun ve mantarlar bezerken, 
toprak çimen ve dağ çiçekleriyle 
şenleniyor.  Yağmurlarla yıkanmış 
çamların reçine kokusuyla 
harmanlanmış toprak kokusu 
sarıyor her yanı yaz aylarında.  
Yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle 
geniş yapraklı ağaçlar rengârenk 
bir görünüme bürünüyor 
sonbahara doğru. Bu periyotta 
sarının, yeşilin, kırmızının 
ve turuncunun binbir tonunu 
yansıtıyor gölün yüzeyi.

Fırtına göçerleri 
Ferhat ile Şirin’in diyarı 
Amasya’ya bağlı Taşova 
ilçesi sınırlarındaki göl, 
ismini bağlı olduğu Boraboy 
köyünden alıyor. Eren 
Şenol ’un yöreyi tanıtan 
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3

Boraboy ormanlarını süsleyen orman gülleri (rhododendron) yüksekliğe 
bağlı olarak ilkbaharda 6 farklı renkte açıyor.
Rhododendrons adorning the Boraboy forests bloom in 6 different colors in the 
spring depending on the altitude.

Fırtına göçerlerinin yüzyıllar önce yerleştiği tarihî ahşap evler Boraboy 
köyünün geçmişini yansıtıyor.
The historical wooden houses that the storm nomads have settled in 
centuries ago reflect the history of the Boraboy village.

a result of a landslide. The widest 
portion of this wonder of nature 
that extends for 900 meters on 
the East-West direction is 300 
meters, and it’s almost 25 meters 
deep. Organized as a twenty-two 
acre recreational area within the 
woods in 1978, Boraboy stretches 
throughout the valley floor at an 
altitude of 1,300 meters. Feeding 
Yeşilırmak, one of the important 
rivers of our country, Çatağın River 
has turned the west section of the 
lake into a bog with its alluvial 
deposits. Covered by reeds, this 
marshy area, which was reclaimed 
by planting trees in 1990, is also a 
humble bird paradise. Regaining 
its pace, the water that seeps at the 
east end of the lake bottom, runs 
fast to join Yeşilırmak. 
Glistening like a jewel among 
green trees, Lake Boraboy greets 
its guests with another aspect 
every season. This is due in 
most part to the existence of a 
contexture made up of coniferous 

and broad-leaved trees girding it. 
Along with hornbeam and beech on 
the northern slopes and yellow pine 
and black pine trees on the southern 
slopes, adorning its surroundings 
are the chestnut trees with yellow 
and white tasseled flowers and pines 
of different shades ranging from 
green to blue. Its south shore formed 
mostly of a steep escarpment, 
and its northern shores relatively 
flat, the lake dresses itself up all in 
white by a thin layer of ice in the 
winter. Blooming once again with 
the coming of spring, as the base of 
the trunks get covered in moss and 
mushrooms, the earth cheers up with 
grass and wild flowers. Blended with 
the resin scent of pine trees washed 
with rain, the smell of earth wafts 
in the air all around in the summer 
months. Due to being at an altitude 
and cold, broad-leaved trees get 
varicolored come fall. In this period, 
the lake surface reflects a thousand 
and one shades of yellow, green, red 
and orange.

2

3

ANADOLUJET • MART • MARCH 2018 41  



kitabından öğrendiğime 
göre, yüzyıllar önce burada 
yaşayan göçebe ailelerin 
hayvanları ortalığı kasıp 
kavuran boralı (fırtınalı) 
bir günde ürkerek dört bir 
yana dağılıp kaçmışlar. 
Ertesi gün sürüyü aramaya 
çıkan göçerler rüzgâra ve 
fırtınaya karşı korunaklı 
derin bir vadiye sığınan 
hayvanlarını otlarken 
bulmuşlar. Bugünkü belde 
yerleşiminin bulunduğu 
bu alanı da pek beğenip 
yerleşmişler. “Fırtına 
göçerleri” anlamına gelen 
Boraboy ismi de o günlerden 
bugünlere ulaşmış. Yıllar 
önce beldenin adı “Gülbeyli” 
olarak değiştirilmişse 
de, halk bu ismi pek 
benimsemeyince Boraboy 
yaşamaya devam etmiş! 
Köyün yaklaşık 3 
kilometre batısındaki 
Boraboy Gölü, gezginlere 

değişik alternatif ler 
sunuyor. Orman Genel 
Müdürlüğünden tabiat 
parkının işletmesini 
devralan Köy Derneği 
doğaseverleri özenle 
ağırlıyor. Tek odalı 10  
eski bungalovun yanı 
sıra apart niteliğindeki 
iki odalı 10 bungalov 
da konaklama imkânı 
sunuyor. Mutfağından da 
yararlanabileceğiniz bu 
konaklama noktalarında 
balkonlar göle bakıyor. 
Gölün doğusunda ise bir 
restoran ve günübirlik 
ziyaretçilerin ihtiyaçları 
için küçük bir bakkal var. 
Seyrine doyamayacağınız 
manzarasıyla bu restoranda 
yemeğinizi yiyip çayınızı 
yudumladıktan sonra, 
gölü çevreleyen patikayı 
adımlayıp ciğerlerinize 
oksijen depolayabilirsiniz. 
Ateş yakıp mangal yapmak 
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Baharla beraber çiçeklenen çayırların keyfini en çok hayvanlar çıkarıyor.
Animals make the most of the prairies that get filled with flowers come spring.

Orman Genel Müdürlüğünden tabiat parkının işletmesini devralan 
Köy Derneği misafirlere göl çevresindeki  bungalovlarda konaklama 
imkânı sunuyor. 
Taking over the operation of the natural park from the General Directorate of 
Forestry, the Village Association provides accommodation for visitors in the 
bungalows around the lake. 

Storm Nomads  
Remaining within the borders of 
the Taşova borough of Amasya - the 
land of Ferhat and Şirin - the lake 
gets its name from the Boraboy 
village that remains within its 
administration. As I found out 
from Eren Şenol’s book promoting 
the area, centuries ago, during a 
storm wreaking havoc the livestock 
of the nomadic folks of the region, 

ran off in all directions in fear. 
Going out on a search the next 
day, the nomads found their herd 
grazing in a deep valley that was 
sheltered from the winds and the 
storm. Having taken a liking to 
this area, the nomads decided to 
settle in the valley where the town 
is located today. Meaning “Storm 
Nomads” the name Boraboy has 
reached our day. Even though the 
name of the town was changed to 
“Gülbeyli,” the local folk have not 
really embraced this name and 
continue to refer to as Boraboy! 
Approximately 3 kilometers to the 
west of the village, Lake Boraboy 
presents different alternatives 
to wanderers. Taking over the 
operations of the nature park 
from the General Directorate of 
Forestry, the Köy Derneği (Village 
Association) runs these premises 
attentively. Along with ten old 
one-room bungalows, they also 
provide accommodation with 
10 self-contained, two-room 
bungalows. On the self-contained 
accommodation premises you have 
access to your own kitchen and 
balconies overlooking the lake. 
To the east of the lake there is a 
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isteyenler için, orman 
içine serpiştirilmiş piknik 
masalarından her birinin yanı 
başına bir ocak yerleştirilmiş. 
Dileyenler görevlilerce 
belirlenmiş alanlarda çadır da 
kurabiliyor. Yüzmenin yasak 
olduğu “aynalı su”da, sandal 
ve göl bisikleti kiralamak 
mümkün. Kızılkanat, 
yayın, sazan ve alabalıklara 
ev sahipliği yapan gölde, 
olta balıkçılığına izin av 
mevsimine göre veriliyor. 
Doğa âşıklarına, huzur 
arayanlara bir ilham 
kaynağı olan gölü yukarıdan 
fotoğraflayabilmek adına 
yayla yoluna yöneliyorum. 
Boraboy köyünden gelip göl 
kenarından devam eden 
asfalt yol biraz ileride ikiye 
ayrılıyor. Sola giden toprak 
yol, orman içinden hoş bir 

akışla Amasya’ya ulaşıyor. 
Sağ taraftan devam eden 
yol ise virajlarla yükselerek 
yukarılardaki Ağıllıbucak, 
Aşağıyayla ve Çamalanı 
yaylalarına uzanıyor. Birbirine 
neredeyse bitişik ağaçların 
kendiliğinden ördüğü, 
gölgesiyle serin yemyeşil bir 
tünelden geçiyorum sanki. Ve 
sonra dağ çileği kokularıyla 
buram buram yaylalarda 
yürüyüşe çıkıyorum.  
Ormanın seyrekleştiği 
1600 metre yükseklikteki 
Ağıllıbucak Pınarı civarından 
bakınca, çevresini sarıp 
sarmalayan yoğun 
orman örtüsünden ayırt 
edilemeyecek derecede yeşil 
bir aynaya benziyor göl. El 
değmemiş asude güzelliğinin 
tadını çıkarıyorum 
dakikalarca.

restaurant and a small general store 
where visitors can meet their needs. 
After having a meal and sipping 
your tea at the restaurant, whose 
sceneries are mesmerizing, you can 
take a step on the pathway running 
around the lake and store some 
oxygen in your lungs. For those who 
would like to light a fire and have a 
barbecue, a kiln has been built by the 
side of all the picnic tables strewn 
throughout the forest. You can also 
set up camp in the areas designated 
by the officials. It is possible to rent 
boats and pedal boats to go over the 
“water mirror” in which swimming 
is prohibited. Home to common 
rudd, catfish, carp and trout, angling 
permissions are granted according to 
the fishing season. 
In order to photograph the lake, 
which is an inspiration for nature 
lovers and those seeking peace, from 
up above I head over to the highland 

road. Passing through Boraboy 
village and continuing by the lake 
shore, the asphalt roads divides 
in two further ahead. Passing 
delightfully through the forest, 
the dirt road on the left leads to 
Amasya. And the road that stretches 
to the right climbs with bends to 
the Ağıllıbucak, Aşağıyayla and 
Çamalanı highlands. It feels like 
I’m passing through a greener than 
green tunnel woven with almost 
intertwined trees, feeling the cool 
of their shade. Then, I go trekking 
over the highlands where the scent 
of wild strawberries is wafting in 
the air. When you look down from 
Ağıllıbucak Spring at an altitude 
of 1,600 meters where the woods 
become sparse, the lake resembles 
a green mirror that would be hard 
to distinguish from the canopy 
layer embracing it. I savor its serene 
beauty for minutes on end.

6 Kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları ile çevrili gölün kenarında kafeterya, kamp ve piknik alanları, doğa yürüyüş yolları bulunuyor.
There is one cafeteria, camping and recreational areas and hiking tracks around the lake that’s surrounded by beech, yellow pine, cedar and chestnut trees.

44  ANADOLUJET • MART • MARCH 2018





SEYİT GÖKTEPE

KADIN 
GÖZÜYLE 
ANADOLU 
ANATOLIA IN 
THE EYES OF 

WOMEN

PORTFOLYO / PORTFOLIO

ÜMMÜ NİSAN KANDİLCİOĞLU

İlmek ilmek dokunan, gözünde, 
elinde, emeğinde okunan ile 

iç içe... Yüzüne düşen güneşin, 
ellerinden tane tane ağıp 

halısına rengârenk ağan kınanın 
letafeti, gözünü göz suretinde 

perdeleyen parmaklarının 
hüneri ışıl ışıl bir dünyanın 

kapılarını aralıyor... 

Woven in stiches, it is one with what 
is seen in her eyes, hands, and effort... 

The light of her childhood, youth and 
future in the depths of her looks... The 

winsomeness of the sun falling on 
her face, the hue of the henna tinting 

her hands seeping its color into the 
multihued carpet, and the deftness of 
those fingers, while veiling her eye in 

the form of an eye, cracking a door into 
a fulgurant world...





NADİRE GÜNDAY

Ellerinde yükseliyor. Gözlerinde 
yükseliyor. Alın terlerinin her 

tanesinde yükseliyor. Sonra 
bir çember olup, derinlerden 

bakan gözde ay gibi, güneş gibi 
beliriyor. Biri belki bugünü 

görüyor baktığı yerde. Birinin 
gözleri uzaklara, yarınlara 

dalıyor. Kendileri için ekmeğe, 
hiç tanımadıkları, belki hiç 
görmedikleri kimseler için 

de mutfakta bir malzemeye 
dönüşecek çömleklerin başında 

huzurla duruyorlar. Derinlerden 
ve elleriyle yükselttikleri 

eserlerinden kazandıklarıyla 
onlar, zanaatlarının olduğu 

kadar hayatlarının da ustaları, 
asude yaşıyorlar…  

It rises in their hands. It rises in 
their eyes. With each and every bead 

of sweat on their foreheads. Then 
a circle gets formed, and appearing 

like the moon, like the sun, in the eye 
that looks at you from those depths. 

Someone might behold his today, 
there. Another, lost in thought, may 
delve into the tomorrows yet far and 

away. They stand at peace beside the 
earthenware pots that will be their 

daily bread and a household item in the 
kitchen of people they don’t know or 

have never, perhaps, seen. With what 
they create from the things that they 

have brought up from those depths, 
and raised with their hands, they are 

not only the artisans of their craft 
but also of their own lives, leading a 

peaceful existence…  





“Ben bu seslerle büyüdüm, 
yavrum.” diyor kadın, kızına; 

bakarken yaylaların rengine 
renk, serinliğine serinlik 

katan tulumcuya… Şeker gibi 
bir gülümseme açılıyor kızın 

yanaklarında. Belki ayaklarıyla, 
biz göremesek de, eşlik etmeye 

başlıyor her bir notaya… 
Böyle böyle büyüyor yüzünde 

gülümseme. Böyle böyle büyüyor 
içinde neşe… “Dileğim, ömrün 

hep böyle geçe.” diyor anne 
içinden, belki… Aynı dileklerle, 

en derinden devşirdiği 
nefesiyle, böyle başlıyor 

tulumcu yeni bir türküye… 
Duyuyor musunuz siz de?.. 

Looking at the tulum (bagpipe) player 
who lends cool to the coolness and 

vivacity to the colors of the highland, 
to her daughter she says, “I grew up 

with this sound, my child.” A sweeter 
than sweet smile blossoms over that 

cheek. Even though we can’t see it she 
might be thumping out the rhythm 

with her feet… That’s how that smile 
comes to full bloom. That’s how 

mirth flourishes in her… Perhaps, 
the mother is thinking, “I wish all 

your days to be like this…” With those 
same wishes, with the breath he has 
drawn from deep within, that’s how 

the bagpipe player starts another folk 
song… Do you hear it too? 

SEVTAP İNAL





ÖZLEM GÜN BİNGÖL

Küçük serçelerin büyük yüreği… 
Deniz, büyücek kuşlar ve Kız 

Kulesi… O zaman ne yapmalı? 
Yan yana durmalı… Yan yana 

ısınmalı. Birbirinden kopmadan, 
ayrılmadan; kara, buza, zor 
zemine tutunmalı… Günün, 

gelecek baharların, gidilecek 
uzakların tadına birlikte 

varılmalı… Küçük serçelerin 
büyük yüreği… Denize varmak 
için, varıp kuleye erişmek için 

elbette her engel aşılmalı… 
İncecik bilekler, narin kanatlar… 

Ama hedef daima zirve olmalı! 

The big hearts of small sparrows… 
The sea, bigger birds and the 

Maiden’s Tower… What should 
they do then? Flock together… 

Cuddle up to keep warm. Without 
parting one another’s side, they 
try to grip the snow, the ice and 

slippery ground… The day, the 
springs to come, the far-off places 

to be visited should be enjoyed 
together… The big hearts of small 
sparrows… One should overcome 

all the obstacles to get to the 
seaside and to make it to the 

tower… Thinnest of ankles, fragile 
wings… Though the aim should 

always be to reach the top! 





TUĞBA KIRALLI

Perde perde açılıyor zaman, 
mekân gözlerinin önünde. Belki 
de bir dağdan bir dağa gerilmiş 
ip üstünde kımıldıyor, kuruyor 

çalışa çalışa kirlenmiş, ak pak 
ellerde yunup serilmiş çamaşırlar. 

Sarının sabrına, kırmızının 
coşkusuna, ufkun mavisine, 

çimenin yeşiline düşen gölgesi 
insanın, başka hiçbir renkte 

bulunmayan bir heybetle, bir 
onurla katılıyor tabiatın ilahi 

uyumuna. Bakmayın bunca renk 
içinde tek siyahın insan gölgesi 

olduğuna! Diğer bütün renkler, o 
gördüğü için orada… 

Time gets unraveled in layers in this 
space before her eyes. On a rope 

stretched from one mountain to the 
other, the laundry soiled with the dirt 

of the days’ work, washed and hung 
out by fair hands, is fluttering dry. 

The shadow that falls on the patience 
of yellow, the exuberance of red, the 
blue of the horizon and the green of 

the grass gets weaved into the fabric 
of this divine harmony of nature with 
a stateliness, a dignity that is not true 

of any color. I can hear you saying, 
“Why, among all those colors, black 

had to tint the shade of humans?” It’s 
because all the other colors exist by 

dint of being in her sight … 





AYTÜL ÖZDEMİR AKBAŞ

Seyyah bulut, seyyah zaman… 
Mavisi, beyazı, kırmızısı ile 
iç içe, gözünün nuru, elinin 

emeğiyle insan… Kim bilir ne 
umutlar, ne türküler geçmiş 

içlerinden bebekleri renk 
renk, ince ince işlerken… 

Omuzlarında geçmişin 
simgesi gibi yükselen Uçhisar, 

önlerinde yarınlarının 
sevinci, sofralarının bereketi 

oyuncaklar, bağdaş kurup 
oturmuşlar… Seyyah bulut, 

seyyah zaman… Akşam olunca 
gidecekler… Sonra yarın, yine… 
Gönüllerinde türküler, umutlar; 

sizi karşılayacaklar…  

Wanderer cloud, traveler time… 
The blue, white and red nestled 

one within the other, humans with 
light of their eyes, the work of 

their hands… Who can know which 
hopes, and folk songs were on their 

minds as they were elaborately 
adorning those dolls… On their 
shoulders rising like the symbol 

of the past, Uçhisar; before them, 
sitting cross-legged, the toys, their 

daily bread, a means to rejoice 
in the days to come… Wanderer 

cloud, traveler time… They’ ll leave 
when the evening comes… Then 
tomorrow, once again… They’ ll 

greet you, with folk songs and 
hopes in their hearts…  





GÜLİN YİĞİTER

Biraz yarın, biraz dündür anda 
gördüğü. Yazın sıcağı, kışın 
soğuğu gelir geçer, bir vakti 

diğerine bağlayan sobası hep 
oradadır: Evi mi ısıtır, içini mi 

ısıtır duvarda resimler ile, yerde 
halı ile, gözde fer, yürekte sabır 

ile… Kim bilir? Biraz yarın, 
biraz dündür anda gördüğü… 

Dün, derin mazidir… Saatlerin, 
günlerin, haftaların ötesinde 

bir zamandır gönlünde besleyip 
büyüttüğü… Anneannedir, 
babaannedir; sever, sevilir; 

hayat ile iç içedir… Besbelli, 
evet; bu fotoğrafın ışığı, göz 

nurundan, öz nurundan gelir… 
Pencere, hemen arkada, sadece 

bahanedir… Ellerinde biraz 
yarın, biraz dündür ördüğü… Ve 

hayatın sırrıdır belki örerken, 
gönül gözüyle gördüğü…

What she beholds in the moment 
is a bit of tomorrow, a bit of 

yesterday. The heat of the summer, 
the cold of the winter comes and 

goes, the heating stove connecting 
one slice of time to another is 

always there… Does it warm her 
inside or the house, with those 

pictures on the walls, the carpet 
on the floor, the light in the eyes, 

patience in the heart… Who knows? 
What she beholds in the moment 

is a bit of tomorrow, a bit of 
yesterday… Yesterday is a recondite 

past… What she nurtures in her 
heart is a time beyond the hours, 

days, and weeks, one with all and 
exceeding all. 

She might be a granny to a 
daughter’s or a son’s child; she 

loves, she is loved, she is one with 
life… Evidently, yes; the light of 
this photograph emanates from 
her eyes, her very essence… The 

window, just behind her is just an 
excuse… What she knits with her 

hands is a bit of tomorrow, a bit of 
yesterday… Meantime, what she 
beholds with the eye of her heart 

might be the secret of life…





Ziyaretçilerini eşsiz misafirperverliğiyle ağırlayan Anadolu, yerel dokusuyla 
hâlen özgün ürünler ortaya koymayı başarıyor.  El emeğinin, âdeta gönül gözüyle 
işlendiği bu topraklara has hediyelik ürünlerden beşini bir araya getirdik.

Embracing its visitors with its unequaled hospitality, Anatolia continues to present 
unique artifacts drawn from its native cultures. We have brought together five of 
the souvenirs particular to this land where what’s produced by hands gets adorned 
by the eye of the heart.

ANADOLU’NUN

5 SOUVENIRS UNIQUE TO ANATOLIA

5 HEDİYELİĞİ

ASLI BORA





3 bin yıllık zanaat: 
Nazar boncuğu 
Kem gözden, bakışlarda saklı 
kötülüklerden korunmak 
pek çok kültürde yer aldığı 
gibi, bu kültürlerin neredeyse 
tamamında nazar, erdemi 
de hıyaneti de barındırır. 
Mısır, Babil ve Sümer 
uygarlıklarında bakıştaki 
niyete çok önem verilmiş 
ve kötülüklerin bakıştan 
geçtiğine inanılmıştır. Antik 
Mısır’da göz biçimli boncuk; 
bir gözü ay, diğer gözü güneş 
olan tanrı Horus’un gözünü 
temsil eder. Anlatıya göre 
Horus, kaos ve fırtına tanrısı 
Seth (Set) ile olan mücadeleyi 
kazanınca, gözünün kötülüğü 
ve kaosu yok edeceği 
fikri ortaya çıkmıştır. 
Nazarın erdemi bir tarafa, 
fenalığından korunmak 
için nice efsunlu sembollere 
başvurulur. Türk kültüründe 
nazardaki gizli felaketlerden 
kurtulma fikri, Orta Asya’daki 
bozkır yaşantısına dek uzanan 
bir geçmişe sahiptir. Kem 
göze karşı nazar boncuğu 

A 3,000-year-old craft: the 
evil eye talisman 
As seeking protection from the 
evil eye - the malignity hidden 
in the eyes - has a place in many 
cultures, in almost all of these, 
the evil eye, holds both virtue and 
treachery. In Egyptian, Babylonian 
and Sumerian civilizations 
the intention with which looks 
were directed was given great 
importance and it was believed 
that evil got transferred by gazes. 
In Ancient Egypt, the eye, that 
mysterious bead, represented the 
eye of God Horus whose one eye 
was the moon, and the other was 
the sun. According to lore, when 
Horus won the fight against Seth, 
the God of Chaos and Storm, it 
came to be believed that his eye 
could keep evil and chaos at bay. 
Leaving aside the virtue of the evil 
eye talisman, many apotropaic 
symbols have been employed to 
fend off malignity. The idea of 
evading delitescent disasters that 
is engrained in the Turkish culture 
has a history that extends way back 
to the life in the steppes of Central 
Asia. The evil eye talisman came 

ortaya çıkmıştır.  Zaman 
içinde bu tip sembollerin 
koruyuculuğuna olan inanç 
değişse de nazar boncuğu 
rengi ve formuyla her dem 
popüler olmayı sürdürür.  
Binlerce yıldır aynı 
yöntemlerle, 1200 derecede 
ısıtılan ocaklarda şekil 
verilen nazar boncukları 
konu olduğunda akla ilk 
gelen yerlerden biri İzmir’in 
Nazarköy’ü. Eski adı 
Kurudere olan köyün adını 
da yazgısını da göz boncuklar 
değiştirmiş. Anadolu’nun 
3 bin yıllık zanaatının 
yaşatıldığı Nazarköy’de bir 
dönem bir düzineden fazla 
boncuk atölyesi bulunurken 
günümüzde atölyelerin 
sayısı beşe kadar düşmüş. 
UNESCO tarafından, 
nazar boncuğu yapımında 
“Yaşayan İnsan Hazinesi” 
seçilen Mahmut Sür gibi 
Nazarköylü boncuk ustaları 
maviden yeşile, göz biçimli 
camları geleneği yaşatarak 
üretiyor: Çam odunu 
yakılarak ısıtılan ocakların 

about to ward off evil. Even if, in 
time, the belief in the protection 
these types of symbols provided 
has changed, the evil eye talisman 
continues to be popular with its 
color and form.  
Having been shaped with the 
same methods for thousands 
of years - in kilns ¬heated up to 
1,200 degrees - when the evil eye 
talisman is mentioned, one of the 
first places that comes to mind is 
Nazarköy in Izmir. Glass beads 
in the form of eyes have changed 
both the name and the fate of the 
village which was once known as 
Kurudere. In Nazarköy, where a 
3,000-year-old Anatolian craft is 
kept alive, there were once more 
than a dozen bead workshops 
-today the number of these has 
fallen to five. Deemed to be one 
of UNESCO’s “Living Human 
Treasures” for his production of evil 
eye talismans Mahmut Sür and 
his fellow artisans of Nazarköy 
continue to produce the eye-formed 
talismans in colors ranging from 
blue to green in these workshops, 
keeping this ancient tradition alive. 
The glass is shaped by melting it in 
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haznelerindeki camlar 
eritilerek şekil veriliyor. İki 
demir çubukla çalışan usta 
ilk demire boncuğun ana 
zemini sararken, daha ince 
formda olan diğer demirle 
hazırlanan zemine farklı 
renkler ilave ediliyor.  Nazar 
boncuğunun bir diğer üretim 
biçimi ezme yöntemi. Her 
iki yöntem de rüzgârda 
şıkırdayan, gün ışığında renk 
renk süzülen, kötü bakışın, 
kem gözlerin yol açtığı 
olumsuzluğu topladığına 
inanılan boncukları üretmek 
için kullanılmaya devam 
ediyor.  Köyde yılın belli 
zamanlarında boncuk 
şenlikleri düzenleniyor. 

Sanatla zanaat arasında: 
Devrek bastonu 
Geçmişte centilmenlerin 
en önemli aksesuarı olan 
bastonlar çağımızda el işi 
hatıra eşyaların başında 
geliyor. Batı Karadeniz’in 
yemyeşil kasabası Devrek, 
bastonuyla özdeşleşmiş 
durumda. Sanatla zanaat 

arasında hassas bir dengede 
yaşatılan bastonculuk 
kasabada asırlardır devam 
eden bir gelenek. Sedef ve 
gümüş kakmaları ve narin 
gövdeleriyle şöhreti dünyaya 
yayılmış Devrek bastonları, 
Anadolu’nun iddialı el emeği 
ürünlerinin başında geliyor. 
Bölgenin yerel dokusunu 
oluşturan kızılcık, şimşir, 
ceviz, çam, gül, muşmula, 
meşe, kayın, fındık, kiraz ve 
porsuk ağacı gibi ağaçlar baston 
ustalarının yorulmak bilmeyen 
ellerinde özenle biçimleniyor. 
Devrek bastonunda en çok 
rastlanan baston biçimi burma 
motifi ve onu tamamlayan 
yılan figürü. Bastonun ince 
doğasına burma motifinin 
kolayca oturması ve yılanın 
da figür olarak bunu en ideal 
biçimde tamamlaması sebebiyle 
tercih ediliyorlar. Devrek’te 
baston yapılacak ağaç hemen 
işleme alınmıyor, öncelikle 
bir yıl boyunca kurutuluyor. 
Zarafetiyle göz dolduran Devrek 
bastonları yapım sırasında 
dokuz aşamadan geçiyor. İlk 

the chambers of the kilns heated by 
burning pine wood. Working with 
two iron rods, the master twines 
the main base of the bead on one, 
and with the thinner rod he adds 
various other colors to it. Another 
production method of the evil eye 
talisman is pressing. Both of these 
methods continue to be employed 
in the making of the evil eye 
talismans that jingle in the wind 
and percolate a motley of colors in 
daylight. Bead festivals are held in 
the village at certain times. 

In between art and craft: 
the Devrek cane 
Canes, the most important 
accessories of gentlemen in 
the past, are among the main 
handmade souvenirs in our times. 
Devrek, the green town on the 
West Black Sea, is identified with 
its canes. Striking just the right 
balance between art and craft, cane 
making is a tradition that goes back 
centuries in this town. Renowned 

worldwide with their mother of 
pearl and silver inlays, and elegant 
bodies, Devrek canes are among 
the leading, artistic handmade 
products of Anatolia. Forming 
the native fabric of the region, the 
wood of cornel, rose and boxwood, 
walnut, pine, medlar, oak, beech, 
hazelnut, cherry and yew trees are 
carefully shaped in the hands of 
the master cane makers. Among 
Devrek canes, the form that is seen 
most frequently is the helix and 
the snake figure that accompanies 
it. This pattern has become 
widespread since the thinness of 
the cane allows for the carving of 
this pattern and the snake figure 
complements it ideally. In Devrek, 
the wood that will be turned into 
canes is not immediately processed: 
first it is dried for a whole year. 
Impressive with their elegance, the 
processing of Devrek canes has nine 
phases. First, dried in a kiln heated 
to 180-240 degrees the wood is 
pared to take the form chosen by 
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Zarafetiyle göz dolduran Devrek bastonları yapım sırasında dokuz 
aşamadan geçiyor. 
Impressive with their elegance, the processing of Devrek canes has nine phases.

Nazarköy’ün boncuk ustaları maviden yeşile, göz biçimli nazar boncuklarını 
geleneği yaşatarak üretiyor. 
Keeping a tradition alive, the bead makers of Nazarköy produce glass beads 
resembling pupils with colors ranging from blue to green. 
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olarak 180 ila 240 derecede 
ısıtılan ağaç, ustanın seçtiği 
forma göre düzeltiliyor. 
Devamında tornalama, gövde, 
sap kesimi, uç takmak, sistire 
ve zımpara, renklendirme, 
bezeme ve vernikleme 
aşamaları geliyor. Yaptığı her 
baston âdeta bir sanat eseri 
olan Devrekli baston ustası 
Münteka Çelebi’nin dediği gibi  
“Devrek bastonu, bir sevgi, bir 
duyarlılık, bir aşk mahsulü”. 

Tabiatın armağanı: 
Oltu taşı  
Soğuğuyla bilinen Erzurum’da 
tabiatın insanoğluna bir 
armağanıdır Oltu taşı. 
Adından da anlaşılabileceği 
gibi Erzurum’un Oltu 
ilçesinde çıkarılır. Rezervi 
oldukça sınırlı  olan taşın 
çıkarma işlemi de bir hayli 
zahmetlidir. İşlenmesi kolay 
olmasına rağmen havayla 
temas ettiğinde sertleşen bu 
yarı değerli taş bazen bir takı, 
bazen de bir tespih hâlini alır. 
Orta Çağ’dan bu yana ziynet 
eşyası yapımında kullanılır. 
Oltu taşı işlemeciliğinin 

gerçek bir zanaat koluna 
dönüşmesi ise geçtiğimiz 
yüzyılda gerçekleşir. 
Günümüzde maharetli ustalar 
tarafından altın ve gümüşle 
yan yana da kullanılan bir 
malzeme olan Oltu taşı, anı 
eşyası yapımında sıklıkla 
tercih edilir. Kullanıldıkça 
ışıltı kazanan Oltu taşı 
genelde babadan oğula bir 
maharet devriyle varlığını 
sürdüren bir zanaat. 
Günümüzde taşın kaynağı 
olan Oltu’da ve Erzurum 
Rüstem Paşa Kervansarayı’nda 
bulunan atölyelerde işlenmeye 
ve buralardan dünyaya 
yayılmaya devam ediyor.  

Çıngıraktan bebeğe:  
Su kabağı 
Su kabakları doğal formları 
kadar zanaatkârların elinde 
dönüştükleri biçimle de 
bulundukları ortama ayrı bir 
hava katıyor. Anadolu’nun 
hemen her yerinde yetişen bu 
sebze en etkileyici biçimlere 
Antalyalı ustalar aracılığıyla 
kavuşuyor. Bölgede yetişen 
su kabaklarının büyüklüğü 
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Anadolu’nun her yerinde yetişen su kabakları en etkileyici biçimlere 
Antalyalı ustalar aracılığıyla kavuşuyor.
The gourd that grows all around Anatolia are given the most impressive shapes 
by hands of masters in Antalya.

Oltu’da usta-çırak ilişkisiyle yaşayan atölyeler asırlardır Oltu taşına biçim 
vermeye devam ediyor.
Kept going with a mentor-protégé relationship, the workshops in Oltu have been 
giving shape to jet stone for centuries.

the master. Then comes lathing, 
forming the body, cutting off the 
handle, adding the tip, scraping 
and sanding down, colorization, 
adornment and lacquering. As 
Münteka Çelebi, the master cane 
maker of Devrek whose canes 
are veritably works of art in their 
own right, has said, “The Devrek 
cane is the end product of affinity, 
sentiment and love.”  

The gift of nature: jet stone 
(a.k.a. Oltu stone) 
Jet stone is nature’s gift to Erzurum, 
otherwise known for its cold. As its 
name implies it’s mined in the Oltu 
borough of Erzurum. Not high in 
reserve, its hoisting is also quite an 
arduous task. Even though easy to 
process, this semi-precious stone 
hardens when it comes into contact 
with air. It can be turned into jewelry 
or rosary beads. Used in the making 
of jewelry since the Middle Ages, the 
processing of jet has become a craft in 
the last century. Produced by skilled 
masters in our day, used alongside 
gold and silver, jet stone is also 
preferred in the making of souvenirs. 
Acquiring a glistening surface as it 
is processed, jet stone processing is 
a craft customarily passed on from 
father to son. Today, this stone is still 
processed in the workshops of Oltu, 
the place where this stone is mined, 
and at Rüstem Pasha Caravanserai 
in Erzurum. From there it spreads to 
the whole world.  
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ve kalitesi, yöre insanının 
motif anlayışıyla birleşince 
en etkileyici ürünler 
de buradan çıkıyor. 
Genellikle delik işi 
tekniğiyle biçimlendirilen 
su kabakları, boyama ve 
vernikleme gibi işlemlerden 
geçiyor. Müzik aletinden 
saksıya, sürahiden avizeye 
değişik eşyalara dönüşüp, 
daha ziyade bebek ve 
çıngırak olarak ilgi görüyor. 
Organik bir malzeme olan su 
kabakları farklı formlarda 
özel birer armağan olarak 
mekanları süslüyor. 

Hediyelik konaklar: 
Safranbolu maket evleri 
1994’ten bu yana UNESCO 
Dünya Kültür Mirası 
Listesi’nde yer alan 
Safranbolu evleri hiç 
şüphesiz sivil mimarlık 
tarihinin yalın ve bir o 
kadar da değerli bir unsuru. 
Her yıl yüz binlerce gezgini 
kendine çeken Safranbolu 
evleri o kadar seviliyor 
ki gelen ziyaretçiler bu 
evlerin küçük bir modelini 
almadan Safranbolu’dan 
ayrılmıyor. Beyaz gövdeli, 
kırmızı kiremitli şirin 
konaklar bazı durumlarda 
içine aydınlatma sistemi 
yerleştirilerek abajur 
gibi de kullanılıyor. 

Yapımı sabır ve emek 
isteyen maketler genelde 
Safranbolu’da yaşayan 
kadın ustaların elinden 
çıkıyor.  Kontrplak, zımba, 
tutkal gibi malzemelerin 
bir araya getirilmesiyle 
gövdesi oluşturulan evler 
süsleme aşamasında ince bir 
çalışma gerektiriyor. Evlerin 
pencere pervazlarından tül 
perdelerine kadar detaylar 
maketlerin yapımındaki 
ikinci aşamayı oluşturuyor. 
Klasik bir Safranbolu evinde 
rastladığımız kırmızı 
kiremitler için maketin 
çatı kısmına kırmızı 
tutkal sürülüp, tutkal 
kurumadan kırmızı kumla 
sıvanıyor. Tutkal ve kum 
işlemi maketin zeminine 
de uygulanıyor. Tek fark 
beyaz tutkal ve yeşil 
kum dökülmesi. Böylece 
evin önünde yeşillik alan 
elde ediliyor. Ardından 
Safranbolulu kadınlar cam 
macunlarını biçimlendirerek 
evin kenarlarında yumuşak 
toprak varmış gibi bir etki 
uyandırıyorlar. Son olarak 
cam macunlarına renkli 
kuru çiçeklerin eklenmesiyle 
peyzaj tamamlanıyor. 
Safranbolu çarşılarında her 
an bir Safranbolu kadınını bu 
maket evleri biçimlendirirken 
görebilirsiniz.  

From rattle to doll: the 
calabash gourd 
Calabash gourd objects add to the 
atmosphere of the environment 
they are in not only with their 
natural form but also the 
shape they take in the hands of 
craftsmen. This plant that grows 
almost everywhere in Anatolia 
takes the most impressive shapes 
in the hands of the masters in 
Antalya. When the size and 
quality of the local calabash gourd 
is combined with the locals’ choice 
of patterns, the most impressive 
products are born. Generally drilled 
with holes, calabash gourds are 
painted and lacquered. Turned 
into objects ranging from musical 
instruments to pots, pitchers to 
lamps, they mainly derive interest 
as dolls and rattles. An organic 
material, calabash gourd dolls come 
to the fore as a special gift with 
their different build. 

Mansions as souvenirs: 
Safranbolu model houses 
Admitted to UNESCO’s World 
Cultural Heritage List in 1994, 
Safranbolu houses, are, no 
doubt, the simplest and most 
valuable branch of Turkey’s 
urban architecture. Drawing 
hundreds of thousands tourists 
each year, Safranbolu houses are 
admired to such an extent that 
those who come to visit them do 
not leave Safranbolu without 

buying a small model of them. 
The endearing mansions with 
their white bodies and tiled roofs 
can at times be used as lamps by 
installing a lighting system inside 
them. The models, which require 
patience and labor, are generally 
made by women masters living 
in Safranbolu. With bodies made 
out of materials like plywood, 
staplers, and glue, the houses 
require meticulous work when it 
comes to their ornamentation. All 
the details from the windowsills 
to the muslin curtains form the 
second phase of the creation 
of the model houses. For the 
red tiles we see on the roof of a 
classical Safranbolu house, red 
glue is spread over the roof of 
the model and covered with red 
sand. The same process, with 
glue and sand, is also applied to 
the ground - with one difference 
as this time the glue is white 
and the sand is green. Hence a 
green area is made in front of 
the house. Then, the women 
of Safranbolu, place glaziers’ 
putty all around the bottom 
of the house, creating the 
effect of soft earth. Finally, 
colorful dry f lowers are added 
to the glaziers’ putty and 
the landscape architecture 
is completed. You can see the 
Safranbolu women making 
these models in the bazaars of 
Safranbolu at all times.  

5 Beyaz gövdeli, kırmızı kiremitli 
şirin konaklarıyla Safranbolu, 
1994’ten bu yana UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.
With its endearing mansions 
painted in white and having tiled 
roofs, Safranbolu has taken its place 
in the UNESCO World Cultural 
Heritage List since 1994.
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Güneşin toprağın bağrındaki cevheri uyandırdığı 21 
Mart’ta, günün ilk ışığını hocasının kabrine düşürecek 

bir mekanizma kuracak kadar vefalı bir öğrencinin 
hikâyesini anlatacağız size. “Gökyüzünün sokaklarını 

Tillo’nun sokaklarından daha iyi biliyorum.” diyen 
İsmail Fakirullah’ın kendisi gibi allameicihan öğrencisi 

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın hikâyesini…  

We will be telling you the story of a student who was 
ingenious to the degree of devising a mechanism that would 
have the first light of day fall on his teacher’s tomb on March 

21 when the Sun awakens the gems in the bosom of the 
Earth. It is the story of the great scholar Ibrahim Hakkı of 

Erzurum, the disciple of another great scholar like himself, 
Ismail Fakirullah who said “I know the ethereal ways better 

than the streets of Tillo.”  

THE SCHOLAR WHO GUIDED THE LIGHT

IŞIĞA YOL GÖSTEREN ÂLİM

MUTLU DURSUN



1

Günün geceyle eşitlendiği 
21 Mart ve 23 Eylül 
tarihlerinde, yani ekinoksta 
tan yeri ağarırken 
mürşidinin aydınlattığı 
dünyasına düşen ilk ışığın 
onun kabrini aydınlatmasını 
istemişti İbrahim Hakkı. 
“Yeni yılın ilk ışığı hocamı 
aydınlatmadıktan sonra o 
ışığın benim için bir değeri 
yok!” diyordu mekanizmayı 
kurarken. İlk hocası 
babası olmakla beraber, 
Antik Yunan felsefesiyle 
ve tasavvufla yakından 
ilgilenmiş; eserlerinde tıp, 
teşrih (anatomi), jeoloji, 
biyoloji, hukuk, riyaziye 
(matematik), kimya ve 
hendese (mühendislik) 
gibi bilimlerden 
bahsetmiş, Batlamyus 

Ibrahim Hakkı wanted the first 
light of day at the break of dawn 
on March 21 and September 
23, when day and night become 
equal, in other words on the 
equinoxes, to fall over the 
tomb of his mentor, who had 
enlightened his world. As he set 
up the mechanism he said, “If 
the first light of the day does 
not irradiate my mentor that 
light is of no value to me!” His 
first teacher was his father, 
who was one of the first Turkish 
scholars who was well-versed in 
Ancient Greek philosophy and 
tasawwuf, and knowledgeable 
in sciences like medicine, 
anatomy, geology, biology, 
justice, mathematics, chemistry 
and engineering, and who had 
passed from the cosmography of 
Ptolemy to that of Copernicus. 

kozmografyasından 
Kopernikus 
kozmografyasına geçmiş 
ilk Türk bilginlerinden 
biri olmuşsa, bu, hocası 
İsmail Fakirullah’tan aldığı 
eğitim sayesindeydi ne de 
olsa. Coğrafyayı incelemiş, 
astronomik gözlem ve 
ölçümlerini tamamladıktan 
sonra Tillo’ya 3 kilometre 
uzaklıktaki bir tepenin 
zirvesine yığma taştan 
bir duvar inşa etmişti. 
Amaç güneş ışınlarını 
kesen bu duvarda bırakılan 
aralıktan süzülen ışığın 
hocasının defnedildiği 
türbenin hemen yanında 
inşa edilen kuledeki 
cam prizmaya ulaşması 
ve burada gerçekleşen 
kırılma ile türbedeki 

It was thanks to his education 
by his mentor Ismail Fakirullah, 
however, that such an invention 
was possible. Ibrahim Hakkı 
examined the land, and 
after making the necessary 
astronomical observations and 
measures, he built a wall by 
piling up stones on the top of 
a hill 3 kilometers from Tillo. 
The aim was to have the light 
beam through a small opening 
in the wall, which shunned 
out the rays of the sun, reach 
the glass prism of the tower 
that was built right beside the 
mausoleum where his mentor 
was buried and illuminate his 
sarcaphagus in the mausoleum 
by way of refraction. And all 
this would happen while Tillo 
was still in the dark.  
As Mehmet Tahir Bey of Bursa 
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1 İbrahim Hakkı’nın kullandığı kozmografya aletleri, haritalar, Güneş sistemi ile 
ilgili küreler ve el yazmaları İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi’nde sergileniyor.
The devices of cosmography, maps, spheres about the solar system and manuscripts 
used by Ibrahim Hakkı are on display at the Ibrahim Hakkı Museum.

sandukayı aydınlatmasıydı. 
Üstelik tüm bunlar Tillo 
henüz karanlıktayken 
gerçekleşecekti.  
Amcası onu elinden tutup 
Tillo’ya getirdiğinde manevi 
babası olacak Fakirullah’a 
mürit/öğrenci olacağını 
tahmin etmek zor olmasa da 
Bursalı Mehmet Tahir Bey’in 
belirttiği gibi Osmanlı 
saray kütüphanesinden 
Tillo medresesine uzanan 
bilim hayatında 39 telif eser 
kaleme alacak bir bilgin 
olacağını kim bilebilirdi? 
“Marifetname”nin binlerce 
öğrenci yetiştiren yazarı 
Güneş ve Ay tutulmalarını, 
yıldızların ve gezegenlerin 
Güneş’e göre konumlarını 
gösteren şemaları çizerken 
yalnızca kendi dehasını 

değil, dönemin en 
önemli bilim merkezinde 
Süryanicede “Yüksek 
Ruhlar”, Arapçada ise 
“Yüksek Yer” anlamına gelen 
Tillo’nun medresesinde 
yüzyılları aşan eğitim 
mirasını özümsediğini de 
gösteriyordu. Sümerlerden 
itibaren Orta Doğu’da 
gelişen ancak İslam 
medeniyetinin tesisinden 
sonra büyük bir sıçrama 
yapan astronominin 
bu önemli merkezinde 
Nasreddin Tûsi, İbn-i Sina, 
Fahreddin Razi, Sühreverdi, 
Ahmed ibn üs Serrac, el-
Biruni, Cemaleddin el-
Mardini gibi astronominin 
yanı sıra pek çok bilim 
alanında eser veren 
isimlerin izinden gidendi o.  

2

3

Yüzyıllar önce yığma taştan örülen duvar günümüzde de işlevini sürdürüyor.
The wall built by piling stones centuries ago still serves its purpose today.

İbrahim Hakkı’nın kurduğu düzenek sayesinde, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde 
Tillo’da günün ilk ışıkları İsmail Fakirullah’ın sandukasını aydınlatıyor. 
By dint of the mechanism set up by İbrahim Hakkı, on March 21 and September 
23 the first lights of the day illuminate the casket of İsmail Fakirullah in Tillo. 

points out, with the foundations 
of his scientific life in the 
Ottoman Palace, followed by 
the Tillo Madrasah, it would not 
be surprising to assume that 
when Ibrahim Hakkı’s uncle 
took his hand and brought him 
to Tillo, he would become the 
disciple/student of Fakirullah, 
his godfather. Who, though, 
could have predicted that he 
would become a scholar who 
composed 39 copyrighted 
books? While drawing the 
charts that showed the solar 

 BİLGİ 
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and lunar eclipses, the stations 
of the planets and the stars 
according to the Sun, the author 
of Marifetname (The Book 
of Knowledge), who educated 
thousands of students, was not 
only putting forth his genius, 
but also the fact that he had 
internalized the educational 
heritage of centuries at the most 
important scientific center of 
that era, the Madrasah in Tillo 
– “Tillo,” by the way, means 
“Sublime Souls” in Syriac and 
“Sublime Places” in Arabic. 

2

3
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İbrahim Hakkı’nın kurmuş 
olduğu düzenek dünya kültür 
mirasının da önemli bir 
parçası artık. Bu noktada 
UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası Geçici Listesi’ne 
dâhil edilen düzeneğin 
çalışma sistemini anlamak ve 
üstadın çizimlerinin yanı sıra 
kutuplardan basık göstererek 
yaptığı dünya maketini, kendi 
yaptığı gök küre modelini, 
astronomi çalışmalarında 
kullandığı sekstant, rubu 
tahtası ve usturlap gibi aletleri 
görmek için yine Tillo’da 
bulunan İbrahim Hakkı 
Müzesi’ne gidebileceğinizi de 
özellikle belirtelim. 

Yalçın bir güzelliğe sahip 
olan Botan Vadisi’ne hâkim 
konumuyla dikkat çeken 
Ras-el Hacar ise hem İbrahim 
Hakkı’nın sıfır noktası kabul 
ederek enlem ve boylamları 
hesapladığı bu coğrafyanın 
görkemine şahit olmak, 
hem de İbrahim Hakkı gibi 
doğa gözlemi yapmak ve 
onun maceralı hayatını ve 
“Hak şerleri hayr eyler / 
Zannetme ki gayr eyler / 
Ârif anı seyr eyler / Mevlâ 
görelim neyler / Neylerse 
güzel eyler” gibi mısralarını 
tefekkür etmek için 
şehirdeki en uygun nokta 
kesinlikle.  

4

4

5

5

Tillo doğal güzellikleriyle de etkileyici. Tıpkı Botan Vadisi gibi.
Tillo is also impressive with its natural beauties. Just like the Botan Valley.

Tillo, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül’de bu ilginç olaya şahit oluyor. 
Each year, Tillo bears witness to this interesting event on March 21 and 
September 23.

Astronomy had developed 
in the Middle East since the 
times of the Sumerians but 
had made a huge leap forward 
with the establishment of 
Islamic civilization. In this 
center of the science of the 
stars, Ibrahim Hakkı followed 
in the footsteps of scholars 
like Nasir al-Din at-Tûsi, 
Avicenna, Fakhr al-Din ar-
Razi, Suhrawardi, Ahmed 
ibn üs Serrac, Al-Biruni, and 
Cemaleddin el-Mardini, all of 
whom had not only penned books 
on astronomy but on lore and 

many other fields of science.  
The mechanism of Ibrahim 
Hakkı is now one of the most 
important parts of the world 
cultural heritage. At this point, 
we should certainly mention 
that you can visit the Ibrahim 
Hakkı Museum, located in 
Tillo, to understand better the 
mechanics of this contraption 
that was admitted to the World 
Cultural Heritage Temporary 
List by UNESCO and to see 
his drawings. You will also be 
able to peruse his models of 
the world (shown as flat at 
the poles), his celestial sphere, 
his sextant, quadrant, and 
the astrolabe he used in his 
astronomy research. 
Drawing attention with its 
location that has a commanding 
post overlooking the beautiful 
Botan Valley, Ras-el Hacar is 
the best spot not only to bear 
witness to the splendor of 
this geography where Ibrahim 
Hakkı, taking it as the point 
zero, calculated the latitudes 
and meridians, but also to 
observe nature like him and 
contemplate on his adventurous 
life and quotes – ones like “The 
creator makes good of malignity 
/ Do not surmise that he is not 
in the know / Sages behold the 
instant / Let us see what the 
Creator will unfold / Whatever 
the Creator manifests He does 
it well”.  
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FERHAT ELIK Anadolu’nun olağanüstü kentlerinden biri 
Diyarbakır. Gelenleri sonsuz cömertliği ile 
ağırlayan bu güzel şehre misafir oluyoruz.

Diyarbakır is one of the extraordinary cities 
of Anatolia. We visit this beautiful city that 

welcomes its guests with infinite generosity.

SEN NE GÜZELSİN
WHAT A BEAUTY 

YOU ARE DİYARBAKIR



1

Yeryüzünde insan yaşamının 
kesintisiz sürdüğü nadir 
kentlerden biri Diyarbakır. 
Kentin ilçelerinden Silvan 
(Meyyafarikin), Eğil ve 
Ergani’de yürütülen bilimsel 
çalışmalardan yerleşik yaşam 
izlerinin MÖ 11 bin yılına 
değin uzandığı anlaşılıyor. 
Hayvanların evcilleştirilmesi, 
tarım yapılması gibi insanlık 
tarihinin önemli köşe taşları bu 
coğrafyayı daha da seçkin kılan 
özelliklerinden. 
Bazalt adı verilen siyah taştan 
bir tabaka üstüne kurulu 
Diyarbakır. Hâliyle dünyanın 
Çin Seddi’nden sonra en uzun 
surları da bazalt taşıyla inşa 
edilmiş. Hevsel Bahçeleri’yle 
birlikte UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan surların 
yapımına ilk olarak ne zaman 
başlandığı tam olarak bilinmese 
de, ilk şeklinin Helenistik 
dönemde verildiği düşünülüyor. 
Uzunluğu 6 kilometreye 
yaklaşan surları bir sanat eseri 
kılan unsurlar ise Orta Çağ’da 
Artuklu ve Eyyubi egemenliği 
sırasında eklenen burç, kraliyet 
sembolleri ve yazı sanatının 

Diyarbakır is one of those rare 
cities that has uninterruptedly 
been a human settlement for 
millennia. The scientific research 
conducted in certain districts 
of the city, namely Silvan 
(Meyyafarikin), Eğil and Ergani 
has revealed that traces of settled 
life date back to the 11th century 
BC. Evidence of important 
milestones of humanity like the 
domestication of animals and 
agriculture contribute to its 
eminence. 
Diyarbakır was founded on a 
layer of black stone called basalt. 
Consequently, the longest city 
walls following the Great Wall 
of China were built using local 
basalt. Even though it is not 
known when the construction 
of these walls, which were 
admitted to the UNESCO World 
Heritage List along with the 
Hevsel Gardens, started they are 
considered to have taken their 
first form in the Hellenistic era. 
The fact that makes this wall, 
the length of which exceeds six 
kilometers, a masterpiece are 
the bastions added during the 
medieval Artuqid and Ayyubid 

muhteşem örnekleri ile 
meydana getirilmiş. Yukarıdan 
bakıldığında kenti âdeta 
bir kalkan balığı şeklinde 
sarmalayan surların beş çıkış 
kapısı ve 16 burcu var. 
Şehrin surları gibi hanları 
da mutlaka görülmesi 
gereken yerler arasında. 
Yapım tarihleri yüzyıllarla 
ifade edilen hanlar özgün 
mimarileri ve geniş avluları 
ile dikkat çekiyor. Tamamı 
Osmanlılar döneminden kalan 
hanlar günümüzde genellikle 
alışveriş ve konaklama amaçlı 
kullanılıyor. Hemen hepsinin 
birer öyküsü olan bu hanlar 
arasında Hasan Paşa Hanı’nı, 
Deliller Hanı’nı ve Sülüklü 
Han’ı görmek için birkaç saat 
ayırmanızda yarar var. 

İnancın kenti  
Diyarbakır’a su ve iklim insanı, 
insan da medeniyeti ve kültürü 
getirmiş. Tek tanrılı dinlerin 
tamamının kutsal değerlerinin 
yaşadığı kentte Zerdüşt, Yezidi 
ve Pagan kültürlerinin de izleri 
bulunuyor. Şehrin önemli 
merkezlerinden Dağkapı’daki 

rules, the royalty symbols, and 
the great examples of calligraphy. 
When you look at the walls from 
a bird’s-eye view the city with its 
five gates and 16 bastions looks 
like a turbot. 
Just like its walls, the city’s inns 
are among the must-see places. 
The inns’ buildings date back 
centuries and attract attention 
with their unique architecture and 
large courtyards. The inns, all of 
which date back to the Ottoman 
period, serve as shopping venues 
or accommodation facilities today. 
Among these inns, almost all of 
which have a story of their own, 
it would be best if you can spare a 
few hours to see the Hasan Pasha 
Inn, Deliller Inn, and Sülüklü Inn. 

The city of belief  
Water and climate brought people 
to Diyarbakır, and people brought 
civilization and culture along with 
them. In this city where the sacred 
values of all the monotheistic 
religions are kept alive, one can 
find the traces of the Zoroaster, 
Yezidi and pagan cultures. Ulu 
Mosque at Dağkapı, one of the 
important centers of the city, is 
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1 Yapımına 1572 yılında başlanan Hasan Paşı Hanı 1575’te tamamlanmış.
Construction of Hasan Pasha Inn started in 1572 and was completed in 1575.

Ulu Cami, Anadolu’nun 
heybetli ulu camilerinden 
biri. Şam’daki Emevi Camii ile 
benzer mimari özelliklere sahip 
yapının tarihî Antik Yunan, 
Roma ve Bizans dönemlerine 
değin uzanıyor. 639 yılında Hz. 
Ömer (r.a.) döneminde şehrin 
merkezindeki en büyük mabet 
olan Martoma Kilisesi’nin 
bulunduğu alana inşa edilmiş. 
Medrese bölümündeki mihrabın 
her iki yanındaki döner 
sütunlar ise Diyarbakır’ın 
mimari şaheserlerinden 
sadece biri. Ulu Cami’nin 
yanı başındaki Nebi Camii 
ise, Anadolu’da Akkoyunlu 
döneminden kalan az sayıdaki 
eser arasında. Meryem Ana 
ve Keldani kiliseleri dışında 
20 civarında kilisenin 
bulunduğu Diyarbakır’da Yunus 
Peygamber’in (a.s.) makamının 
yanı sıra Hristiyanlığın en 
önemli isimlerinden Aziz 
George’un da makamı dikkat 
ilgi çekiyor.  
Diyarbakır, İslam tarihi 
açısından özel bir öneme sahip. 
Mekke ve Medine’nin ardından 
İslam coğrafyasında en çok 

sahabenin yaşadığı (541 sahabe) 
şehir olan Diyarbakır’daki 
peygamber makamı ve ziyaret 
yerleri insanın gönül dünyasına 
hitap ediyor ve kentin inanç 
dünyasını zengin kılıyor.

Dicle’nin sevgilisi 
Diyarbakır 
Diyarbakır’ı Dicle’siz, Dicle’yi 
Diyarbakır’sız düşünmek 
mümkün değil. Uygarlığın 
geliştiği bu toprakları, kardeşi 
Fırat’la birlikte besliyor. Akıp 
geçtiği coğrafyaya hayat, bolluk 
ve bereket taşıyor. Bereketli 
ovaların toprağı onun suları ile 
coşuyor. Tıpkı Hevsel Bahçeleri 
gibi… Diyarbakır surlarıyla Dicle 
Nehri arasında göz alabildiğine 
uzanan Hevsel Bahçeleri şehri 
beslemiş binlerce yıl boyunca. 
Verimli toprakları tahıl, sebze, 
meyve sunmuş yöre insanına. 
Bugün de sunmaya devam 
ediyor. Hevsel Bahçeleri’nin bir 
başka özelliği de çok sayıda kuş 
türüne ve hayvana yuva olması.  
 
Modern Diyarbakır 
Tarihî değerlere sahip olmasının 
yanı sıra kabına sığamayan 

2

3

Dağkapı’daki Ulu Cami, Diyarbakır’ın mimari şaheserlerinden biri. 
Ulu Mosque at Dağkapı is one of the architectural masterpieces of Diyarbakır. 

Hevsel Bahçeleri ve şehir surları 2015 yılında UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası” olarak tescillendi. 
Hevsel Gardens and the city walls were admitted to the UNESCO World 
Heritage List in 2015.

one of the monumental mosques 
of Anatolia. This structure, which 
dates back to Ancient Greece, 
and the Roman and Byzantine 
periods, has an architecture 
similar to that of Umayyad 
Mosque in Damascus. It was 
built in AD 639 at the square 
where the Martoma Church, the 
largest temple located in the city 
center during the time of Umar 
Ibn al-Khattab, once stood. 
The rotating columns placed on 
both sides of the mihrab in the 
madrasah section are one of the 
architectural masterpieces of 
Diyarbakır. The Nebi Mosque 
just beside Ulu Mosque is one 
of the few structures from the 
Aqqoyunlu period still standing in 
Anatolia. There are about twenty 
churches, other than the Mother 
Mary and Chaldean Churches 
in Diyarbakır, as well as the 
maqams of Prophet Jonah and 
one of the most important figures 
of Christianity, St. George. 
Diyarbakır has an important 
place in Islamic history. Following 
Mecca and Medina, it was the city 
in the world of Islam inhabited 
by most of Prophet Mohammad’s 
companions, namely 541 of them. 

Throughout Diyarbakır, the divine 
maqams of the prophets and the 
sights address the hearts of the 
people and enrich the divinity of 
the city.

Dicle’s beloved Diyarbakır 
One cannot imagine Diyarbakır 
without Dicle, and Dicle without 
Diyarbakır. Conjoining with its 
brother Fırat, it nurtures this land 
where civilization flourished. 
It bestows life, fertility and 
abundance to the geography that 
it runs through. The fruitful soil 
of the plains become bountiful 

2

3

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Diyarbakır, İstanbul-
Diyarbakır ve Bursa-

Diyarbakır arasında karşılıklı 
seferler düzenliyor.

 
INFO

AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Diyarbakır, Istanbul-Diyarbakır 
and Bursa-Diyarbakır.

anadolujet.com 
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ve her geçen gün biraz daha 
gelişip büyüyen modern bir 
kent Diyarbakır. Genç 
nüfusun dinamizmi ve 
şehre kattığı hareketlilik 
kafelerde görülüyor. 
Bale, dans, tiyatro gibi 
etkinliklerin sıkça 
düzenlendiği, kitap okuma 
oranının yüksek olduğu, 
kültür organizasyonlarının, 
konserlerin yaz-kış 
devam ettiği bir şehir 
Diyarbakır. Modern 
alışveriş merkezlerinde 
Avrupa’da görülen ürünlere 
ve markalara ulaşmak gayet 
kolay. Türkiye’nin önemli 
üniversiteleri arasında yer alan 
Dicle Üniversitesi’nde binlerce 
öğrenci eğitim görüyor.

4

4

5

5

İçkale’deki Virantepe Höyüğü’nde yapılan kazılarda, 13’üncü yüzyılın başlarına ait 
olan Artukoğulları Sarayı’nın kalıntıları ortaya çıkarıldı.
During the excavations carried out at the Virantepe Hill Town at İçkale (Citadel), 
the remains of an Artuqid Palace dating back to the beginning of 13th Century was 
unearthed. 

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu 
geleneksel Diyarbakır evi günümüzde şairin kitaplarının, kendi el 
yazısıyla kaleme aldığı mektuplarının ve özel eşyalarının sergilendiği bir 
müze olarak hizmet veriyor.
The traditional Diyarbakır house where Cahit Sıtkı Tarancı, one of the most 
important figures of Turkish literature, was born serves as a museum where the 
books of the poet, his handwritten letters and personal belongings are displayed.

with its waters. Just like the 
Hevsel Gardens… Extending 
between Dicle River and 
Diyarbakır, the Hevsel Gardens 
have fed the city for thousands 
of years. Their fertile soil have 
proffered grains, plants and 
fruits to the people of the region. 
They still continue to do so. One 
other important feature of the 
Hevsel Gardens is the fact that 
they are home to many different 
kinds of bird and animal species. 

Modern Diyarbakır 
Apart from its historical sights, 
Diyarbakır is also a modern 
city that further develops 

each day. The dynamism of 
its young population and the 
vitality they impart to the 
city can be observed in the 
city’s cafés. There is a life of 
ballet, dance and theater, 
extensive book reading, along 
with a proliferation of cultural 
organizations and concerts, held 
both in winter and summer. 
In the modern shopping 
centers, European products and 
brands are readily available. 
Listed among the important 
universities of Turkey, thousands 
of students study at Dicle 
University.

From Silvan to Kulp 
One should not disregard the 
districts of Diyarbakır. Referred 
to as ‘Martryropolis’ (The City of 
Martyrs) during the Roman and 
Byzantine periods due to the forty 
Christian saints martyred here 
and acting as one of the centers of 
the crown called ‘Meyyafarikin’ 
during the rule of the Ayyubi 
dynasty, Silvan resembles an 
open-air museum with the 
Selahaddin Eyyubi Mosque, 
Zembilfrosh Castle, its city 
walls and the Malabadi Bridge. 
Among the things to be seen are 
the prehistoric cave settlements, 
and places of worship at Eğil and 
Ergani, silkworm rearing, and the 
thermal baths at Kulp.

Silvan’dan Kulp’a 
Diyarbakır’ın ilçelerini de 
ihmal etmemek gerek. Roma 
ve Bizans dönemlerinde adı, 
öldürülen 40 Hristiyan aziz 
nedeniyle “Martryopolis” 
(Şehitler Kenti) olan, 
“Meyyafarikin” adıyla 
Eyyubi Hanedanı’nın önde 
gelen taht merkezlerinden 
biri sayılan Silvan, 
Selahaddin Eyyubi Camii, 
Zembilfroş Kalesi, surları 
ve Malabadi Köprüsü ile 
bir açık hava müzesi adeta. 
Eğil ve Ergani’deki tarih 
öncesi mağara yerleşimleri, 
ibadet noktaları, Kulp’ta 
ipekböceği yetiştirilen yerler 
ve kaplıcalar da görülmesi 
gereken değerleri arasında.
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Küçük bir lezzet turu  
Diyarbakır mutfağının 
lezzetleri bu şehre gelmek için 
başlı başına bir sebep olabilir. 
Diyarbakırlıların pişirdiği 
ne varsa tadına doyulmaz 
olmuş hep. Kibebumbar, 
kaburga, bulgur pilavı, 
keşkek, lebeni, meftune… 
Ama önce kahvaltıyla, yani 
ciğerle başlamak gerek. Sabah 
gün doğmadan uyananların 
sofrasına koyduğu ciğer, 
dünyaca meşhur. Gel zaman git 
zaman, bu ciğer Diyarbakır’ın 
kahvaltısı olmuş.  
Biz de erkenden bu eşsiz 
lezzetlerin peşine düşüyoruz. 
Sabah ışıklarıyla yıkanan 
Diyarbakır o kadar güzel ki!.. 
Demircilerden dışarıya sıçrayan 
kıvılcımlar, Diyarbakır’ın yeni 
uyanmış gözlerindeki pırıltılar 
gibi görünüyor. Daracık 
sokaklara sızan huzmeler, onu 
daha da büyüleyici yapıyor. Ulu 
Cami’nin karşısındaki Sülüklü 
Han’dayız. Han, 1683’ten bu 
yana kim bilir neler gördü 
geçirdi. Çok eskiden hekimler 
bu handaki kuyudan sülük 
çıkartırmış şifa için. Bize göre 
henüz çok erken, sabahın sekizi 
ama ciğer biteli, ciğerciler ikinci 
uykuya gideli çok olmuş. Esnaf 

çoktan dükkânları açmış. Ciğeri 
kaçıranlar kahvaltıcılardan 
biraz burma peynir, biraz otlu 
peynir ve biraz da yağlı ekmek 
alıp soluğu Sülüklü Han’da 
alıyor. Han süpürülüp yıkanmış, 
mis gibi hazırlanmış güne. 
Tavşan kanı çayın eşliğinde 
kahvaltı ediyor insanlar. Biz 
ise Suriçi’ndeki Ciğercim’e 
varıyoruz. Lokantadan içeriye 
girince asla unutamayacağımız 
nefis bir koku bizi karşılıyor. 
Saat dokuz ve normalde bu 
saatte ciğer servisi yok, bizim 
için yapacaklar ve ekip hazır. 
Terbiye edilmiş taze kuzu ciğeri 
kuyruk yağıyla birlikte şişlere 
geçiriliyor. Mangaldaki ateş ne 
çok kızgın ne de az. Usta atıyor 
ciğerleri ateşe. İnsanın Cahit 
Sıtkı Tarancı olup “Bir kere 
sevdaya tutulmaya gör” diye 
şiirler yazası geliyor. Ciğerler 
lokum gibi dağılıyor ağzımızda.  
 
Bu ıstakoz bir başka 
Kahvaltıdan sonra bu güzel 
şehri sokak sokak arşınlayıp 
öğle saatlerinde Hacı Halit’e 
geçiyoruz. Diyarbakır’ın 
yerlisi Hacı Halit’i iyi bilir ve 
uzaklardan gelen eşe dosta önce 
burayı tavsiye eder. Burada 
da sanki yakın akrabamızın 

A small delicacy tour  
The delicacies of Diyarbakır can 
be reason enough to visit this 
city. Whatever the inhabitants of 
Diyarbakır cook it’s always tasty. 
Kibebumbar, ribs, bulghur pilau, 
keşkek , lebeni , meftune … But 
you should start with breakfast 
- that is to say liver. The liver 
placed on the table by those who 
get up before dawn, is world 
renowned. As time goes by, this 
liver has become the breakfast 
of Diyarbakır.  
We give chase to these delicacies 
early in the morning. Bathed in the 
light of the morning Diyarbakır 
looks very picturesque. The 
sparkles that spatter around at the 
ironmongers seem like the sparks 
inside the newly awakened eyes of 
Diyarbakır. The rays that seep to 
those quite narrow streets make it 
all the more fascinating. We are at 
the Sülüklü Inn right across from 
Ulu Mosque. Who knows what 
this inn has witnessed since 1683? 
Way in the days of old, physicians 
used to take out leeches from the 
inn’s well. It really is quite early 
for us, 8 in the morning, but it 
has been a while since they ran 
out of liver, and the liver cooks 
have gone off for a second round 
of sleep. Shops have already 

opened their shutters. Those who 
have missed the liver get twisted 
cheese, a bit of herb cheese and 
yağlı ekmek (sweet, oily bread) 
and arrive at Sülüklü Inn in no 
time flat. The inn is swept and 
washed, smelling clean and ready 
for the day. People have their 
breakfast with a glass of bright 
red tea. However, we head over to 
Ciğercim at Suriçi. Entering the 
restaurant, an amazing smell that 
you can never forget welcomes 
you. It’s nine in the morning and 
normally liver is not served at this 
hour but they will cook it for us - 
the team is ready. Seasoned fresh 
lamb liver is skewered along with 
tail fat. The fire of the barbecue 
is neither scorching nor hot. The 
master cook starts to grill the liver. 
You want to embody the spirit 
of Cahit Sıtkı Tarancı and write 
poems with lines like “bir kere 
sevdaya tutulmaya gör” (once you 
are smitten with love). The liver 
dissolves in our mouth. 

These riblets are 
something else  
After breakfast, we pound the 
pavements of this beautiful 
city, street by street, and reach 
Hacı Halit at noon. The locals 
of Diyarbakır know Hacı Halit 



sofrasına konuk olmuşuz gibi 
karşılanıyoruz. İçeride telaşlı 
bir koşturmaca var. Bunca 
kalabalığa bu garsonlar nasıl 
yetişiyor diye kendi aramızda 
konuşurken yemeklerimiz 
geliyor: Kuzu kol, harman 
kebabı ve kuzu ıstakoz... 
Önümüze gelen üç çeşit yemek 
haftada sadece bir gün, cumaları 
pişiriliyor. Kuzu kaburgaya 
burada kuzu ıstakoz deniyor 
ve biraz gerçeküstü olan bu 
isim “ıstakoz gibi kızarmak” 
deyiminden geliyor. Tariflere 
sığmayacak, akıldan çıkmayacak 
türden bir lezzet bu. Herkes 
o kadar samimi, o kadar 
kucaklayıcı ve o kadar doğal ki, 
karnımız kadar ruhumuzu da 
bu şehrin cömert dostluğu ile 
doyuruyoruz. 
Diyarbakır’ın pidesi de 
meşhur. Ekmek buralarda 
en kıymetli nimet. Mademki 
bugün Diyarbakır mutfağını 
keşfediyoruz, akşamüstü 
soluğu bir fırında almaya karar 
veriyoruz. Fırına vardığımızda 
kendimizi fırıncının kuru 
fasulye sofrasında buluyoruz 
bir anda. Daha önce hiçbir 
restoranda bu kadar lezzetli 
bir kuru fasulye yemediğimiz 
konusunda bütün ekip 

hemfikiriz. Fırın 55 yaşında. 
Şimdi üçüncü kuşak işin 
başında. Bu insanlar o kadar sıra 
dışı bir ahenkle çalışıyorlar ve 
işler öyle tıkır tıkır ilerliyor ki, 
sanki yanlışlıkla araya elimizi 
uzatsak bütün sistem o saniye 
duracakmış gibi geliyor. Şehirde 
dolaştığımız süre boyunca aynı 
şeyi hissediyoruz.  
Kente karanlık çökerken 
havaalanına doğru yola çıkma 
vakti geliyor. Oysa birlikte 
daha yapacak ne çok şeyimiz 
vardı Diyarbakır. Malabadi 
Köprüsü’nün acıklı aşk 
hikâyesinden, kara taşlarla 
inşa edilen Ulu Cami’nin her 
taşının altında yatan türlü türlü 
efsanelerden, Safa Camii’nin 
eski bir kılıf içinde korunduğu 
söylenen minaresinden, 
büyüklerin dediğine göre 
eskinin Beyoğlu’su olan Melik 
Ahmet Caddesi’nden ya da 
ömrün her iklimini şiirlerinde 
hece hece işleyen Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın dört mevsime göre 
yapılmış evinden bahsedemedik 
bile. Sokaklarını gezdik, yedik 
içtik, bir demircinin kendisine 
ve kalfalarına pişirdiği sac 
tavanın suyuna ekmeğimizi 
bandık; gidiyoruz. Umarız en 
yakın zamanda yine geliriz.

well and recommend it to kith 
and kin coming from afar. We are 
welcomed here as if we are a guest 
at the table of one of our relatives. 
Inside it’s hectic. While we were 
discussing among us how the 
waiters manage to cater to this 
crowd our meals arrive: shoulder 
of lamb, harman kebab and kuzu 
istakoz (riblets)... The three types 
of dish that are placed before us 
are only cooked once a week, on 
Fridays. Riblets are referred to as 
“lamb lobster” in Turkish. This 
extraordinary name comes from 
the saying “to turn as red as a 
lobster.” This is a kind of delicacy 
that cannot be contained in a 
recipe and will always remain 
in your mind. Everybody is 
so sincere, so inclusive and so 
natural that we feed our souls as 
much as our stomachs with the 
city’s generous amity. 
Diyarbakır’s pide is also renowned. 
Bread is the most valuable blessing 
around here. Considering that 
we are exploring the cuisine of 
Diyarbakır today, we get to a 
bakery in no time flat. As a matter 
of fact, we find ourselves at the 
table of the baker, set with baked 
beans. We all, the whole crew, 
agree that these are by far the best 
baked beans we have had in any 

restaurant. The bakery is 55 years 
old. It’s run by the third generation 
now. These people are working in 
such extraordinary harmony, and 
clockwork manner that it feels as 
though if we were to extend our 
hand by mistake the whole system 
would crash at that instant. We 
feel the same thing all throughout 
the time we stroll around the city. 
As darkness falls, it is time to get 
to the airport. Alas, we could still 
have done so much in Diyarbakır! 
We did not even mention the 
tragic love story of the Malabadi 
Bridge; all kinds of legends that 
lay underneath each and every 
stone of Ulu Mosque built with 
black rocks; the minaret of the 
Safa Mosque said to be kept in 
an old covering; Melik Ahmet 
Street referred by the elderly 
as the Beyoğlu of old; or the 
house of the poet Cahit Sıtkı 
Tarancı, who was committed 
to writing of all the ages of life, 
built to be convenient in all four 
seasons. Having strolled down 
its streets, eaten and drank, 
dipped pieces of bread into meat 
sautéed in a skillet prepared by 
a hammersmith for himself and 
his foremen, we reluctantly head 
off. We hope to pay another visit 
as soon as possible.





M. ALİ ALPAR ARŞİVİNÜKHET ŞEN

Sorbonne’dan doktora derecesi alan ilk kimyager 
Türk kadını. “Officer de l’Académie” nişanı ve 
TÜBİTAK Bilim Ödülü alan başarılı bir bilim insanı. 
İki çocuğu da dünya çapında bilim insanları olan 
bir anne. Remziye Hisar’ın pek az kişi tarafından 
bilinen yaşamı, bilim alanında azim ve mücadele 
ile kazanılmış başarıların öyküsü aynı zamanda...

The first woman chemist to receive a degree 
from the Sorbonne, a successful scientist who 
received the order of “Officier de l’Académie” and 
the TÜBİTAK science award. A mother whose two 
children became worldwide-known scientific figures. 
Known to a few, the life of Remziye Hisar is full of 
stories of success in the field of science achieved by 
tenacity and struggle...

KENDİ HAYATININ 
MİMARI BİR BİLİM 
İNSANI

A SCIENTIFIC FIGURE AND 
ARCHITECT OF HER OWN LIFE

REMZİYE 
HİSAR 



1

Yıl 1919; İstanbul Üniversitesi 
Darülfünun adıyla eğitim 
vermekte. O dönem için 
kadınların üniversite eğitimi 
almaları pek rastlanır bir 
durum değil, kadın öğrenci 
sayısı bir elin parmaklarını 
geçmeyecek kadar az. Yine o 
günlerde kadınların üniversite 
gibi çalışma hayatında da 
çok fazla yer alamadıklarını 
söylemeye bilmem gerek var 
mı! Üniversiteye girmesi bile 
zamanının şartları itibarıyla 
başlı başına büyük bir başarı 
iken idealist  bir kadının 
Sorbonne’dan diploma alacağı, 
dahası Madame Curie’nin 
öğrencisi olabileceği kimin 
aklına gelirdi? Remziye Hisar 
önce hayal etti, sonra da 
hayallerini tek tek gerçeğe 
dönüştürmeyi başardı. Yaşadığı 
çağın çok ilerisinde bir kadının 
azim, mücadele ve başarılarla 
dolu hayat hikâyesine tanıklık 
etmeye hazır mısınız? 

Üsküp’ten İstanbul’a 
Remziye Hisar 1902 
yılında Üsküp’te doğar, 
yedi yaşındayken ailesi 

It was 1919, Istanbul University was 
then known as Darülfünun. In those 
years, it was out of the ordinary for 
women to attend university, and the 
number of female students could be 
counted on the fingers of one’s two 
hands. I wonder if I need to mention 
that let alone standing a chance 
to attend university, women were 
not a part of the workforce either! 
Studying at university was, in and 
of itself, a huge success judging 
by the conditions of the day - who 
could have guessed that an idealist 
woman could get a diploma from the 
Sorbonne and become the student 
of Madame Curie? Remziye Hisar 
first imagined, and then managed to 
make these dreams come true, one by 
one. Are you ready to bear witness to 
the life story of a tenacious, striving 
and successful woman who was way 
beyond her time? 

From Skopje to Istanbul 
Born in 1902 in Skopje, Remziye 
Hisar moves to Istanbul with her 
family at the age of seven. Her great 
interest in reading and learning is 
apparent from a tender age. She 
finishes the three-year primary 
school at Davutpaşa within a 

İstanbul’a taşınır. Okumaya, 
öğrenmeye olan büyük ilgisi 
daha çocukluğundan bellidir. 
Davutpaşa’daki üç yıllık 
Mekteb-i İptidaiye’yi bir yılda 
bitirir. Daha sonra da İttihat 
ve Terakki Mektebi’nde ve 
Emirgan İnas Rüşdiyesi’nde 
okur. Üniversiteye hazırlık 
için kurulan Çapa Muallim 
Mektebi’ne gider. (Bir 
söyleşisinde o yıllardan 
bahsederken, matematik 
derslerinin çok iyi olduğunu 
ve alt sınıflardaki öğrencilere 
ders verdiğini anlatır.) 
Çalışmalarının karşılığını 
Darülfünun’u kazanarak 
alır. Ona büyük başarılar 
getirecek ve onu ülkenin ilk 
kimyager kadını unvanı ile 
onurlandıracak macerası da 
burada başlar. Diğer taraftan, 
ailesinin onun üniversite 
okumasını değil de evlenmesini 
tercih ettiğini belirtmekte 
fayda var. Babası, Hisar’a 
“Sen baron kızı değilsin, bize 
bir şey olursa ne yapacaksın, 
evlenmelisin.” demiştir. Ancak 
Remziye Hisar’ın aklında 
evlenmek yoktur. O sıralarda 

year. Later, she attends the High 
School of Union and Progress and 
the Emirgan İnas Lycee. To prepare 
for university she attends the Çapa 
Teacher Education School. (In one of 
her interviews, she said that she was 
very good at mathematics and tutored 
younger students.) She reapes the fruit 
of her work by getting into Darülfünun. 
Her adventure as the world’s first 
woman chemist, which will bring her a 
lot success and honors, starts here. It is 
also worth mentioning that her family 
would have preferred her not to study 
at university but to get married. Her 
father once told her, “You are not the 
daughter of a baron, what will you do 
if something happens to us, you should 
get married.” However, Remziye Hisar 
is not thinking of marriage and for the 
sake of getting away from her suitors 
and the pressure placed on her by her 
parents she decides to go to Bakü. A 
school, newly opened in Bakü, is looking 
for a chemistry teacher. Setting off on 
a compelling voyage over the Black Sea, 
at the end of four days and four nights, 
she reaches Batum, and from there she 
goes to Bakü.  
However, grim days are in store for her 
in Bakü. War has started in Caucasus. 
Moreover, she needs to prove herself 
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1 Erenköy Kız Lisesi’nde kimya öğretmeni iken, 1930.
(önden ikinci sıra, sağdan üçüncü)
While she was a chemistry teacher at the Erenköy Girls’ Highschool, 1930.
(2nd row from the bottom, 3rd from the right)

çıkan taliplerinden, ailesinin 
baskısından uzaklaşmak için 
Bakü’ye gitmeye karar verir. 
Bakü’de açılan bir okul kimya 
öğretmeni aramaktadır. 
Karadeniz’de zorlu bir deniz 
yolculuğuna çıkıp dört gün 
dört gecenin sonunda Batum’a, 
oradan da Bakü’ye ulaşır.  
Ancak Bakü’de onu zor günler 
beklemektedir. Kafkasya’da 
savaş başlamıştır. Gittiği 
okulda ders verebilmesi için 
önce kendisini kanıtlaması 
gerekir. Verdiği ilk derste 
maarif vekilinin beğenisini 
kazanarak bu sınavdan da 
başarıyla geçer. Bakü’de bir kız 
öğretmen okulunun açılmasıyla 
ilgili toplantılardan birinde 
tanıştığı Doktor Reşit 
Süreyya Gürsey ile evlenir. 
Azerbaycan savaşta mağlup 
olunca da Türkiye’ye dönmek 
durumunda kalırlar. 

Sorbonne’da bir Türk kızı  
1921’de, sonraki yıllarda 
ünü annesini de aşıp dünya 
çapında yayılacak bir fizikçi 
olacak Feza Gürsey dünyaya 
gelir. Adana’daki kız öğretmen 

okuluna tayin edilen Remziye 
Hisar küçük oğlu Feza Gürsey’i 
İstanbul’da, annesinde 
bırakarak Adana’ya gider. 
Adana, Remziye Hisar’ın 
seyahatler ve göçlerle 
dolu hayatının son durağı 
olmayacaktır elbette. Eşi 
hastalığı dolayısıyla Paris’e 
gitmek durumunda kalır, o da 
peşinden yollara düşer. Remziye 
Hisar’ın Paris’le ilgili başka 
planları da vardır, bunlardan 
biri de bilimi orada öğrenip 
“uluslararası bir bilim insanı” 
olmaktır. Ancak bu kolay 
olmayacaktır, çünkü Fransa’da 
kimya okumak için önce iki 
yıl yüksek matematik eğitimi 
alıp bitirmek gerekir. Hisar 
yolundan dönmez. Gerekeni 
yapar, Sorbonne’da kimya 
okumaya hak kazanır. Efsanevi 
okulun hocaları arasında bilim 
dünyasının ünlü isimleri vardır, 
bunlardan en bilineni de hiç 
kuşkusuz Madame Curie’dir. 

Bitmez tükenmez 
öğrenme merakı  
Paris, bilim insanlarına 
inanılmaz derecede büyük 

2

3

Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde, 1940.
At the Public Hygiene Institute in Ankara, 1940.

Remziye Hisar uzun öğretmenlik yaşamı boyunca çok
sayıda bilim insanı yetiştirdi.
Remziye Hisar has educated many scientific figures throughout her long career 
as a teacher.

to be able to teach at the Bakü 
school. The education inspector who 
witnesses her first lesson, however, 
passes her with flying colors. Soon 
she marries Dr. Reşit Süreyya Gürsey 
who she met in a meeting held to 
bring a Female Teachers School into 
service in Bakü. When Azerbaijan 
loses the war, she is left with no 
choice but to return to Turkey. 

A Turkish girl in Sorbonne  
In 1921, Feza Gürsey, a physicist 
whose worldwide fame would 
surpass that of his mother in the 
later years, is born. Appointed 
to the Female Teachers School in 
Adana, leaving her little son Feza 
Gürsey in Istanbul with her mother, 
Remziye Hisar goes to Adana. This 
city is, of course, not the last stop 
in Remziye Hisar’s life, a life full 
of travel and moving. When her 
spouse is obliged to go to Paris due 
to an illness she is forced to follow 
suit. Remziye Hisar, though, has 
other plans for Paris as well – these 

include to learn the science there and 
become an “international scientific 
figure.” However, this will prove to 
be difficult since it is compulsory 
to attend school for two years and 
get a degree in calculus in order to 
study chemistry in France. Hisar 
is relentless. She does what needs 
to be done, and qualifies to study 
chemistry at the Sorbonne. Among 
the lecturers of the legendary school 
are famous figures of the science 
world, the most renowned of which 
is, without doubt, Madame Curie. 

An unquenchable thirst for 
learning 
Paris provides scientists great 
opportunities and Hisar tries to 
make use of all of them – her thirst 
for learning is unquenchable. 
She is interested in biochemistry, 
and graduates from the Institut 
Pasteur after attending lectures 
there. Around those days, her 
daughter Deha is born. In a short 
while, she parts ways with her 

2
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imkânlar sunar; o da hepsinden 
yararlanmaya çalışır. Bitmez 
tükenmez bir öğrenme merakı 
vardır çünkü. Biyokimya ilgisini 
çeker, Pasteur Enstitüsü’ndeki 
derslere devam eder ve buradan 
da sertifika alır. O sırada kızı 
Deha dünyaya gelir. Kısa bir 
süre sonra da eşinden ayrılır. 
Yakınlarının aktardığına göre; 
Remziye Hisar biyokimya 
derslerini eşi ile birlikte aynı 
fakültede almaktadır ancak 
eşi çalışmalarını İngiltere’de 
sürdürmeye karar verir. Bu süreç 
daha sonra boşanmaları ile 
sonuçlanır.  
Remziye Hisar Fransa’daki 
eğitimine, Millî Eğitim 
Bakanlığı bursu ile devam 
etmektedir ancak doktora 
aşamasına geldiğinde maalesef 
bursu kesilir. Bakanlık onu geri 
çağırır ve Erenköy Kız Lisesi’nde 
idari bir göreve tayin eder.  
Paris’ten istemeye istemeye 
ayrılmak zorunda kalır. Ancak 
öyle hemen pes edecek bir 
kadın değildir. Öğrenmek onun 

tutkusudur, bu yüzden idari bir 
görevde bulunmayı hiç istemez. 
Bakanlığa mektup yazar, 
durumunu anlatır, en azından 
idari görev yerine öğretmenlik 
yapmak istediğini belirtir ve 
uygun bir okula öğretmen olarak 
tayin edilmesini talep eder. Bu 
mektup üzerine şaşırtıcı bir 
gelişme olur, bakanlık Remziye 
Hisar’a doktora bursunu 
geri verir ve o da doktorasını 
tamamlamak üzere Paris’e 
döner. Yanında kızı, sonraki 
yıllarda Uluslararası Psikoloji 
Cemiyeti’nin tek Türk üyesi 
olacak ünlü psikiyatrist Deha 
Gürsey de vardır. Oğlu Feza 
ise yatılı olarak Galatasaray 
Lisesi’nde okumaktadır. 
Fransa’ya dönüşü Remziye 
Hisar’a Sorbonne’dan doktora 
derecesi ile mezun olan ilk 
Türk kadın unvanını da 
getirir. Remziye Hisar doktora 
derecesini aldığı sınav günü 
duyduğu heyecanı anılarında 
şöyle anlatır: “Eyvah! dedim, 
reddedildi. 20 dakika sonra 

4
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Sorbonne Üniversitesi’nde laboratuvarda, 1927.
At the laboratory of Sorbonne University. 1927.

Paris’te, Sorbonne Üniversitesi’nde kimya eğitimi görürken, 1926.
(ön sıra, soldan dördüncü)
In Paris, as she was studying chemistry in Sorbonne University. 1926.
(front row, 4th from the left.)

Sorbonne’da kimya alanında doktora yapan Remziye Hisar, 2 Nobel ödülü 
sahibi Marie Curie’nin de öğrencisi olmuştur.   
Completing her chemistry doctorate in Sorbonne, Remziye Hisar was the student 
of two-time Nobel prize winner Marie Curie.

spouse. According to her close 
circle, even though they were 
studying biochemistry in the same 
department, her spouse decided to 
continue his studies in England. This 
phase ends in divorce.  
Remziye Hisar continues her 
education in France with a 
scholarship from the Ministry of 
Education. When she is  about to 
start her PhD studies, however, her 

funding is cut off. Assigning her to an 
administrative post at Erenköy Girls’ 
High School, the Ministry calls her 
back. Halfheartedly, she is forced to 
leave Paris. Yet, she is not one to give 
up that easily. Learning is her passion 
and she certainly does not want to work 
as an administrator. Writing a letter 
to the ministry to inform them of her 
circumstances, saying that she would, 
at the very least, want to teach she 
requests to be appointed to a suitable 
school as a teacher. Upon this letter, 
something surprising unfolds: the 
ministry regrants Remziye Hisar her 
PhD scholarship and she returns to 
Paris to finish her doctorate. She takes 
her daughter, Deha Gürsey, with her 
who will become a famous psychiatrist 
and the first Turkish member of the 
International Psychology Society. 
Her son Feza is a boarding student 
in Galatasaray High School. Her 
return to France lends her the title of 
the first Turkish woman to receive a 
PhD degree from the Sorbonne. In her 
memoirs, Remziye Hisar talks about 
the excitement she felt on the day of 
her doctorate exam: “I said, ‘Oh my!’ I 
will be turned down.’ Twenty minutes 
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geldiler. Mösyö Pascal, ‘Biraz 
geciktik, çünkü madamın 
meziyetlerini jüri azalarına 
anlatmak uzun sürdü.’ dedi. 
Sonra da beni öylesine övdü 
ki, yerin dibine geçtim. Ondan 
sonra jürinin özel mansiyonunu 
aldığımı söyledi.” 
Öğrenmeye meraklı ve arzulu, 
bu uğurda mesafeler kat eden, 
önüne çıkan engelleri bir bir 
aşan ama yine de övgüler 
karşısında mahcup bir kadın... 
Onun bu mahcubiyeti “oldum” 
demeyen, kendini geliştirmeye, 
öğrenmeye meraklı, azimli 
yapısından gelir. Bu özel unvan 
ile İstanbul’a döndüğünde 
yeni adresi, sıralarında 
eğitim gördüğü İstanbul 
Üniversitesi’dir. Öğrencisi 
olduğu üniversitenin hocasıdır 
artık… Daha sonra da İstanbul 
Teknik Üniversitesi dâhil pek 
çok üniversitede görev yapar, 
bilim ve akademi dünyasına 
katkıları 1973 yılına kadar 
sürer. Hisar 1956 yılında Fransız 

hükümeti tarafından “Officier 
de l’Académie” nişanı ile, 1991 
yılında ise TÜBİTAK Bilim 
Ödülü ile onurlandırılır.  
Bu başarılı, azimli bilim 
insanını TÜBİTAK ödülünü 
aldıktan bir yıl sonra, 1992’de 
kaybettik. Ne acıdır ki, oğlu 
Feza Gürsey de annesi ile aynı 
yılda üstelik ondan iki ay önce 
hayata gözlerini yummuştu. İlk 
çocuğunu dünyaya getirdiğinde 
19 yaşında, Sorbonne’a doktora 
eğitimine gittiğinde ise henüz 
20’li yaşlarının başında 
olduğunu düşünürsek Remziye 
Hisar’ın yedi kitabının, bilimsel 
indekslerde yer alan onlarca 
makalesinin, bilim dünyasına 
katkılarının, yetiştirdiği onlarca 
öğrencinin yanı sıra kendi 
hayatının da mimarı olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Hayatını 
bir bilim insanı olarak kuran 
Hisar’ın kararlılığı, mücadelesi 
ve direnci gerçekten hayranlık 
verici. Bütün gençlere ilham 
kaynağı olması dileğiyle...

later they arrived. Mr. Pascal said, 
‘We ran a little bit late, since it took 
a while to count all the merits of the 
Madame to the members of the 
jury.’ And then he spoke so highly 
of me that I felt small. And he told 
me that I had received the jury 
special mention.” 
She is a woman so passionate to 
learn, who has taken such strides 
to that end by overcoming all the 
obstacles set before her, yet she 
is embarrassed when praised... 
That bashfulness is  welded by 
a disposition that does not “lay 
claims to a stature,” but has the 
curiosity and perseverance to learn 
and develop. When she returns 
to Istanbul with the special title, 
she starts teaching at Istanbul 
University, faced with the desks 
she once occupied as a student. She 
is now a lecturer at the university 
she once studied… Later she works 
in many universities, including 
Istanbul Technical University, 
contributing to the world of science 
and academy until 1973. Hisar is 

honored by the French government 
with the order of “Officier de l’ 
Académie” in 1956 and with the 
TÜBİTAK Science award in 1991.  
We lost this successful and strong-
minded scientific figure in 1992, a 
year after she received the TÜBİTAK 
award. Unfortunately, her son Feza 
Gürsey closed his eyes to the world 
just two months before his mother. 
Considering that she was 19 when 
she gave birth to her first child, and 
she was only in her early twenties 
when she went to Sorbonne for her 
doctorate, it would not be wrong 
to say that she was not solely the 
author of seven books and all the 
academic papers listed under her 
name in the scientific indexes, the 
source of the contributions she 
made to science and a teacher to the 
students she trained, but she was 
the architect of her own life as well. 
Building her life as a scientific figure 
Hisar’s determination, struggle and 
perseverance evoke true admiration. 
We wish that it will inspire many 
generations to come...
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Kışın ilk karının ardından, çok geçmez, yemek 
tutkunlarının aklına da kaz düşer. Pişirmesi biraz 
zahmetlidir ya, lezzeti de damaklara sığmaz…

A TASTE TO RELISH: THE GOOSE OF KARS

Come winter, as the first snow falls, goose meat enters 
the minds of gourmets. It takes time and effort to cook 
but its taste is one to be relished. 

FERHAT ELIK ERDAL ATAŞ

LEZZETİ DAMAKLARA SIĞMIYOR

KARS KAZI

Dünya genelinde pek 
çok mutfağın en özel 
lezzetlerinden biri kaz 
eti. Dünyanın en lezzetli 
kazlarından biri ise Kars 
kazı. Belki Pekin ördeği kadar 
meşhur değil ama ondan 
çok daha lezzetli olduğunu 
söyleyen dünyaca ünlü 
gurmeler var.  
Kars kazı yalnızca yayla 
ve mera besiciliği ile 
yetiştiriliyor. Bu pek çok 
açıdan iyi bir durum. Bu 
sayede kaz eti en doğal hâliyle 

sofralarımıza geliyor hâlâ. 
Eskiden sadece köylerde, 
evlerde pişirilir ve mutlaka 
kar erimeden tüketilirdi 
ama artık saklama koşulları 
geliştiği için yazın bile bu 
muhteşem lezzetin tadını 
çıkarmak mümkün. Kars 
kazı her geçen gün biraz daha 
ünlendikçe, lezzeti çok daha 
geniş coğrafyalara yayıldıkça 
ve saklama koşulları 
sayesinde çok daha uzaklara 
ulaştıkça, Kars’taki besiciler 
de işe daha sıkı sarılıyor.  

Goose meat is one of the most 
palatable tastes in world 
cuisines. One of the most 
delicious goose of the world is 
the goose of Kars. It may not be 
as famous as the duck of Beijing 
but there are world renowned 
gourmets who claim that it’s 
even tastier.  
The goose of Kars is not bred 
in integrated facilities, but 
by free-range farming in the 
highlands and pastures. And, 
hence, we are yet to see it on the 
supermarket racks. As a matter 

of fact, this is, in a lot of ways, 
a great thing. As a result, the 
goose meat takes its place on 
our tables in its most natural 
form.In the past, it would 
only be cooked in villages, in 
houses and consumed even 
before the snow melted but 
since preservation methods 
have now changed, it is 
possible to enjoy this taste 
even in the summer. As the 
Kars goose continues to gain 
popularity every day, its taste 
gets to be relished in a wider 
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Kar düşünce 
Kar düşer düşmez kesilip 
tüyleri yolunan kaz bir 
hafta tuzlu suda bekletiliyor 
ve ardından üzerlerine 
un serpiştiriliyor. Ayazda 
dört ya da altı hafta 
arasında kurutulan kazlar, 
soğukların devam etmesi 
hâlinde mayıs ayına kadar 
ambarlarda muhafaza 
edilebiliyor. 
Tuzla ovulup saklanan kaz 
eti, çok lezzetli olmasının 
yanı sıra içindeki vitamin ve 
mineraller dolayısıyla da son 
derece faydalı…  
Hemen belirtelim; kaz etini 
sakın düdüklü tencerede 
pişirmeyin; lezzetini ortaya 
asıl çıkaran, onu yavaş yavaş 
pişirmek.

Ön pişirme 
Mevsimin ilk kaz 
lezzetlerini hazırlamak 
için Kars’a sipariş verdik. 
Özel vakumlu paketinde 
kazımız birkaç gün içinde 
geldi. Oldukça yağlı bir kaz 
bu. Paketinden çıkarınca ilk 
iş olarak, kazı tümü suyun 
içinde kalacak şekilde buz 
dolu bir kaba yerleştirip 
dört saat bekletiyoruz. 

Bunu yapmak önemli çünkü 
buzlu su, kazın hem fazla 
tuzunu alıyor hem de kesim 
işleminden kalan kanı 
arındırıyor. 
Sıra ön pişirmeye geldi. 
Herhangi bir kaz yemeği 
pişirecekseniz, ilk iş olarak 
bu ön pişirmeyi yapmanızı 
öneririm. Bu sayede etiniz 
çok daha yumuşak, sulu ve 
lezzetli olur. 
Malzemelerin tümünü 
(2 orta boy havuç, 2 orta 
boy kök kereviz, 1 orta boy 
kuru soğan, 1 baş sarımsak, 
1 tutam kekik, 1 tutam 
biberiye, 2 defne yaprağı, 10 
gr tane karabiber) küp küp 
doğrayıp büyük ve derin bir 
tencerede kavurun. Tencereye 
su ve tuz ekleyin. Kazı 
buzlu sudan çıkarıp güzelce 
yıkadıktan sonra tencereye 
koyun. Kaynadıkça suyun 
üzerinde yağlar birikecek; 
muhteşem kaz yağı! Lezzetin 
en önemli sırlarından biri 
de ön pişirme sırasında 
çıkan bu yağ. Kaşıkla 
yavaşça topladığınız yağı 
bir kâseye alın. İki saat bu 
şekilde pişirin. Şimdi bu 
enfes kaz ile harika lezzetler 
hazırlayabilirsiniz.

geographic area due to advanced 
transportation and storage 
conditions – and the livestock 
breeders in Kars have put their 
shoulders to the wheel. 

When snow falls 
The feathers of the goose that’s 
slaughtered just when snow 
falls are plucked, and it is kept 
in salted water for a week and 
sprinkled with flour. The geese 
dried by exposure to frost for 
four to six weeks can be kept in 
storage until the end of May if 
the weather continues to be cold. 
Scrubbed with salt, the goose 
meat is not only delicious but 
is very beneficial as well. It is a 
very useful nutritive source, rich 
in vitamins and minerals. But 
keep in mind: don’t pre-cook the 
goose meat in a pressure cooker. 
What brings out the taste of the 
Kars goose is to cook it slowly in 
an ordinary pot. 
 
Precooking 
We have placed an order in Kars 
for the first goose delicacies of 
the season. The vacuum-packed 
goose arrived within a few days. 
It was quite a fatty goose. After 
taking it out of its package, you 
should first place it in a pot filled 

to the brim with iced water, and 
leave it to rest for 4 hours. It 
is important to do this since 
iced water absorbs the excess 
salt and the remaining blood 
of the goose. 
It is time to precook it. If you 
are to cook any one of the goose 
dishes, you should first of all try 
to precookblanch according to 
our recipe. This way, your meat 
will become tenderer, juicy and 
will taste better. 
Dice all the ingredients (2 
medium sized carrots, 2 medium 
sized celery roots, 1 medium 
sized onion, 1 clove of garlic, 
1 pinch of thyme, 1 pinch of 
rosemary, 2 bay leaves, 10 g 
black peppercorn) and sauté 
them in a large, deep pot. Add 
salt and water. Taking the goose 
out of the iced water, wash it 
well and place in the pot. As the 
goose boils, the fat will collect on 
the surface of the water - that 
splendid goose fat. One of the 
most important secrets to its 
taste is the fat that oozes out 
during precooking. Collect the 
fat you have scooped out with 
a spoon in a bowl. Cook it for 
2 hours. Now you can prepare 
wonderful dishes with this 
splendid goose.
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GOOSE WITH SIYEZ WHEAT BULGUR 

1 medium sized goose / 2 medium sized beet / 1 pinch of fresh rosemary / 1 pinch of fresh thyme / 
2 medium sized celery roots / 4 baby potatoes / 2 medium sized onions / 3 cloves of garlic / 6 bay 
leaves / 1 pinch of salt/ 1 pinch of black pepper / olive oil 
For the Rice Stuffing: 300 g siyez wheat bulgur / 20 g dry blueberries / 1 small sized onion / 
3 cloves of garlic / 1 pinch of dill/ 1 pinch of dry mint / 1 pinch of parsley / 6 dried apricots 
 
Sauté the garlic and the onions you have diced in a medium sized pot with two spoonfuls 
of olive oil. Adding the washed siyez wheat bulgur on top, continue to sauté until all 
ingredients are mixed well. Pour water over the bulgur covering it by an inch and add the 
goose fat that you have collected during the process discussed above to the rice. Add and 
stir in the diced dried apricot and blueberries, dill, mint and parsley and cook until the 
water is absorbed. 
Slice the potatoes, celery and beet in whichever way you’ d like to bake them - it is also 
possible to place them whole on the tray. Place the beet, celery, onion, garlic, bay leaves 
and sprinkle fresh thyme, rosemary, black pepper and salt over them. Fill the goose with 
the siyez wheat bulgur rice and cook it for an hour at 170 degrees. If your oven has such a 
feature, we would advise you to set it to cook with steam. When your meal is cooked you can 
serve the goose and vegetables together on a large dish.

SİYEZ BULGURLU KAZ 
 
1 orta boy kaz / 2 orta boy pancar / 1 tutam taze biberiye / 1 tutam taze kekik / 2 orta boy kök 
kereviz / 4 bebek patates / 2 orta boy kuru soğan / 3 baş sarımsak / 6 defne yaprağı / 20 g tuz /  
10 g karabiber / zeytinyağı
Pilav için: 300 g siyez bulguru / 20 g kuru yaban mersini / 1 küçük boy kuru soğan /  
3 diş sarımsak / 1 tutam dereotu / 1 tutam nane / 1 tutam maydanoz / 6 kuru kayısı  

Diş diş doğradığınız sarımsakları ve soğanı, orta boy bir tencerede iki yemek kaşığı 
zeytinyağı ile kavurun. Üzerine yıkanmış siyez bulgurunu ilave edip bütün malzeme 
iyice karışıncaya kadar kavurmaya devam edin. Bulgurun üstüne çıkacak kadar sıcak 
suyu ve ön pişirme sırasında topladığınız kaz yağını ekleyerek pilavı pişirin. Küçük 
doğranmış kuru kayısı ve kuru yaban mersinlerini, ince kıyılmış dereotu, nane ve 
maydanozu ilave edip pilavı demlenmeye bırakın. 
Fırınlamak için patatesi, kerevizi ve pancarı dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ama 
kök sebzeleri tepsiye bütün hâlde koymak da mümkün. Geniş bir tepsiye pancarı, 
kerevizi, kuru soğanı, sarımsakları, defne yaprağını koyup üzerlerine taze kekik, 
biberiye, karabiber ve tuz serpin. Siyez bulgurlu pilavı kazın içine doldurup fırında 
170 derecede bir saat pişirin. Pişirme sırasında fırınınız uygunsa buharlı pişirmeye 
ayarlamanızı tavsiye ederiz. Yemeğiniz piştiğinde kazı ve sebzeleri geniş bir tabakta 
bir arada servis edebilirsiniz.
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GOOSE WITH QUINCE OVER BREAD  

120 g goose pieces / 2 slices of black bread / 20 g fennel root / 1 pinch of purple basil / 1 quince/ 
2 baby radishes / 1 cinnamon stick / 2 cloves/ 1 star anise / 2 tbsp. granulated sugar/ olive oil /         
lemon juice/ sea salt/ chives
 
For this recipe, you must first make the quince marmalade. Grate the quince without peeling 
it. Put its seeds aside. Place the star anise, cinnamon stick, cloves, the quince seeds and 
grated quince into a medium sized saucepan and adding the sugar on top leave it to soak for 
10 minutes. 
You can cook the quince on low heat and when it changes color, add a few drops of lemon juice. 
When it caramelizes remove from heat. Take the clove, cinnamon stick, star anise and quince 
seeds out of the pot.
Shred the goose meat. Over the shredded meat sprinkle a little bit of purple basil, fennel root, 
chives and enhance its taste with a sprinkle of cold-pressed virgin olive oil and sea salt. Cut two 
thin slices of the black bread, and place the seasoned goose meat on top. After placing your bread 
slices on a service plate you can add a bit of quince marmalade and baby radishes on the side. 

EKMEK ÜSTÜ AYVALI KAZ  
 
120 g kaz parçaları / 2 dilim siyah ekmek / 20 g kök rezene / 1 tutam reyhan otu / 1 ayva / 2 bebek 
turp / 1 çubuk tarçın / 2 karanfil / 1 yıldız anason / 2 yemek kaşığı toz şeker/ zeytinyağı / limon 
suyu / deniz tuzu / frenk soğanı 
 
Bu tarifte önce ayva marmeladını yapmanız gerekiyor. Ayvayı kabuklarını soymadan 
rendeleyin. Çekirdekleri kenara ayırın. Orta boy bir tencereye (kaçarola yani uzun 
saplı tencere de kullanabilirsiniz) yıldız anasonu, çubuk tarçını, karanfilleri, ayva 
çekirdeklerini ve rendelenmiş ayvayı koyup üzerine şekeri ilave edin ve 10 dakika bu 
şekilde bekletin. 
Kısık ateşte ayvalar renk alana kadar bekleyip birkaç damla limon suyu ilave 
edebilirsiniz. İyice karamelize olduktan sonra kenara alın. Karanfili, çubuk tarçını, 
yıldız anasonu ve ayva çekirdeklerini tencereden çıkarın.
Kaz etini elinizle tiftikleyin. Tiftiklenmiş etin üzerine biraz aroma katması için 
reyhan, kök rezene, Frenk soğanı ilave edip soğuk sıkım zeytinyağı ve deniz tuzu ile 
lezzeti zenginleştirin. Siyah ekmekten iki ince dilim kesip, üzerine aromalandırılmış 
kaz eti parçalarını koyun. Ekmek dilimlerinizi servis tabağına yerleştirdikten sonra 
yanına ayva marmeladı ve bebek turp ekleyerek servis edebilirsiniz. 
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SALAD WITH GOOSE MEAT 
 
100 g goose pieces / 100 g buckwheat / 1 small orange  / 1 small grapefruit / 1 baby radish / 
Half a bunch of baby arugula / 15 ml olive oil/ 1 lemon / Juice of half a pomegranate / 10 g 
pomegranate seeds 

Wash the buckwheat in lukewarm water for 2 minutes. Fill a medium sized pot with 
water four fingers deep and sprinkle a little bit of olive oil and salt on it. When the 
water boils, place the buckwheat in the pot and cook it. As you wait for the buckwheat to 
cool, wash the baby arugula in vinegar water and leave the leaves to dry. Mix the cooled 
buckwheat, the pieces of goose meat, the arugula, the slices of orange and grapefruit, the 
pomegranate seeds, and baby radish in a big bowl. Finally, add the olive oil, lemon and 
orange juice. Your salad is ready to be served.

KAZ ETLİ SALATA
 
100 g kaz parçaları / 100 g karabuğday / 1 küçük portakal  / 1 küçük greyfurt / 1 bebek turp / 
Yarım demet bebek roka / 15 ml zeytinyağı / 1 limon / Yarım narın suyu / 10 g nar tanesi
 
Karabuğdayı ılık suda iki dakika yıkayın. Orta büyüklükte bir tencereye dört parmak su 
koyup içine tuz ve biraz zeytinyağı dökün. Su kaynama noktasına gelince karabuğdayı 
içine atıp haşlayın. Pişen karabuğdayın soğumasını beklerken bebek rokaları sirkeli suda 
yıkayıp kuruttuktan sonra kenara alabilirsiniz. Soğuyan karabuğdayı, kaz eti parçalarını, 
rokayı, portakal ve greyfurt dilimlerini, nar tanelerini ve bebek turpları büyük bir kâsede 
güzelce harmanlayın. Son olarak da zeytinyağı, limon ve isteğe bağlı olarak portakal suyu 
ilave edip servise hazır hâle getirin.
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CLASSIC
KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

 Mil kazanın.
• THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
• Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
• Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
• Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
 Mil’lerinizi harcayın.
• Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
• Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
•  Anlaşmalı program ortaklarında
•  shopandmiles.com’da

 Earn Miles.
• Flying with Turkish Airlines and other partner airlines
• With our partner companies
• All spending with Miles&Smiles credit card
• All spending with credit card at shopandmiles.com
 Redeem your Miles.
• Buying award ticket and upgrading of your class
• Enjoy Miles&Smiles all advantages and privileges
• At our partner companies
• At shopandmiles.com

Üye olmak için satış ofisleri / Sales Offices for membership: +90 212 444 0 849   |   +90 850 333 0 849    |   milesandsmiles.com

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

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

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

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

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

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

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

 ELITE CARD
 In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Elite Card.
• Access to the private lounges (CIP) both on
  domestic and international flights with one
  guest and access to  the CIP lounges with their  
 family members or one of their guests while   
 traveling on THY domestic flights & international  
 flights departing from Turkey 
• The opportunity to purchase up to 10,000 Status
  Miles for Elite membership renewal
• Accommodate their fellow travelers against
 50 TL (tax included) or in exchange for 4,000
  Miles in domestic CIP lounges
• Check-in at the Business Class counters both
  on domestic and int. flights. In Ankara, Antalya,  
 Izmir and Sabiha Gökçen airports, check-in   
 service is directly applied at CIP lounges.
• Additional baggage allowance 20 kg /1 additional
  piece of baggage (1 additional piece of baggage  
 on piece concept applicable flights)
• Dedicated phone line: +90 212 444 1 849
• 50% discount for your companion on Business
  Class paid tickets
• Special passport immigration desks in Ataturk
  Airport for international departures
• Special security enterance in Atatürk Airport for
  international departures
• Earn 50 % more Miles on your shopping with
  Miles&Smiles credit card
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status  
 Miles to upgrade or to maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

1.000
BONUS MİL HEDİYE!

SIGN-UP NOW and EARN

1.000
BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER

FOR FREE!
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SINAN AKKOL

Başarıya ulaşmak için gerekli motivasyonu kendinizde bulamadığınız 
alanlarda işe yarayan “oyunlaştırma” aslında yıllardır hayatımızda olsa da 

çoğumuz bunun farkında değiliz.

Even though gamification has been a part of our lives for years we are 
not really aware of it.

HAYATI OYUNLAŞTIRARAK 
KOLAYLAŞTIRIN

MAKE YOUR LIFE EASIER BY GAMIFICATION

Oyunlaştırma (Gamification) 
ülkemizde pek bilinmeyen 
bir kavram olsa da, dünyada 
son 20 yılda kullanım alanları 
genişleyen ve popülerleşen 
bir kavram. En yalın hâliyle; 
verilen hizmet veya ürünle 
etkileşimin oyunlardaki puan 
tablosu, rekabet ve ödül gibi 
sistemlerin gerçek hayattaki 
aktivitelere uygulanmasıyla 
arttırılması demek. Bu 
bağlamda bir örnek vermek 
isterim: Bir sabah evden 
çıktınız ve en sevdiğiniz 
kahve dükkânına girdiniz. 
Kahvenizi aldınız ve üstünde 

sekiz tane daire olan bir 
kart tutuşturdular elinize. 
Barista bu noktada size “Her 
kahve alışınızda bu karttaki 
dairelerin her birine bir 
damga basılacak ve 8 damga 
topladığınızda bedava bir 
kahve kazanacaksınız.” diyor.
Video oyunlarına biraz 
aşinaysanız, baristanın burada 
yaptığının size bir görev, bir 
“quest” vermek olduğunu 
hemen göreceksiniz: 8 kahve 
toplayın, ödülünüzü alın. 
Hayatınızın birçok alanında 
oyunlaştırmayı çevrenize ve 
çocuklarınıza uyguladığınızı 

Even though, gamification is 
a concept that is not really 
heard of in our country 
much, it has expanded and 
become all the more popular 
in the last 20 years across the 
world. In its simplest form, 
it is an enhancement of the 
interaction with the service 
or product supplied through 
the adaptation of systems 
from games like scoreboards, 
competition and rewards 
to activities in real life. Let 
me provide an example: let’s 
say that you leave the house 
one morning and go to your 

favorite coffee shop. You get 
your coffee and they hand you a 
card with eight circles. At this 
point the barista tells you, “We 
will stamp one of these circles 
every time you get a coffee and 
when you have eight of them, 
you’ll get a cup of free coffee.”
If you are familiar with 
videogames you will realize 
that the barista is giving 
you a task and taking you on 
a “quest”: collect 8 cups of 
coffee and get your reward. 
You will come to notice that 
you adopt gamification to 
your surroundings and in your 
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 Mil kazanın.
• THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
• Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
• Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
• Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
 Mil’lerinizi harcayın.
• Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
• Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
•  Anlaşmalı program ortaklarında
•  shopandmiles.com’da

 Earn Miles.
• Flying with Turkish Airlines and other partner airlines
• With our partner companies
• All spending with Miles&Smiles credit card
• All spending with credit card at shopandmiles.com
 Redeem your Miles.
• Buying award ticket and upgrading of your class
• Enjoy Miles&Smiles all advantages and privileges
• At our partner companies
• At shopandmiles.com

Üye olmak için satış ofisleri / Sales Offices for membership: +90 212 444 0 849   |   +90 850 333 0 849    |   milesandsmiles.com

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

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

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

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

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

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

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

 ELITE CARD
 In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Elite Card.
• Access to the private lounges (CIP) both on
  domestic and international flights with one
  guest and access to  the CIP lounges with their  
 family members or one of their guests while   
 traveling on THY domestic flights & international  
 flights departing from Turkey 
• The opportunity to purchase up to 10,000 Status
  Miles for Elite membership renewal
• Accommodate their fellow travelers against
 50 TL (tax included) or in exchange for 4,000
  Miles in domestic CIP lounges
• Check-in at the Business Class counters both
  on domestic and int. flights. In Ankara, Antalya,  
 Izmir and Sabiha Gökçen airports, check-in   
 service is directly applied at CIP lounges.
• Additional baggage allowance 20 kg /1 additional
  piece of baggage (1 additional piece of baggage  
 on piece concept applicable flights)
• Dedicated phone line: +90 212 444 1 849
• 50% discount for your companion on Business
  Class paid tickets
• Special passport immigration desks in Ataturk
  Airport for international departures
• Special security enterance in Atatürk Airport for
  international departures
• Earn 50 % more Miles on your shopping with
  Miles&Smiles credit card
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status  
 Miles to upgrade or to maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

1.000
BONUS MİL HEDİYE!

SIGN-UP NOW and EARN

1.000
BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER

FOR FREE!
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fark edeceksiniz (Ödevini 
bitir, bir saat oyun oyna). Kredi 
kartı firmaları oyunlaştırmayı 
yıllardır kullanıyor (4 kere 
10 TL’lik benzin al, 40 TL’lik 
benzin kazan). 
 
Oyunlaştırma neden 
önemli?
Olumsuz bir alışkanlığın 
edinilmesi iyi bir alışkanlığa 
nispetle daha kolaydır. 
Oyunların mantığının gerçek 
hayata uygulanmasıyla, 
olumlu alışkanlıkların 
edinilmesi daha kolay hâle 
getirilebilir. Oyunlaştırma, 
bir hedefe yönelik çaba sarf 
etmek için içsel motivasyon 
gösterme konusunda sıkıntı 
çeken insanlara dışsal 
motivasyon sağlayarak kısa 
süreli bir itici güç verir.
Oyunlardaki sistemleri 
uygulayacak pek çok alan 
bulabilirsiniz gerçek hayatta. 
Örneğin, iki buçuk-üç yaşına 
gelmiş bir çocuğa verilecek 
“tuvalet eğitimi” her ebeveyn 
için son derece zordur. Ama 
oyunlaştırmayı uygulayarak 
bu geçişi kolaylaştırmak 
mümkün:  Tuvaleti her 
kullanışında yatağının 
başucuna veya üstündeki 
kıyafete yapıştıracağınız küçük 
bir etiketle ödüllendirirseniz, 
çocuğunuzun kısa sürede 
edindiği bu disiplini 
sürdürmeye can attığını kısa 
sürede görürsünüz. 
 
Oyunlaştırmayı temel 
alan uygulamalar
Duolingo:  Yabancı bir dil 
öğrenmenin en eğlenceli 
yollarından biri Duolingo. 
İngilizce ve Almanca 
öğrenmeyi bir oyuna 
dönüştüren, elinizden 
düşüremeyeceğiniz bir mobil 
uygulama.

Zombies, Run!: Her gün düzenli 
koşmak istiyor ama bunun için 
gerekli motivasyonu kendinizde 
bulamıyor musunuz? Bir de 
peşinizde yüzlerce zombi 
varken denemenizi öneririm! 
Bu uygulama işte tam da bu 
deneyim için!
Pokemon GO!: Koşmak bir yana, 
yürümek bile zor geliyorsa, biraz 
Pokemon avlamak sizi motive 
edebilir. Hepsini yakalamalısınız!
Habitica: Kendi kurallarınızı 
ve hedeflerinizi kolayca 
oluşturabileceğiniz, olumlu 
alışkanlıkları artı, olumsuz 
alışkanlıkları eksi puanla 
değerlendiren güzel bir program.
Superbetter: Ciddi 
travmaların ve engellerin 
üstesinden gelebilmeniz için 
psikoterapistlerin gözetiminde 
oluşturulmuş bir oyunlaştırma 
programı.
Tabii ki bu uygulamalar ve 
oyunlaştırma hayatınızı 
birdenbire disipline edecek, 
aksayan yönlerini hızla onarıp 
düzenleyecek birer sihirli 
değnek değil. İşe yaradığı 
ve yaramadığı yerler var. 
Oyunlaştırma genellikle kısa 
vadeli küçük hedeflerde işe 
yarıyor. Kilo vermek, sağlıklı 
beslenmek, zor bir sınava 
düzenli çalışmak gibi… Fakat 
kariyerinizin seyrini değiştirmek 
veya okulunuzu bitirmek gibi 
çok uzun vadeli amaçlarınızda 
sürekliliği sağlaması zor; zira 
oyunlaştırma, sizi yapmak 
istemediğiniz bir konuda motive 
edemez. Oyunlaştırma, başarıya 
ulaşmak isteyip de uğrunda 
gerekli motivasyonu kendinizde 
bulamadığınız alanlarda işe yarar.
Gerçek motivasyonun 
kaynağı dışarıda değil, kendi 
içinizdedir. O iç sesinizin itici 
gücünü duyacağınız ana kadar, 
oyunlaştırmayla hayatınıza ivme 
kazandırabilirsiniz.

dealings with your children - 
finish your homework and you 
can play for an hour! Credit 
card companies have been 
using gamification for years – 
get 10 TRY worth of fuel four 
times and win 40 TRY of fuel 
for free. Airlines’ loyalty and 
mileage systems are also an 
adaptation of gamification. 
 
Why does gamification 
matter?
It is relatively easier to take 
up a negative praxis than a 
positive one. Adapting the 
logic of games to real life can 
make it easier to gain positive 
habits. Gamification acts as 
a propelling force in the short 
term by providing external 
motivation to those people who 
lack the internal motivation to 
make the effort.
You can find many areas to 
apply game systems in real 
life. For example, for a kid 
that is two-and-a-half to three 
years old toilet training is 
quite difficult for all parents. 
However, it is possible to 
ease this transition period by 
implementing gamification:  if 
you reward them with a small 
sticker on his/her clothes or 
bedside each time they use 
the toilet, in a short while you 
will see your child keen on 
continuing this new discipline.  

Applications based on 
gamification
Duolingo: One of the most 
fun ways of learning foreign 
languages. It is an application 
that turns learning English and 
German into a game, one that 
you will not be able to put down.
Zombies, Run!: You want 
to go jogging regularly every 
day but lack the motivation to 
do it? I would ask you to try 

it while you are being chased 
by hundreds of zombies! This 
application is just for that 
experience!
Pokemon GO!: Leave jogging 
aside, if you even find walking 
hard, hunting Pokemons can 
motivate you. You gotta catch 
them all!
Habitica: A motivational 
program where you can easily 
form your own rules and goals 
which are evaluated by giving plus 
points to positive habits and minus 
points to negative habits.
Superbetter: A gamification 
program that has been 
designed under the supervision 
of psychotherapists to help you 
overcome serious traumas and 
obstacles.
Of course these applications 
and gamification are not magic 
wands that can discipline your 
life all of a sudden, fixing 
the problematic parts and 
putting them in order. There 
are places and times that it 
does not work. Gamification 
generally works for small 
targets with short-term goals. 
Like losing weight, acquiring 
healthy eating habits, getting 
ready for an exam by regular 
study… However, it is hard for it 
to provide sustainability for your 
long-term goals like changing 
the course of your career or 
graduating from school. This is 
because gamification cannot really 
motivate you to do something that 
you do not want to. Gamification 
works when you want to achieve 
success but cannot really find the 
required motivation in you.
The source of real motivation 
is not external but certainly 
internal. You can accelerate 
your life through gamification 
until the moment you hear 
the propelling  sound of your 
internal voice.





YUSUF KOCAMAZ

Nisan ayında Türk Hava Yolları sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Bursa 
Science Expo bilimseverleri bir araya getiriyor. 

Sponsored by Turkish Airlines, Turkish Airlines 
Bursa Science Expo will bring science lovers 
together in April. 

GELECEĞİN 
TEKNOLOJİLERİ BURSA’DA
THE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE IN BURSA





Bilimi toplumla 
buluşturmayı hedefleyen 
bilim merkezleri özellikle 
çocuklara temel bilimsel 
prensipleri mümkün olan en 
eğlenceli şekilde aktararak 
onların her gün tecrübe 
ettikleri doğal fenomenleri 
daha rahat anlamalarını 
ve evrenle alakalı yepyeni 
sorular sormalarını sağlıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen, 
Türkiye’nin en kapsamlı 
bilim merkezi olan Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi 
(BTM) de bu amaçla 
çalışmalarını çok geniş 
bir alanda sürdürmeye 
devam ediyor. Gerek 
merkez içerisinde gerek 
Türkiye’nin diğer illerinde 
gerçekleştirdiği etkinliklerle 
bu alandaki vizyoner 
konumunu sürdüren BTM, 
aynı zamanda Türkiye’nin 
en büyük bilim-toplum 
etkinliklerinden birine 
de imza atıyor. Türk Hava 
Yolları sponsorluğu ile bu 

the universe. Established 
by the Bursa Metropolitan 
Municipality, Turkey’s most 
comprehensive science center, 
Bursa Science and Technology 
Center (BTM) continues to carry 
out its endeavors in a wide range 
of fields. With activities held 

yıl yedincisi düzenlenen 
Turkish Airlines Bursa 
Science Expo, 26-29 
Nisan tarihleri arasında 
birbirinden farklı içeriklerle 
bilimseverlerle buluşacak. 

Bilimsel atölyeler 
Özellikle çocukların 
bilime olan merakını 
arttırmak ve el becerilerini 
geliştirmek amacıyla 
düzenlenen bilimsel içerikli 
atölyelere katılanlar, birçok 
farklı temada eğlenceli 
çalışmalar gerçekleştirerek 
ürettiklerini evlerine 
götürebilecek. 
Düzenledikleri atölyeler 
ile kamu kurumları ve özel 
kuruluşlar kendi hedef 
kitlelerine bilim aracılığıyla 
ulaşırken, çocukların 
gelişimine de katkı sağlamış 
olacaklar. 

Proje yarışması 
Turkish Airlines Science 
Expo kapsamında Türkiye 
çapında düzenlenen Proje 

both at the center and in various 
districts of Turkey, maintaining 
its visionary stance, the BTM is 
organizing one of the greatest 
science events of benefit to 
society at large.”Held with the 
sponsorship of Turkish Airlines 
for the seventh time this year, 
Turkish Airlines Bursa Science 
Expo will be open to science 
lovers with a wide range of 
contents on April 26-29, 2018. 

Scientific workshops 
Those partaking in the scientific 
workshops held to instill and 
reinforce scientific curiosity 
in children and increase their 
manual dexterity can join 
in fun activities of different 
themes and take the things 
they have produced home. 
While government agencies 
and private corporations reach 
masses through the means of 
science with the workshops 
they organize, they will also be 
contributing to the development 
of children. 

Aiming to acquaint people with 
science, science centers relay 
the basic scientific principles to 
children in the most entertaining 
way, helping them understand 
the natural phenomena they 
experience every day and pose 
brand-new questions about 
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Yarışması’nda altı farklı 
kategori bulunuyor. “Çocuk 
Mucitler” (10-13 yaş), “Genç 
Mucitler” (14-17 yaş), “Usta 
Mucitler” (18 yaş ve üstü), 
“İnsansız Hava Araçları”, 
“Drone” ve “Autodesk 
Tasarım ve Modelleme” 
kategorilerinde gerçekleşen 
yarışmanın toplam ödülü 
110.000 TL. 30 Mart’a 
kadar yapılan başvuruların 
içerisinden seçilecek 50 
finalist proje etkinlik 
boyunca katılımcıların 
da ilgisine sunulacak. 
Proje Yarışması’nın bu 
yılki teması “Geleceğin 
Teknolojileri”.

“Bilim Sahnesi” ile 
bilimsel eğlence 
Bilim Sahnesi, expo 
süresince birbirinden 
renkli, eğlenceli ve öğretici 
etkinliklerle dopdolu bir 
program sunacak. Yerli 
ve yabancı ekiplerin 
gerçekleştireceği bilim 
gösterileri, bilimsel içerikli 
sahne performansları, bilim 
alanında birbirinden değerli 
çalışmalara imza atmış 
bilim insanlarıyla söyleşiler 
ve konserlerle katılımcılara 

eğlenceli ve öğretici bir 
ortam sunulacak.

Uçuş simülatörlerinde 
pilotluk deneyimi 
Bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmeleri 
büyük bir dikkatle takip 
eden ve destekleyen 
Türk Hava Yolları, Bursa 
Science Expo’nun en büyük 
destekçisi. Sponsorluk 
desteğinin yanı sıra 
etkinlik alanında kurduğu 
dev stantta ziyaretçileri 
ağırlayacak olan Türk Hava 
Yolları, meraklılarına uçuş 
simülatörlerinde pilotluğu 
deneyimleme imkânı da 
sunacak.

Bilim alanında 
Türkiye’nin ilk dünya 
rekoru 
2017’de gerçekleştirilen Bursa 
Science Expo’da aynı zamanda 
dünya çapında bir rekora imza 
atıldı. 3 bin 417 öğrenciyle 
42 dakikada gerçekleştirilen 
“Fen Dersi”nde çocuklar iki 
farklı deney yapıp Türkiye’nin 
bilim alanındaki ilk dünya 
rekoruna imza atarak 
“Guinness Rekorlar Kitabı”na 
girmeye hak kazandılar.

Project Competition 
There are six different categories 
in the project competition held 
all across Turkey within the 
context of Turkish Airlines 
Science Expo. With the 
categories “Kid Inventors” (10-
13 years old), “Young Inventors” 
(14-17 years old), “Master 
Inventors” (18 years old), 
“Unmanned Aerial Vehicles”, 
“Drone” and “Autodesk Design 
and Modelling, the total awards 
of the competition add up 
to 110,000 TRY. The fifty 
finalist projects that will be 
chosen among the applications, 
which are being accepted until 
March 30, will be presented to 
participants throughout the 
event. This year, the theme of 
the Project Competition is “The 
Technologies of the Future.”

Scientific fun with 
“Science Stage”  
The Science Stage will be 
presenting a program full of 
colorful, fun and educational 
activities for the duration of 
the expo. The science shows 
will offer the audience a funny 
and informative atmosphere 
with performances by national 
and international teams, stage 

performances of scientific 
content, talks of scientists who 
have conducted meritorious 
studies, and concerts.

Pilotage training with 
f light simulators 
Following and supporting the 
developments in the areas of 
science and technology with 
great interest, Turkish Airlines 
is the greatest supporter of 
Bursa Science Expo. Along 
with the sponsorship support 
and entertaining the visitors 
at the venue with a huge 
stand, Turkish Airlines will be 
presenting f light enthusiasts 
the chance to experience 
pilotage with f light simulators.

Turkey’s first world 
record in a scientific field 
A world record was also broken 
during the Bursa Science Expo 
2017. With a 42-minute-long 
“Science Lesson” held with 
the participation of 3,417 
students, performing two 
different experiments, the 
children brought Turkey its 
first world record in the field 
of science, and were admitted 
to the Guinness Book of 
Records.
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YELIZ AKERSOY SARI

Online eğitimle zaman sınırlaması olmadan evden, ofisten, plajdan, 
parktan kısacası interneti olan her yerden derslerinizi takip edip dünyanın 

önemli üniversitelerinden diploma sahibi olabilirsiniz.

You can get a diploma from the most prominent universities of the world through 
online education without the constraints of time, following your schedule from 

home or work, at the beach or in the park - in short from everywhere that has an 
Internet connection.

BİZE HER YER OKUL
ALL PLACES ARE SCHOOLS TO US

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
GENÇLERİ ÇAĞIRIYOR! 

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.
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Ivan Illich, 1970’lerde çok ses 
getiren mevcut okul sistemini 
kıyasıya eleştirdiği, alanının 
başyapıtlarından biri olan 
kitabı “Okulsuz Toplum”da 
yeni tür eğitim kurumlarına 
ve biçimlerine ihtiyaç 
duyulduğunu dile getiriyordu. 
Alternatif olarak, TV ve 
teyplerin örgün eğitim ağı 
kurmak için kullanılabileceğini 
de yazıyordu. O yıllarda 
internet üzerinden eğitimi 
hayal etmek zordu ancak 
Illich’in okul sistemi eleştirisi 
teknolojik gelişmelerle 
birleşince bugün bize kocaman 
ve yepyeni bir dünyanın kapısı 
açıldı: online eğitim. 
Teknolojinin gelişmesi 
gündelik hayatımızda pek 
çok şeyi değiştirdi. Örneğin, 
alışveriş, yeme-içme, 
haberleşme, tatil yapma, 
seyahat etme, eğlenme 
biçimlerimiz farklılaştı. Eğitim 
de bundan kendi hissesine 
düşeni aldı elbette. Akıllı 
tahtalardan, tabletli eğitimden 
bahsetmiyoruz yalnızca. 
Eğitimin ve öğrenmenin 
biçimi değişmiş durumda. 
Bildiğiniz gibi klasik eğitimde 
ders, sınıfta, öğretmenin 
anlattığı ve öğrencilerin 
dinleyip not alarak öğrendiği 
bir metotla işlenir. Bu metoda 
göre öğretmen ve öğrenci 
aynı ortamda bulunmak 
zorundadır. Bugün ise 
teknoloji sayesinde uzaklar 
yakın oluyor, öğrenci ve 
öğretmen internet üzerinden 
bir araya gelebiliyor. Buna 
online eğitim/uzaktan 
eğitim, bu tür öğrenmeye de 
e-öğrenme/e-learning deniyor.  
Online eğitim son yıllarda 
giderek yaygınlaşıyor ve 

In his barn burner book 
Deschooling Society - certainly 
a masterpiece in its field - 
published in the 1970s, Ivan 
Illich vehemently criticized 
the existing education system 
saying that brand new 
educational institutions and 
ways of teaching were called 
for. Alternatively, he suggested 
that TV and cassette players 
can be put to use to establish 
a formal education network. 
In those days, it was difficult 
to imagine online learning; 
however, when Illich’s criticisms 
of the educational system were 
combined with technological 
advancements, a comprehensive 
new door opened before us - 
online learning. 
The advancement of technology 
has changed many things in our 
lives. For example, our ways of 
shopping, eating and drinking, 
communicating, going on a 
vacation, traveling, and having 
fun have all changed. Education 
surely got its fair share of this. 
We are not only referring to 
the use of smart boards and 
tablets in education. The ways 
of teaching and learning have 
altered. As you may know in 
classical education the lesson 
was taught in the classroom by 
the teacher, and the students 
would listen and take notes. 
According to this method, the 
teacher and students needed 
to be in the same environment. 
Yet today, by dint of technology 
distances are covered in an 
instant, and students and 
teachers can be in the space with 
the help of the Internet. This is 
called online/distance learning, 
and learning in such a way is 
called e-training/e-learning.  

ilgi görüyor. Yoğun olarak 
çeşitli sertifika programları, 
özellikle de dil eğitimi gibi 
alanlarda kullanılıyor. Pek 
çok devlet üniversitesi ve özel 
üniversitenin uzaktan eğitim 
programları açması, yüksek 
öğretim alanında online 
eğitimin giderek popüler 
hâle gelmesi online eğitim 
konusunda en dikkat çekici 
gelişmeler olarak öne çıkıyor. 
Online eğitimde zamana ve 
mekânın sınırlarına takılı 
kalmadan, dersi kaçırdım 
korkusu duymadan, keyif 
alarak öğrenmek mümkün. 
Tam zamanlı çalışıyorsanız, 
bulunduğunuz şehirde 
eğitim almayı hayal ettiğiniz 
üniversite yok ise veya yurt 
dışında eğitim görmek isteyip 
buna imkân bulamıyorsanız 
uzaktan eğitim sizin için de 
ideal bir seçenek olabilir. 
Uzaktan eğitimle lisans, 
yüksek lisans ve hatta doktora 
eğitimi almanız mümkün. 
Türkiye’de de YÖK denkliği 
bulunan pek çok online eğitim 
programı var. 

Mektupla stenografi 
eğitiminden günümüze
Okula gitmeden eğitim 
almanın tarihi online eğitimle 
başlamıyor. İlk uzaktan 
eğitim örneği neredeyse 180 
yıl öncesinden… Örneğin 
1840’ta İngiltere’de bir 
stenograf, öğrencilerine 
mektupla stenografi eğitimi 
vermiş. Radyo ve televizyonun 
yaygınlaşması ile de bu 
mecralar eğitim faaliyetleri 
için kullanılmaya başlandı. 
Uzun süredir yayında olan 
TRT Okul TV buna başarılı 
bir örnek. Online eğitimin 

Online learning has been 
gradually gaining popularity 
and becoming widespread. 
It is employed intensively 
for certification programs, 
specifically in language 
education. Most state and 
private universities have 
initiated distance learning 
courses, and online learning 
is gaining more popularity 
in higher education - both 
remarkable developments in 
online learning. 
With online learning it is 
possible to learn without the 
constraints of space and time, 
and the fear of missing a lesson, 
and enjoy yourself while doing 
so. If you are employed full time, 
if the major of your dreams 
does not have a department in 
the city you are living, or if you 
would like to study abroad but 
do not have the means, then 
distance learning can be an 
ideal option for you. Through 
distance learning you may get 
Bachelor of Arts, Master of 
Arts and even a Doctorate 
degree. There are many online 
learning programs that have 
a certificate of equivalence 
accredited by the Council of 
Higher Education in Turkey. 
 
From stenography 
training by 
correspondence to our day
The history of getting education 
without attending school does 
not start with online learning. 
The first example of distance 
learning dates back almost 180 
years… In 1840, for example, 
a stenographer in England, 
gave stenography training to 
his students by correspondence. 
With radio and TV becoming 
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yaygınlaşmasından bir 
önceki aşama ise kaset ve 
CD’lerdi. 20 yıl önce başlayan 
“internet üzerinden eğitim” 
bugün Amerika’da 1300 
üniversitede uygulanıyor 
ve her yıl 7 milyon öğrenci 
buradan diploma alıyor. Bu 
7 milyon öğrenci dünyanın 
değişik yerlerinde yaşıyor 
ve Amerika’ya gitmeden bir 
Amerikan üniversitesinden 
diploma sahibi olabiliyor. 
İlginç, değil mi?
Oysa ilk başlarda Amerika’nın 
ünlü üniversiteleri “online 
eğitim”e teknolojinin kötüye 
kullanıldığını düşündükleri 
ve bu faaliyetin kâr odaklı 
olduğunu gördükleri için 
sıcak bakmamıştı. Biraz 
da buna karşı bir hareket 
olarak MIT, 2001 yılında ders 
malzemelerini internetten 
bütün dünyaya ücretsiz 
sunmaya başladı. Şu anda bu 
ücretsiz online dersleri 150 
milyon kişi takip ediyor. 
2011’de ise Stanford 
Üniversitesi’nden iki 
profesör, Artificial 
Intellegence (Yapay Zekâ) 
isimli derslerini online 
olarak vereceklerini ve 
bunun tamamen ücretsiz 
olacağını açıkladı. Dersi 
almak isteyenler için hiçbir 
şart koymadılar; isterse 
ilkokul mezunu biri bile bu 
derse kayıt yaptırabilirdi. 
Derse 160 bin kişi kayıt 
yaptırdı, sonunda da 12 bin 
kişi sertifika aldı. Dersi takip 
edenlerin yalnızca yüzde 15’i 
Amerikalı idi. Bunu gören 
bir diğer prestijli üniversite 
MIT de bir mühendislik 
dersini dünyaya açtığını ilan 
etti ve derse 155 bin kişi 
kayıt yaptırdı. Bunlardan 
7587’si dersi başarı ile bitirip 
sertifika aldı. Klasik eğitimde 
bu dersi her yıl yalnızca 

100 öğrencinin alabildiği 
düşünüldüğünde, MIT bu 
dersten 75 yılda vereceği 
mezunu dört ayda vermiş 
oldu. Eğitim imkânlarının 
bu şekilde yaygınlaşması ve 
bunlara sınırlar olmaksızın 
erişilebilmesi harika değil mi? 

Uzaklar yakın oldu 
Diyelim ki online eğitim 
almaya karar verdiniz… Peki 
ama ders nasıl işleniyor ve 
dersi nasıl takip edeceksiniz? 
İki tür online dersten 
bahsetmek mümkün; biri 
öğretmen ve öğrencinin 
eşzamanlı olarak bilgisayar 
başında olduğu ve öğretmenin 
dersi canlı anlattığı online 
dersler. Diğeri ise dersin 
daha önceden dijital olarak 
kaydedilip online platforma 
yüklendiği ve bu sayede 
öğrencinin uygun olduğu 
zaman izlediği online dersler. 
İkinci seçenek daha fazla 
öğrenciye hitap edebildiği 
için tercih ediliyor. Online 
derslerde öğrenci, öğretmenin 
görüntülü ve sözlü olarak 
anlattığı dersi bilgisayarından 
dinliyor ve izliyor. 
Öğretmenin konuşmasının 
metni de bilgisayar üzerinden 
erişilebilir olduğundan 
öğrencinin not almasına 
gerek kalmıyor. Dersler 
sınıfta olduğu gibi 40 dakika 
sürmüyor, 5-10 dakikalık 
bölümler hâlinde yapılıyor 
ve bu bölümler sonunda ilgili 
kısımla ilgili olarak öğrenciye 
sorular soruluyor. Cevapların 
doğru mu yanlış mı olduğunu 
öğrenci görebiliyor ve buna 
göre ilgili kısmı yeniden 
dinleyebiliyor. 
Öğrenci dersi internet 
bağlantısı olan her yerden 
takip edebiliyor. Tek 
zorunluluk şu: O haftanın 
dersi o hafta içinde 

widespread these mediums have 
come to be used for educational 
activities. Broadcasted for a 
long time, TRT Okul TV is 
a good example. The phase 
before online learning become 
widespread was cassettes and 
CDs. Commencing 20 years 
ago, online learning courses 
are now offered by 1,300 
universities in the U.S. and 
each year 7 million students get 
their diplomas. These 7 million 
students live in different places 
around the world and can get 
a diploma from a university in 
the U.S. without ever setting 
foot in the country. Isn’t that 
interesting?
However, at first the famous 
U.S. universities did not 
really warm up to online 
learning seeing it as the 
misemployment of technology 
and a profit-oriented activity. 
As a counteraction, in 2001, 
MIT started to publish its 
course material for free over 
the Internet. Now, 150 million 
people follow these free online 
courses. 
In 2011, two professors from 
Stanford University announced 
that they will be publishing 
their Artificial Intelligence 
course online and totally free of 
charge. They did not stipulate 
any conditions for those who 
wanted to take the course 
- if willing even a primary 
school graduate could enroll. 
It turned out that 160,000 
people enrolled, and in the end, 
12,000 people got certified. 
Fifteen percent  of those who 
followed the course were 
Americans. Seeing this, MIT, 
another prestigious university, 
announced that they would 
provide worldwide access to 
one of their engineering courses 
and 155,000 people enrolled.  
In the end, 7,587 succeeded 

in completing the course and 
received their certificates. 
Considering that only 100 
students can take this course 
in formal education, in four 
months, MIT had the number 
of graduates in this course that 
it would conventionally have 
in 75 years. The expansion of 
learning opportunities and the 
broadening of their accessibility 
is great, isn’t it? 

Distances covered in an 
instant
Let’s say that you have decided 
to enroll in online learning… 
How will you follow it? It is 
possible to talk about two types 
of online courses: in one, both 
the teacher and the student 
are in front of their computers 
simultaneously and the teacher 
gives the lecture live. The other 
is the type of online course 
where the digital prerecordings 
of the lessons are uploaded on 
an online platform which the 
student can watch at the most 
convenient time. The second 
option is preferred since it 
appeals to more students. In 
online courses, the student 
listens and watches the lesson 
given by the teacher visually and 
verbally from his/her computer. 
Since the text of what is said 
by the teacher is accessible on 
the computer, the student is no 
longer required to take notes. 
As is the case in the classroom 
environment, lessons do not last 
40 minutes, but are executed 
in 5-10 minute-long episodes. 
At the end of these episodes, 
the student is asked questions 
about the content covered. The 
students can see whether their 
answers are right or wrong, and 
can listen to the related part 
accordingly. 
The student can follow the 
course from anywhere that 
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tamamlanmak zorunda. 
Öğrencinin ve öğretmenin 
dersle ilgili tüm hareketleri, 
dersin takip edilip 
edilmediği, öğretmenin 
yönelttiği sorulara verilen 
yanıtlar, öğrencinin dersle 
ilgili soruları, dersin 
forum sayfasında yapılan 
tartışmalar ve öğrencilerin 
buradaki tartışmalara 
katılımı sistem üzerinden 
takip edilebiliyor. Böylece 
öğretimin kalitesi her 
zaman kontrol altında 
tutulmuş oluyor.

Notu kıt öğretmenler 
tarih mi oluyor? 
Online eğitimde sınav 
ya da ders başarısı ile 
ilgili değerlendirme nasıl 
yapılıyor? Gayet basit: Ders 
süresince öğretmen bir ya 
da iki ara sınav yapıyor, bu 
sınavlar bilgisayar üzerinden 

yapıldığı ve değerlendirildiği 
için subjektif 
değerlendirmeler söz konusu 
olmuyor. Final sınavı için 
öğrencinin üniversitenin 
binasına gitmesi ve sınava 
orada katılması gerekiyor. 
Uygulama Türkiye’de 
bu şekilde. Sınavın 
değerlendirmesi bilgisayar 
tarafından yapılıyor. 

Ücretsiz eğitim fırsatı
Üniversitelerden destek alan 
pek çok online eğitim sitesi de 
farklı alanlarda sertifika veriyor. 
Bu sitelerin en ünlülerinden 
olan Coursera’dan Princeton, 
Johns Hopkins, Stanford, 
Michigan üniversitelerinin 
derslerini alabiliyorsunuz. 
edX, Alison, LearnSmart, 
Codecademy, Academic Earth, 
Khan Academy benzer siteler 
arasında. Üstelik bazıları 
ücretsiz.

has an Internet connection. 
The only imperative is that 
the lessons for each week have 
to be completed within that 
week. The system can track 
all the student’s and teacher’s 
Internet traces related to the 
course; whether the course is 
being followed; the answers 
given to the questions posed by 
the teacher; the questions the 
students asked; the discussions 
and arguments on the forum 
page of the course; and the 
rate of participation. Hence, 
the quality of education is kept 
under control at all times.

Are though grader 
teachers becoming a 
thing of the past? 
How are the success in exams 
or in the course evaluated in 
online learning? In Turkey, 
it’s simple really: during the 
term, the teacher sets up one 

or two mid-term exams, which 
are conducted and evaluated 
by the computer - no subjective 
assessments are made. The 
students are obliged to go to 
the university premises to sit 
the final exam. The test is 
evaluated by computer. 

The opportunity to learn 
free of charge
Supported by the universities, 
many online learning websites 
also offer certificates in 
different fields. Coursera, one 
of the most famous of these 
websites, includes courses from 
Princeton, Johns Hopkins, 
Stanford, and Michigan 
Universities. Other similar 
websites include edX, Alison, 
LearnSmart, Codecademy, 
Academic Earth, and Khan 
Academy. And what’s more 
some of these courses are free 
of charge.



Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’nda  
İncelemelerde Bulundu
Turkish Airlines Inspected Istanbul New Airport

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve diğer üst düzey Türk Hava Yolları yöneticileri 
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. 

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı and other senior managers from 
Turkish Airlines inspected the construction of Istanbul New Airport.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava 
Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) 
Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türk Hava 
Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) 
Yardımcısı Abdulkerim Çay ve Türk Hava 
Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün 
katıldığı İstanbul Yeni Havalimanı 
incelemelerine Kalyon Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, 
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Cengiz ve İGA CEO’su Yusuf 
Akçayoğlu eşlik etti. 
29 Ekim 2018 tarihinde ilk etabının 
açılmasıyla birlikte Türk Hava 
Yolları’nın yeni transfer merkezi olacak 
havalimanında millî bayrak taşıyıcı hava 
yolu Türk Hava Yolları’nın yolcularını 
ağırlayacağı noktaları ve özel yolcu 
salonlarının yer alacağı alanları inceleyen 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve 
beraberindeki heyet, daha sonra Mehmet 
Cengiz ve Yusuf Akçayoğlu ile fikir 
alışverişinde bulundu.

The inspection of Istanbul New Airport was 
attended by Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı, Turkish Airlines Chief Marketing 
Officer Ahmet Olmuştur, Turkish Airlines Chief 
Human Resources Officer Abdulkerim Çay and 
Turkish Airlines SVP Media Relations Yahya 
Üstün, as well as Kalyon Holding Chairman 
of the Board Orhan Cemal Kalyoncu, Cengiz 
Holding Chairman of the Board Mehmet Cengiz, 
and İGA CEO Yusuf Akçayoğlu.
At the airport, which will be the new transfer 
hub of Turkish Airlines once the first phase 
is completed on October 29, 2018, Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı and his 
delegation inspected the passenger meeting 
points of the national flag carrier, and 
exchanged ideas with Mehmet Cengiz and 
Yusuf Akçayoğlu.
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Türk Hava Yolları Geleceğin Yöneticilerini Yetiştiriyor

Türk Hava Yolları, İbn Haldun 
Üniversitesi ve Airbus ile birlikte 
hayata geçirdiği “Hava Taşımacılığı 
Yönetimi" yüksek lisans programını 
kamuoyuna tanıttı. 

Türk Hava Yolları’nın geleceğin havayolu 
yöneticilerinin mesleki yeterliliklerini 
desteklemek için İbn Haldun 
Üniversitesi ve Airbus ile birlikte 
hayata geçirdiği "Hava Taşımacılığı 
Yönetimi" yüksek lisans programı, Türk 
Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda 
düzenlenen bir basın toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı.  
Basın toplantısına Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, İbn Haldun 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Airbus 
Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril'in 
yanı sıra Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı 
Abdulkerim Çay katıldı.  
Öğrencilere tezli ve tezsiz olmak üzere 
çift alternatif üzerinden eğitim alma 
imkânı sunan yüksek lisans programı, 
18 ayda tamamlanmak üzere Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi 
yerleşkesinde düzenleniyor. Program 
kapsamında havayolu yönetiminin 
temelleri, havacılık ekonomisi, 
havacılık hukuku ve mevzuata 
uygunluk yönetimi konularındaki 
eğitimlerin yanı sıra havalimanı 
planlaması ve geleceğin hava ulaşım 
sistem teknolojileri gibi konularda da 
seçmeli dersler bulunuyor. 

Turkish Airlines promoted the Master’s program “Air Transportation Management” realized in 
collaboration with Ibn Haldun University and Airbus to support the professional competence of 
future airline managers with a press meeting at Turkish Airlines headquarters.
The press meeting was attended by Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı, Ibn Haldun University Chairman of the Board of Trustees Prof. Dr. İrfan 
Gündüz, Airbus Board Member Thierry Baril and Turkish Airlines Chief
Human Resources Officer Abdulkerim Çay.
Offering the students the opportunity to study with or without a thesis, the 18-month-long 
Master’s program is taken place at the Turkish Airlines Aviation Academy. As part of the program, 
the students will receive classes in fundamentals of airline management, aviation economy, 
aviation law, and regulatory compliance management, and can work on optional modules in airport 
planning and on the air transport systems of the future.

Turkish Airlines Trains Future Managers

Turkish Airlines promoted the 
Master’s program “Air Transportation 
Management” realized in collaboration 
with Ibn Haldun University and Airbus.
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Türk Hava Yolları Üçüncü Kez Super Bowl’da Reklam Yayınladı
Turkish Airlines Aired Its New Commercial at the Super Bowl for the Third Time

Türk Hava Yolları dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran 
yüzü Dr. Mehmet Öz’ün rol aldığı yeni reklam filmi 
“Beş Duyu”yu, NFL finali Super Bowl LII’de izleyicilerle 
buluşturdu.

Turkish Airlines’ new commercial “Five Senses,” which 
features world-renowned cardiothoracic surgeon and 
celebrity Dr. Mehmet Öz, aired at the NFL final game, the 
Super Bowl LII.

Altı yıl üst üste “Avrupa’nın En İyi Havayolu” unvanına layık 
görülen Türk Hava Yolları, yeni reklam kampanyası “Beş 
Duyu”nun ilk gösterimini, Amerikan televizyon tarihinin en 
çok izlenen yayını olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) 4 
Şubat tarihinde oynanan final maçı Super Bowl’da gerçekleştirdi.  
Danimarkalı ödüllü yönetmen Martin Aamund tarafından 
çekilen film, Avrupa, Güney Afrika, Uzak Doğu, Orta Doğu, 
Kanada, Latin Amerika ve ABD gibi, millî bayrak taşıyıcının uçuş 
sağladığı birçok bölgede aynı anda gösterime girdi. 
50°C sıcaklıktaki Sahra Çölü ve 0°C’nin altındaki Kuzey Işıkları 
gibi olağanüstü hava şartlarına sahne olan film; Kuzey Avrupa, 
Afrika ve Uzak Doğu’da çekildi. Çekimleri bir ayda tamamlanan 
reklam filmi, insan vücudunun birbirinden son derece farklı ve 
zıt koşullar altında verdiği büyüleyici tepkiye atıfta bulunarak, 
izleyiciye “Dünya Daha Büyük! Keşfet!” sloganı eşliğinde, sahip 
olduğu “Beş Duyu” ile kendi iç dünyasından hareketle tüm 
dünyayı keşfe davet ediyor.  
Kampanyayla ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Mehmet Öz, yüksek 
kalitede bir yolcu deneyiminin önemine vurgu yaparak, “Hayatını 
insan vücudunun harikalarını tüm dünyaya duyurmaya adamış 
bir doktor olarak, yeni reklam projesi ‘Beş Duyu’da Türk Hava 
Yolları ile birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Bu proje ile 
izleyicilerimizde daha fazla keşif ruhu uyandırarak, dünyanın 
dört bir yanında sahip olabileceğimiz alabildiğine benzersiz 
deneyimi Türk Hava Yolları’yla birlikte keşfedeceğiz.” dedi.

Selected “Best Airline in Europe” for six consecutive years, Turkish Airlines’ 
new commercial “Five Senses” premiered at the Super Bowl, the final game 
of the American National Football League (NFL) and the most watched 
event in the history of American TV, on February 4.
The commercial was directed by award-winning Danish director Martin 
Aamund and aired simultaneously in many regions flown to by the 
national flag-carrier of Europe, South Africa, the Far East, the Middle 
East, Canada, Latin America and the U.S. 
Featuring extreme weather conditions such as the 50-degree Sahara 
Dessert and sub-zero Aurora Lights, the commercial was filmed in 
Northern Europe, Africa and the Far East in one month. Focusing on the 
magical interaction of the human body with different and even contrasting 
conditions, the commercial taps into the airline’s motto “Widen Your 
World” inviting the audience to explore the world through their inner world 
and their “Five Senses.”
Sharing his thoughts on the campaign, Dr. Mehmet Öz emphasized the 
importance of an exclusive passenger experience by saying, “As a doctor 
who has dedicated his entire life to announcing the wonders of the human 
body to the world, I’m very happy to collaborate with Turkish Airlines 
in its new commercial ‘Five Senses.’ This project will awaken a sense of 
exploration in our audience, and we’ll explore the peerless experience 
around the world with Turkish Airlines.”

TURKISHAIRLINES.COM
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41’inci Empire State Binası Koşusu Türk Hava Yolları Sunumuyla Challenged 
Athletes Foundation Desteğiyle Gerçekleşti
The 41st Empire State Building Run-Up Presented by Turkish Airlines Powered by the Challenged Athletes Foundation

New York’un simge yapılarından, 102 katlı Empire State Binası’nda düzenlenen koşunun 41’incisi, etkinliğin tarihinde 
ilk defa Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Held at the 102-story Empire State Building, one of New York City’s landmarks, the 41st Empire State Building Run-Up 
was sponsored for the first time by Turkish Airlines. 

Diğer tüm havayollarına kıyasla yolcularını dünyanın en fazla 
ülkesine ve uluslararası noktasına ulaştıran Türk Hava Yolları’nın 
bu yıl ilk kez sponsor olduğu “Empire State Binası’na Çıkma Koşusu” 
oldukça renkli görüntülere sahne oldu.  
Yarışın sonunda dünyaca ünlü merdiven tırmanıcısı Avustralyalı 
Suzy Walsham, 1576 basamağı 12 dakika 56 saniyede çıkarak 
kadınlar kategorisinde üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti. 
Erkeklerde ipi göğüsleyen Kolombiyalı Frank Nicolas Carreno ise 
yarışı 10 dakika 50 saniyede tamamlayarak adını şampiyonluğa 
yazdıran diğer isim oldu. 
Türk Hava Yolları New York Ofisi de bu abidevi binada birçok 
ünlü isimle birlikte spor ve medya camiasından çok sayıda 
davetliyi konuk etti. 
Fiziksel engelli bireylere fiziksel zindelik ve rekabetçi atletik 
etkinlikleriyle daha aktif bir yaşam sürmeleri için fırsat ve 
destek sağlayan Amerika menşeli kuruluş “Challenged Athletes 
Foundation (CAF)” da yarışmayı destekledi. Dünyanın En Ünlü 
Binası Empire State’in giriş katından başlayan yarış, 86’ncı kattaki 
Gözlem Terası’nda son buldu. Empire State Building Run-Up’ın 
organizasyonunu NYCRUNS üstlendi.

Sponsored for the first time by Turkish Airlines, which carries its 
passengers to more countries and international destinations than 
any other airline in the world, the Empire State Building Run-Up 
witnessed colorful moments.
At the end of the race, world-renowned stair climber Suzy Walsham 
(Singapore) became the champion in the women’s category for the 
sixth consecutive year by climbing 1,576 steps in 12 minutes and 
56 seconds. The men’s champion was Frank Nicolas Carreno 
(Colombia) who completed the race in 10 minutes and 50 seconds.
Turkish Airlines New York office welcomed many celebrities in 
addition to personalities from sports and media circles in this 
iconic building. 
The Challenged Athletes Foundation (CAF), a U.S. organization 
that provides opportunities and support to people with physical 
challenges so they can pursue active lifestyles through physical 
fitness and competitive athletics, also supported the event. The 
race began on the ground floor of the Empire State Building, 
The World’s Most Famous Building, and ended on the 86th floor 
Observation Deck. The Empire State Building Run-Up was 
produced by NYCRUNS.
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Londra’nın Merkezinde Türk Hava Yolları Rüzgârı
Turkish Airlines Breezes through Central London

Piccadilly Lights, Türk Hava Yolları’nın gezginlere rüya gibi destinasyonlara uçak bileti kazanma şansı veren son 
kampanyasını ekranlarına taşımaya başladı. Kampanya kapsamında dokuz hafta boyunca her hafta bir kişi, çift kişilik 
bilet kazanıyor.

Piccadilly Lights started to broadcast Turkish Airlines’ latest commercial which offers travelers a chance to win flight tickets 
to dream-like destinations. As part of the campaign, a traveler will win a two-person ticket every week for nine weeks.

Türk Hava Yolları, Piccadilly Lights’ta ocak ayında başlattığı 
yeni #TakeMeThere kampanyası kapsamında dokuz hafta 
boyunca ve bu haftaların her birinde bir kişiye çift kişilik 
bilet hediye edeceğini açıkladı. Dünyada en fazla ülkeye uçan 
havayolu olan Türk Hava Yolları’nın uçtuğu 120 ülkeyi tanıtan 
reklam kampanyası Londra’da yer alan Piccadilly Lights 
panosuna taşınacak. Yarışmaya katılmak isteyen Instagram 
kullanıcılarının, Türk Hava Yolları’nın kampanyasını gösteren 
panonun önünde çektikleri selfie’leri @turkishairlines etiketi ve 
#TakeMeThere hashtag’iyle, gitmek istedikleri destinasyonu da 
belirterek yayınlaması yeterli. Kazananlar her haftanın sonunda 
çekilişle belirlenecek ve seçtikleri destinasyona seyahat edecekler.

Turkish Airlines announced that it will present a two-person ticket 
to a traveler every week for nine weeks as part of its new campaign 
#TakeMeThere initiated at Piccadilly Lights in January. Flying to 
more countries than any other airline in the world, Turkish Airlines’ 
commercial, which promotes 120 countries in its flight network, 
will be broadcast on the famous billboard in London. It’s enough 
for Instagram users who wish to participate in the contest to share 
their selfies taken in front of the billboard of Turkish Airlines’ 
latest campaign with the mention @turkishairlines and the hashtag 
#TakeMeThere in addition to the destination they would like to 
travel. The winners will be selected with draw at the end of every 
week and will earn the right to travel to anywhere they want.
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Turkish Cargo Dünyanın İlk Beşinde Olmayı Hedefliyor
Turkish Cargo Aims to Be in the World’s Top Five

Geçtiğimiz yıl üstün başarı gösteren Turkish Cargo, büyümesinde emeği geçen operasyon personeline teşekkür etmek 
amacıyla etkinlikler düzenledi.

Having attained an outstanding success last year, Turkish Cargo organized various events to thank its operation 
personnel who contributed to its growth.

Etkinliklerin açılışına katılan Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı geçtiğimiz yıl Türk 
Hava Yolları’nın başarılı performansına yeni 
kargo hatları, filoya eklediği yeni uçaklar 
ve yakaladığı tarihî taşıma rakamlarıyla 
destek olan Turkish Cargo’nun gece vardiyası 
personeli için düzenlediği etkinlikte bir 
konuşma yaptı.  
Turkish Cargo’nun gösterdiği performans için 
çalışanlara teşekkür eden Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
M. İlker Aycı, “Kargo taşımacılığında hedefimiz 
dünyanın en iyi beş hava kargo şirketinden 
biri olmak. Yeni evimize senede 2 milyon ton 
kapasiteye ulaşmamızı sağlayacak bir yatırım 
yapıyoruz. Bu kapasiteyi doldurduğumuzda ilk 
beşe gireceğiz. Dünyadaki beş büyük hava kargo 
şirketinden biri Turkish Cargo olacak.” dedi.

Turkish Airlines Chairman of the Board and 
the Executive Committee M. İlker Aycı gave a 
speech at the opening ceremony of the event 
organized by Turkish Cargo for its night shift 
personnel who supported the company’s 
growth which was achieved with new cargo 
lines, new aircrafts added to its fleet, and a 
record-breaking cargo transportation volume.
Thanking the employees for the performance 
of Turkish Cargo, Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı said, “Our aim is to be in the 
world’s top five air cargo companies. We are 
investing in our new home that will help 
us reach an annual capacity of 2 million 
tons. We’ll be one of the top five when we 
fulfill this capacity. Turkish Cargo will be 
one of the five biggest air cargo companies 
in the world.”
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Miles&Smiles Üyesi Engelli Yolculara İndirim 

22’nci EMITT Turizm Fuarı Sponsoru Türk Hava Yolları

Discount for Miles&Smiles Passengers with Disabilities

Turkish Airlines Sponsors the 22nd EMITT Tourism Fair 

Türk Hava Yolları, engelli yolcularına Miles&Smiles üyesi olmaları ve 
gerekli engelli belgelerinden biri ile sisteme kayıt yaptırmaları koşuluyla 
iç hat biletlerde yüzde 20, dış hat biletlerde yüzde 25 indirim uyguluyor. 

Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilen EMITT Turizm Fuarı’nın en çok ilgi gören alanlarından 
biri Türk Hava Yolları hizmetleri ve ürünlerinin tanıtıldığı stant oldu. 

Turkish Airlines offers a 20% discount in domestic flight tickets and 25% in 
international flight tickets to passengers with disabilities if they are members of 
Miles&Smiles and can submit one of the necessary disability reports.

Sponsored by Turkish Airlines, the EMITT Tourism Fair’s highlights included the booth that promoted Turkish 
Airlines services and products.

Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in Türkiye çıkışlı seferlerinde 
(yurt içi ve yurt dışı) geçerli olacak bu uygulama ile indirimden 
yararlanmak isteyen engelli yolcularımızın her uçuşta belge 
ibraz zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Beraber seyahat etmek 
koşuluyla engelli yolcularımızın refakatçileri için de indirimli 
bilet düzenlenebilecek. Refakatçi biletleri; engelli yolcuya Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen refakatçi 
kartının veya “refakatçi hakkı” olduğunu gösteren engelli 
belgesinin ibraz edilmesiyle yalnızca Türk Hava Yolları satış 
ofislerince düzenlenebilecek.

Dünyanın beş büyük turizm fuarından biri kabul edilen  EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı, 22’nci kez turizm sektörünün paydaşlarını İstanbul’da buluşturdu. İstanbul TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 22’nci EMITT Fuarı, 25-28 Ocak tarihlerinde ziyaretçilerini 
ağırladı. Türk Hava Yolları kurumsal sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar, 102 ülkeden 2 bine yakın 
davetli tur operatörünü ağırladı. 
Fuarın gerçekleştirilmesinde Türk Hava Yolları’nın sağladığı katkılar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi’ye bir teşekkür plaketi verdi.

Available for Turkish Airlines’ and AnadoluJet’s outbound 
Turkey flights (both domestic and international) eliminates the 
requirement to submit a document for every flight for passengers 
with disabilities who wish to benefit from this discount. If they 
are traveling with a companion, the companions will also be 
able to purchase discounted tickets. Companion tickets will be 
provided only by Turkish Airlines Sales Offices upon submission of 
a companion card, provided for passengers with disabilities by the 
Ministry of Family and Social Policies, or the disability document 
demonstrating that s/he has the “companion rights.”

Regarded as one of the world’s 
five biggest tourism fairs, 
EMITT (East Mediterranean 
International Tourism and 
Travel Fair) brought together 
shareholders of the tourism 
industry in Istanbul for the 
22nd time. The fair was held 
at Istanbul TÜYAP Fair and 
Convention Center between 
January 25 and 28. Organized 
with Turkish Airlines as the 
corporate sponsor, the fair 
welcomed nearly 2,000 tour 
operators from 102 countries.
Due to Turkish Airlines’ 
contribution to the realization 
of the fair, Republic of Turkey 
Minister of Culture and 
Tourism Numan Kurtulmuş 
presented an appreciation 
plaque to Turkish Airlines 
Deputy Chairman and CEO 
Bilal Ekşi.
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WBAF Dünya Kongresi İstanbul’da Gerçekleşti
WBAF World Congress Was Held in Istanbul

Türk Hava Yolları’nın sponsorları arasında yer aldığı World Business Angels Investment Forum’a, büyüklüğü 250 milyar 
dolara ulaşan dünya yatırım fonlarının temsilcileri ve yatırımcılar katıldı. 

World Business Angels Investment Forum, sponsored among others by Turkish Airlines, was attended by investors and representatives 
of world investment funds with a volume of nearly 250 billion USD.

Açılışını Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan 
ile Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge Ivanov’un birlikte 
yaptığı kongrenin ikinci gününde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek yatırımcılara bir sunum 
gerçekleştirdi. Aralarında Porto Belediye Başkanı Rui Moreira, 
Kosova İnovasyon Bakanı Besim Beqaj’ın da bulunduğu 72 
ülkeden 1200 yatırımcının katıldığı kongrede IFC – International 
Finance Corporation ile WBAF arasında küresel ölçekte bir işbirliği 
anlaşması imzalandı. Ayrıca KOBİ’leri ilgilendiren 200 milyon 
dolarlık WBAF Fund kuruldu. Bu fonla halka açılmak isteyen 
küçük şirketler değişik bir metodoloji ile İngiltere’de birleştirilecek 
ve toplu şekilde halka açılmaları sağlanacak. İkinci gün Hazine 
Müsteşarlığı’nca Türkiye’deki tüm lisanslı melek yatırımcılar için 
2018 yılı hedef ve planlar toplantısı da  gerçekleştirildi.  
35 ülkeden 124 konuşmacının katıldığı kongrede, Dünya Liderleri 
Konuşuyor başlıklı paneli Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı 
Sayın Lütfi Elvan yönetirken Bahreyn Eski İskan Bakanı Sheikh 
Ebrahim bin Khalifa Al Khalifa da melek yatırımcılığın İslami 
finans enstrümanı olarak kullanımını ele alan panelde konuşmacı 
olarak yer aldı.

On the second day of the congress, opened by the Republic of 
Turkey Minister of Development Lütfi Elvan and Macedonia 
President Gjorge Ivanov, Republic of Turkey Deputy Prime 
Minister Mehmet Şimşek made a presentation for investors. 
Attended by 1,200 investors from 72 countries including the 
Mayor of Porto Rui Moreira and Kosovo’s Ministry of Innovation 
Besim Beqaj, the congress also hosted a global signing ceremony 
between the International Finance Corporation (IFC) and 
the WBAF. Moreover, a WBAF Fund of 200 million USD was 
founded by SMEs. This fund will gather small- and medium-
sized enterprises that wish to go public in the U.K. and will 
enable them to go public together. On the second day, the 
Undersecretariat of Treasury held a meeting to discuss the goals 
and plans for 2018 of all licensed angel investors in Turkey.
Attended by 124 speakers from 35 countries, the panel “World 
Leaders Speak” was moderated by the Republic of Turkey 
Minister of Development Lütfi Elvan, and hosted a speech 
by Bahrain’s former Minister of Housing Sheikh Ebrahim 
bin Khalifa Al Khalifa on the use of angel investments as 
instruments of Islamic finance.
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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. 
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.

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



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.
l On payment of fee, 
AnadoluJet passengers 
may access Turkish 
Airlines CIP Lounge 
to have a pleasant and 
comfortable start to their 
journey.

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, çağrı merkezi, satış ofisleri 
ve acente kanalları üzerinden, uçuştan 100 gün önceden 
başlayarak 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, call center, 
sales offices and agencies, starting from 100 days before the 
flight to 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

BİLGİ / INFO

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l 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: 37

The Dream World of
Antonina Tourism makes you earn
both experience and Bonus Miles.

Antonina Turizm’in hayal tadında
dünyası, hem bilgi hem de
Mil kazandırıyor.

Kapadokya'da Voyager Balloons ile
uçun, extra Mil kazanın!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

İstanbul’da 100’den fazla, Türkiye’de 50’den fazla, 
dünyada 90’dan fazla rotada seyahat deneyimleriniz 
Mil’e dönüşüyor

Voyager Balloons ile 01 Mart - 31 Aralık tarihleri arasında 
her uçuş için 1.000 Mil kazanma şansı. Kampanyanın 
geçerli olması için balon rezervasyonunun web 
sitesinden yapılması gerekmektedir.

Fly with Voyager Balloons in
Cappadocia and earn extra miles!
Chance to earn 1,000 Miles for each flight with Voyager 
Balloons, between 01 March & 31 December. For the 
campaign to be valid, the reservation for the hot air
balloon ride should be made via website.

Your travel experiences thru more than 100 
destinations in Istanbul, 50 destinations in Turkey and 
90 destinations in the world with Antonina Tourism 
are converted into Bonus Miles.

BALLOONS
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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.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE

BULMACA
PUZZLE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA

ANADOLUJET • MART • MARCH 2018  125  



SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA
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* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ 
 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 ISTASYONLARIMIZ 
 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.

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli
2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz.

BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN 
FİLOMUZU BÜYÜTTÜK.

2 YENİ BOEING 777F
TURKISH CARGO FİLOSUNDA.
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