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İŞTE YENI EVIMIZ
İstanbul Havalimanı, Türk Hava
Yolları için yeni bir dönemi
müjdelerken, yolcular için
de başlı başına bir deneyim
vadediyor.

MEET OUR NEW HOME
Heralding the beginning of a
new era for Turkish Airlines,
Istanbul Airport also promises
passengers a brand new
experience.

MUNZUR’UN ŞEHRİ:
TUNCELİ
Yaban hayvanlarına yaşam
alanı sunan dağları, derin
vadileri efsanelerin de yurdudur.
Bereket saçan gözelerinin bir
çiçek bahçesine çevirdiği eşsiz
güzellikte coğrafyası ile Tunceli’yi
keşfetmeye ne dersiniz?

THE CITY OF MUNZUR:
TUNCELI
With its mountains presenting a
habitat for wildlife, it is also the
home of legends with its deep
valleys. Would you like to explore
Tunceli, a land of unique beauty
turned into a bed of flowers with
plenteous springs?
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HİTİT YOLU

ZIRVEDEKI BAYRAK

Görkemli tarihiyle tüm dünyanın
gözünü kamaştıran Hititlerin
antik kentlerine uğrayan Hitit
Yolu, İç Anadolu coğrafyasının
sürpriz doğal güzelliklerinden,
sahip olduğu kültürel mozaikten
örnekler sergiliyor konuklarına.

Dünyanın en çok ülkesine uçan
havayolu Türk Hava Yolları, Zirve
filmiyle Türkiye’nin ilk görme
engelli dağcısı Necdet Turhan’ın
imza attığı çarpıcı başarıyı
milyonlara ulaştırdı.

THE HITTITE ROAD
Passing through the ancient cities
of the Hittites that dazzle the
world with their splendid history,
the Hittite Road offers its visitors
samples of the cultural mosaic it
holds and the surprising natural
beauties of the Central Anatolian
geography.

THE FLAG ON THE
SUMMIT
Flying to more countries than
any other airline, Turkish
Airlines introduced millions
to the striking achievement of
Necdet Turhan, the first blind
mountaineer in Turkey, with its
film The Summit.
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SABURHANE
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Dear Guests,

6 Nisan’dan itibaren tüm uçuşlarımızla birlikte dünyayı İstanbul
Havalimanı üzerinden birbirine bağlıyoruz. Bu eşsiz heyecanı
sizlerle paylaşmaktan mutluyuz. Uçağımıza hoş geldiniz!

We will be connecting the world with all our flights operated via
Istanbul Airport as of April 6. We are happy to share this unique
excitement with you. Welcome on board!

Türk Hava Yolları’nın 1933 yılında başlayan yolculuğunda yeni
bir dönüm noktasındayız. Yıllar önceki ilk seferimizden bugüne
tüm başarılarımızı bizi tercih etmenize borçluyuz. Teşekkür
ederim. Her yıl adım adım büyüyerek dünyanın en çok ülkesine
uçan küresel bir havayolu olduk. Sizin memnuniyetiniz bizim
motivasyonumuz oldu.

This is a new milestone in Turkish Airlines’ journey which began in
1933. Since our first flight many years ago, we owe all our success
to you preferring to fly with us. I’d like to thank all of you. We have
gradually grown and become the global airline that flies to more
countries than any other in the world. Your satisfaction has been
our source of motivation.

Nisan ayında tarihimizin unutulmaz bir ânını sizlerle birlikte
yaşıyoruz. Heyecanlıyız. Yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda
tüm uçuşlarımızla sizi ağırlamaktan gururluyuz. Şimdi yeni
hedeflerimiz var. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu
Türk Hava Yolları olarak 124 ülkede 310 noktayı İstanbul
üzerinden buluşturuyoruz. 2018 yılında 75 milyonun üzerinde
misafirimizi ağırladık. Sizlere sunduğumuz eşsiz deneyimi
mükemmelleştiriyoruz.

We’re excited to share with you this April an unforgettable moment
in our history. We’re proud to welcome you with all our flights from
our new home at Istanbul Airport. Now, we have set new goals. As
Turkish Airlines, which flies to more countries than any other, we
bring together 310 destinations in 124 countries via Istanbul. In
2018, we welcomed more than 75 million guests. We’re continuously
striving to perfect the unique experience we offer you.

Rekor bir hızla 42 ayda bitirilen İstanbul Havalimanı ilk fazında
90 milyon yolcuyu ağırlayacak, tamamlandığında ise yılda 200
milyona erişecek. İstanbul’dan beş saatlik uçuş ile 60’tan fazla
ülkeye ulaşabiliyoruz. İstanbul Havalimanı, hava taşımacılığının
merkezi İstanbul’u çok daha güçlendirdi. Sizi konfor ve
emniyetle ağırlamaya devam edeceğiz. Bizi tercih ettiğiniz için
teşekkürlerimi bir kez daha iletiyor, başarılarımızda emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kapasite artışları,
İstanbul Havalimanı’nda sizlere yönelik ayrıcalıklar ve uçuş ağımız
ile artık çok daha yüksekten uçacağız.

Completed in a record-breaking 42 months, Istanbul Airport will
welcome 90 million passengers in its current first phase and will
have the capacity to serve 200 million passengers per year. From
Istanbul we reach more than 60 countries within a 5-hour flight
radius. Istanbul Airport further strengthened Istanbul, a hub of air
transport. We will continue to welcome you with comfort and safety.
I’d like to thank you once more for flying with us and congratulate
all my colleagues for their contributions to our achievements. We’ll
be flying higher thanks to the increase in our capacity, the exclusive
services at Istanbul Airport, and our flight network.

23 Nisan’da tüm dünya çocuklarını, Anadolu’da Millî Mücadele’nin
başladığı Samsun’da ağırlayacağız. Hepinizi bu şenliğe katılmaya
davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış yıl
dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara
armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı
ve pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyorum.

On April 23, we will welcome the children of the world in Samsun
where the Turkish national struggle in Anatolia began, and I invite
you all to take part in this celebration. I’d like to wish all children
a Happy National Sovereignty and Children’s Day, a celebration
presented to them as a gift by Ghazi Mustafa Kemal Atatürk on April
23, the anniversary of the foundation of the Turkish Grand National
Assembly, and all pilots a Happy World Pilots’ Day on April 26.

Keyifli uçuşlar!

Have a nice flight!

Bilal Ekşi

Bilal Ekşi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deputy Chairman and CEO
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ANADOLU / ANATOLIA
HER MÜZİĞİN CAZ FESTİVALİ

60. YIL... VE ONLAR

JAZZ FESTIVAL FOR ALL SORTS OF MUSIC

60TH YEAR... AND THEM

“Her müziğin caz festivali” sloganıyla düzenlenen PSM
Caz Festivali, genç yetenekleri birbirinden usta isimlerle
bir araya getiriyor. Caz çatısı altında blues, elektronik,
world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan
verici tınılarını dinleyicilerle bu yıl üçüncü kez buluşturan
festival, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin tüm
alanlarına yayılıyor. 25 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında
düzenlenecek olan festival kapsamında, konserlerin yanı
sıra paneller, atölyeler, plak pazarı, açık havada ücretsiz
etkinlikler, film ve belgesel gösterimleri de gerçekleşecek.
Held with the slogan “Jazz festival for all sorts of music,”
PSM Jazz Festival brings young talents together with
masterful figures. Presenting the thrilling tones of blues,
electronic, world, funk, indie, classical, pop, and rock
music under the roof of jazz for the third time, the festival
extends to all areas of Zorlu Performans Sanatları Merkezi.
Alongside panels, workshops, a record market, and free
activities in the open air, there will also be screenings of
movies and documentaries at the festival to be held on April
25-June 1.
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Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in
“60. Yıl… ve Onlar ” başlıklı retrospektif sergisi
İstanbul’daki İş Sanat Kibele Galerisi’nde
sanatseverlerle buluşuyor. 20 Nisan’a kadar ziyaret
edilebilecek sergi iki bölümden oluşuyor. Serginin ilk
bölümünde “60 yılın seçkileri” temasıyla sanatçının
erken dönem çalışmalarından bu yana ürettiği eserler
yer alırken, ikinci bölümdeki yapıtlar “Kurtuluş
Savaşı /Kuvayi Milliyecileri” başlığıyla sanatseverlerle
buluşuyor.
The retrospective exhibition "60th Year... And Them" of the
painter, author, and art historian Gürol Sözen takes place
at İş Sanat Kibele Gallery in Istanbul. Open until April
20, the exhibition features two sections. The first section
includes the earliest works by the artist under the theme
“A selection of 60 years.” The theme of the second section is
“Salvation War/Turkish Revolutionaries.”
ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 6
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ANADOLU / ANATOLIA
HERITAGE İSTANBUL 2019
HERITAGE ISTANBUL 2019
Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuar ve
Konferansı Heritage İstanbul 2019, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle
Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da
gerçekleşiyor. Ülkemizin tarihî, sanatsal ve kültürel
mirasını gelecek nesillere taşımak, sektörel iletişimi
güçlendirmek amacıyla düzenlenecek Heritage İstanbul
2019, kültürel mirasla ilgili tüm paydaşları bir araya
getirecek. Konu ile ilgili devlet kurumları yöneticilerinin,
bakanlık temsilcilerinin, yerel yönetimlerin,
arkeologların, mimarların, müzecilik profesyonellerinin,
akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile
gerçekleşen ve sektörün tek buluşma platformu olan
Heritage İstanbul, 11-13 Nisan tarihleri arasında
ziyaretçilerini bekliyor.
The Restoration, Archeology and Museum Technologies Fair and
Conferences, Heritage Istanbul 2019 will be held at the Hilton
Istanbul Convention & Exhibition Center with the support of the
Directorate General of Foundations of the Republic of Turkey
Ministry of Culture and Tourism. In order to be able to deliver the
historical, cultural and arts heritage of our country to generations to
come and to strengthen sectorial communication, Heritage Istanbul
2019 will bring together all stakeholders of cultural heritage. The
sector’s sole meeting platform, held with the extensive participation
of the administrators of the concerned government agencies,
ministry representatives, local authorities, archeologists, architects,
museum professionals, academics, and students, Heritage Istanbul
will take place on April 11-13.

ANTALYA BİLİM FESTİVALİ
ANTALYA SCIENCE FEST
Bilim ve eğlencenin bir
arada olduğu Antalya Bilim
Festivali, birbirinden ilginç
ve interaktif etkinliklerle
katılımcılarıyla buluşuyor. Bu
yıl dördüncüsü düzenlenen
etkinliğe Antalya Expo
Center ev sahipliği yapıyor.
Robot sergisi ve atölyeleri,
biyoçeşitlilik ile ilgili sergiler,
dinozor sergisi, çeşitli
mühendislik dallarından
uygulamalar ve interaktif
eğitimler içeren etkinlik
4-7 Nisan tarihleri arasında
düzenleniyor.
ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 8

Melding science and
entertainment, Antalya
Science Fest awaits visitors
with interactive activities,
one more interesting than
the other. Antalya Expo
Center is held for the 4th
time this year. The event will
feature a robotics exhibition
and workshops, exhibitions
on biodiversity, a dinosaur
expo, implementations in
various fields of engineering,
and interactive training
sessions, and will be held on
April 4-7.

ANADOLU / ANATOLIA
HERKES İÇİN SANAT

ÖTEKİ’NİN ALANINDA

ART FOR ALL

IN THE FIELD OF THE "OTHER"
Müze Evliyagil, küratörlüğünü Beral Madra’nın
üstlendiği “Ben Her Zaman Öteki'nin Alanındayım:
Agah Uğur Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” sergisini
ağırlamaya hazırlanıyor. Sergi, Agah Uğur’un değerli
koleksiyonunda bulunan, 2000’li yıllarda farklı zaman
ve coğrafyalarda kadın ve erkek imgeleri üzerinden
üretilmiş 21 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.
“Ben Her Zaman Öteki'nin Alanındayım” 14 Temmuz’a
kadar Müze Evliyagil’de görülebilir.
Müze Evliyagil is getting ready to host the exhibition "The
'I' is Always in the Field of the Other: A Selection from
the Collection of Agah Uğur" curated by Beral Madra. The
exhibition consists of artwork from the invaluable collection
of Agah Uğur and includes images of men and women from
different times and geographies in the 2000s by 21 artists.
"The 'I' Is Always in the Field of the Other" can be visited at
Müze Evliyagil until July 14.
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“Herkes için ulaşılabilir sanat” fikri ile yola çıkan Step
Istanbul; Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş
birliğiyle Tomtom Kırmızı ile İtalyan Lisesi’nin bahçesinde
gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında galeriler, sanatçılar,
sanat inisiyatifleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerler
ve koleksiyonerliğe ilk adımı atmak isteyenler 25-28
Nisan tarihlerinde bir araya gelecek. “Step Talks” ile
desteklenecek Step Istanbul’un programında küresel
sanat dünyasının güncel dinamikleri ve sanat üretimi
üzerine diyaloglar, atölyeler ve sanatçı performansları da
yer alacak.
Setting out with the idea “Art for All,” Step Istanbul
is held through the collaboration of Çağdaş Istanbul,
Tomtom Designhood at Tomtom Kırmızı, and the garden
of Liceo Italiano di Istanbul. Within the scope of the
festival, galleries, artists, art initiatives, art professionals,
collectors, and those who want to become art collectors will
be coming together on April 25-28. To be supported by the
"Step Talks", Step Istanbul’s program features dialogues on
the current dynamics of the art world and art production,
workshops and performances by artists.
ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 10
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ANADOLU / ANATOLIA
İZMİR’DE LEZZETLİ GÜNLER
DAYS OF DELICACIES IN IZMIR
İzmir, nisan ayında iki “lezzetli” festivale ev sahipliği
yapıyor. Festivallerden ilki 2010’dan beri her yıl
Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasından gelen
misafirlerin ağırlandığı Alaçatı Ot Festivali. 5-7 Nisan
tarihlerinde düzenlenecek festivalde bölgede yetişen
otlardan yapılan yemeklerle yöreye özgü ot çeşitlerinin
tanıtılması hedefleniyor. Lezzet tutkunlarının merakla
beklediği bir diğer festival ise 5'inci Urla Enginar Festivali.
Sakız enginarın vatanı Urla'da düzenlenen; söyleşiler,
atölye çalışmaları ve sergilerin düzenleneceği festival bu yıl
26-28 Nisan tarihleri arasında.

SIFIR NOKTASINDA FOTOSAFARİ
PHOTO SAFARI AT POINT ZERO
Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkâri’nin Çukurca
ilçesi ikinci fotosafariye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl ülkemizin her köşesinden toplam 180 fotoğraf
sanatçısının katıldığı fotosafari bu yıl da 25-28 Nisan
tarihleri arasında büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Kano
ve rafting yarışmaları, offroad, paintball, kaya tırmanışları,
BASE jump ve trekking gibi etkinliklerle renklenecek
etkinlik, Zap Vadisi piknik alanında sona erecek.
Located at point zero on the Iraqi border, the Çukurca borough of
Hakkâri is getting ready to host its second photo safari. The photo
safari, held with the participation of 180 photographers from all
corners of the country last year, is going to be held with a greater
participation this year on April 25-28. Enlivened with activities
such as canoeing and rafting competitions, off-roading, paintball,
rock climbing, BASE jumping, and trekking, the festival will end
at the Zap Valley picnic area.
ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 12

Izmir is hosting two “delicious” festivals in April. The
Alaçatı Herb Festival, organized yearly since 2010 with
the aim of promoting the different kinds of herbs growing
in the region alongside the various dishes prepared from
them, and hosting visitors coming from all around Turkey
and the world, will be held on April 5-7 this year.
Another festival hotly anticipated by delicacy lovers is the
5th Urla Artichoke Festival. Held in Urla, the homeland
of the “sakız” (mastic) artichoke, and featuring talks,
workshops, and exhibitions, the festival is held on April
26-28 this year.

ANADOLU / ANATOLIA
SSM ARAŞTIRMACILARI BEKLİYOR

İSPANYA’DAN SESLER

SSM AWAITS RESEARCHERS

SOUNDS FROM SPAIN
İspanya’nın en üretken bestecilerinden ve en ünlü
piyanistlerinden biri olan Manolo Carrasco, “Sounds
From Spain” flamenko gösterisiyle Sevda-Cenap And
Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve 4-25 Nisan
tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı Uluslararası
Ankara Müzik Festivali’ne konuk oluyor. İzleyenleri
19'uncu yüzyıldan günümüze uzanan bir yolculuğa
çıkaracak olan Manolo Carrasco, dünyaca ünlü besteciler
Francisco Tárrega, Enrique Granados, Isaac Albéniz,
Manuel de Falla, Luigi Bocherini, Georges Bizet ve
Antonio Soler’den eserler seslendirerek klasik müziği
flamenko ile harmanlayacak. Altı flamenko dansçısı ve
yedi müzisyenin eşliğinde hem göze hem kulağa hitap
eden konser 12 Nisan’da MEB Şura Salonu’nda.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin
(SSM) kuruluşunun 10’uncu yılında kültürel mirasın
korunmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği
dijital arşiv platformu digitalSSM fiziki alanında hizmet
vermeye başladı.
SSM’nin kuruluşundan bu yana gerçekleşen tüm sergi ve
etkinliklerin yanı sıra Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu,
Resim Koleksiyonu gibi kalıcı koleksiyonların içeriklerine
de erişim imkânı sağlayan mekânda araştırmacılar; sergi
katalogları, kurulum video ve görselleri, sesli rehberler,
küratörlü tur, konferans ve sanatçı konuşması kayıtları
da dâhil olmak üzere müzenin arşivi üzerinden araştırma
yapabilecek.
Müze koleksiyonlarındaki eserlerle birlikte Abidin Dino
ve Emirgan arşivlerini de 2013 yılında online erişime açan
SSM, 2019 itibarıyla sergi içeriklerini de kullanıcılarla
buluşturarak, koruma ve erişimin yanı sıra müzecilik
alanındaki çalışmalara da ilham vermeyi amaçlıyor.
DigitalSSM, the digital archive platform brought to life to
preserve cultural heritage by the Sabancı University on the
10th anniversary of the establishment of the Sakıp Sabancı
Museum (SSM), started to serve in the physical domain.
In this venue which provides access to the permanent Arts of
the Book and Calligraphy Painting Collection and to all the
exhibitions and events held since the museum’s establishment,
researchers will be able to conduct research on the museum’s
archive consisting of exhibition catalogues, videos and visuals,
audio guides, curated tours, and the recordings of conferences
and artist talks.
Along with the artwork in the museum’s collection, and access
to the Dino and Emirgan archives since 2013, SSM aims to
inspire works in the areas of preservation, accessibility, and
museology by sharing the content of the exhibitions held in
2019 with users.
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Manolo Carrasco, one of the most prolific composers and
famous pianists of Spain, is a guest of the 36th International
Ankara Music Festival held by the Sevda-Cenap And Music
Foundation on April 4-25 with the flamenco show “Sounds
from Spain.” Taking the audience on a journey from the 19th
century to today, Manulo Carrasco will blend classical music
with flamenco by performing pieces of world-renowned
composers like Francisco Tárrega, Enrique Granados, Isaac
Albéniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini, Georges Bizet, and
Antonio Soler. Appealing both to the eye and the ear with 6
flamenco dancers and 7 musicians, the concert will be held on
April 12 at the MEB Şura Hall.

ANADOLU / ANATOLIA
BİSİKLETÇİLER MARMARİS’TE BULUŞUYOR
CYCLISTS COME TOGETHER IN MARMARİS

Marmaris, Salcano Gran Fondo Marmaris ile yurt içinden
ve yurt dışından yüzlerce bisikletçiye ev sahipliği yapacak.
Yarış 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur
olmak üzere iki farklı kategoride, 14 Nisan Pazar günü
gerçekleştirilecek. Çeşitli ülkelerden amatör bisikletçiler
Marmaris’in eşsiz doğasında pedal çevirecek.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
ISTANBUL FILM FESTIVAL
İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından
düzenlenen, Türkiye’nin
en büyük sinema
etkinliği İstanbul Film
Festivali, bu yıl 38'inci kez
sinemaseverlerle buluşmaya
hazırlanıyor. 5-16 Nisan
tarihleri arasında yapılacak
festivalde Türkiye ve dünya
sinemasının en nitelikli ve
başarılı örneklerinin yanı
sıra söyleşiler ve atölyeler
gibi birçok etkinliğe de
yer verilecek. 38'inci
İstanbul Film Festivali
dünya sinemasının en
yeni örneklerinden usta
yönetmenlerin son filmlerine,
yeni keşiflerden kült
yapıtlara 175 uzun metrajlı
ve 11 kısa film içeren zengin
programıyla nisan ayına renk
katacak.
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Organized by Istanbul
Foundation for Culture
and Arts (İKSV), Turkey’s
biggest cinema event, the
38th Istanbul Film Festival
is under preparation.
During the festival to be
held on April 5-16 along
with screenings of selected
and groundbreaking
examples of Turkish and
world cinema, many events
like talks and workshops
will also be held. The 38th
Istanbul Film Festival’s
rich program consists of
175 feature-length and
11 short movies ranging
from the newest examples
of world cinema to the
latest releases of master
movie-makers, and from
new discoveries to cult
productions.

The competition, held on Sunday, April 14, will
feature two different categories with the longest track
being 97 kilometers and the shortest 65 kilometers.
Amateur cyclists from various countries will have the
chance to pedal in the bosom of the peerless nature of
Marmaris.

TÜRK HAVA YOLLARI 7’NCİ BİLİM
ELÇİLERİ ZİRVESİ
7TH TURKISH AIRLINES AMBASSADORS OF
SCIENCE SUMMIT
Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının
başarılarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak
amacıyla kurulan Bilim Elçileri Derneği, Türk
Hava Yolları 7'nci Bilim Elçileri Zirvesi’ni
4-5 Mayıs 2019’da Sabancı Üniversitesi’nde
düzenleyecek. Bu yılki temasını “Bilimdeki
Son Gelişmeler ve Bilimin Kalkınmadaki Rolü”
olarak şekillendiren Bilim Elçileri Derneği,
bilime elçi olmak idealini seçkin isimleri örnek
göstererek ortaya koyuyor.
Established to promote the accomplishments of
Turkish scientists living abroad and in Turkey, the
Ambassadors of Science Association will hold the 7th
Turkish Airlines Ambassadors of Science Summit
at Sabancı University on May 4-5. Held under the
theme “Latest Developments in Science and the Role
of Science in Development,” the Ambassadors of
Science Association sets forth the ideal of becoming an
ambassador of science by featuring esteemed figures as
role models.

ANADOLU / ANATOLIA
DÜNYANIN EZGİLERİ MERSİN’DE
MELODIES OF THE WORLD AT MERSİN
Bu yıl 18'incisi düzenlenen
Mersin Uluslararası Müzik
Festivali 10 Nisan-2 Mayıs
tarihleri arasında Lübnan,
Hollanda, Azerbaycan,
Avusturya ve Gürcistan'dan
önemli solistleri ve müzik
topluluklarını Mersin'de
buluşturuyor. Festivalin
açılış konserinde,
Şef Rengim Gökmen
yönetiminde Güher-Süher
Pekinel kardeşler sahne
alıyor.

The 18th Mersin
International Music
Festival to be held between
April 10 and May 2 brings
together important soloists
and music ensembles from
Lebanon, the Netherlands,
Azerbaijan, Austria, and
Georgia. At the festival’s
opening concert, the Güher
Süher Pekinel sisters take
the stage with an orchestra
conducted by Maestro
Rengim Gökmen.

GERİYE KALAN SESSİZLİK
THE REST IS SILENCE
Uluslararası çağdaş sanat galerisi Gama Art Gallery,
tiyatro, sinema ve televizyon yazarlığı ve yönetmenliği
deneyiminden sonra, sanat hayatına dijital-sanat ile
devam eden ünlü figüratif sanatçı Max Papeschi’nin
eserlerini Türkiyeli sanatseverler ile buluşturuyor.
Küratörlüğünü Şule Altıntaş’ın yaptığı Max Papeschi’nin
"Geriye Kalan Sessizlik" adlı solo sergisi 4-25 Nisan tarih
aralığında pazar-pazartesi günleri hariç her gün 13.0019.00 saatleri arasında Gama Art Gallery’de gezilebilir.
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The International modern art gallery Gama Art Gallery
introduces the figurative works of the famous artist
Max Papeschi who continued his art career by taking on
the digital arts after his career in theater, cinema, TV
screenwriting, and directing. Curated by Şule Altıntaş,
Max Papeschi’s solo exhibition "The Rest Is Silence" can
be visited in 5 Gama Art Gallery, Maslak Sun Plaza
on April 4-25, every day except Sunday – Monday at
13:00-19:00.

23 NİSAN COŞKUSU SAMSUN’DA
APRIL 23 FERVOR IN SAMSUN

1979 yılından bu yana TRT bünyesinde düzenlenen
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl, Millî
Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü seneidevriyesinde,
Samsun’da başlayıp Ankara’da devam edecek.
14-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 41’inci TRT
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne 40’ın üzerinde
ülkeden, yaşları 9 ila 13 arasında değişen çocuklarla
birlikte mihmandarlar ve yabancı basın mensuplarından
oluşan yaklaşık bin kişilik bir kafile katılacak. Dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar, şenlik haftası boyunca
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen
okullar ve veliler tarafından ağırlanacak.
Samsun’da ilk defa gerçekleştirilecek şenlik kapsamında;
“Fotoğraflarla 41. Yıl” sergisi, festival yürüyüşü, sokak
gösterileri, çevre gezileri, şenlik pikniği, 23 Nisan Gala
Gösterisi gibi etkinlikler düzenlenecek. Şenliğin Ankara
kısmı ise Anıtkabir ziyareti ile başlayacak; devamında ise
“Cumhurbaşkanlığı Gala Özel” programı gerçekleşecek.
TBMM Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü kabulü ile
sona erecek şenlikte konuk edilen çocuklar ülkelerine
uğurlanacak.

Held by TRT since 1979, the TRT International April 23
Children’s Festival will start in Samsun and continue in
Ankara on the centennial anniversary of the National
Struggle.
Around 1,000 individuals consisting of children aged 9-13,
their hosts and hostesses, and foreign members of the media
will take part in the 41st International TRT April 23 Children’s
Festival to be held on April 14-25. Children coming from
various countries of the world will be hosted by schools and
parents determined by the Samsun Directorate General of
National Education throughout the week of the festival. To be
held in Samsun for the first time, the festival features events
like the exhibition 41st Anniversary with Photographs, a
festival parade, streets shows, tours, a festival picnic, and the
April 23 gala show. The part of the festival that will take place
in Ankara will start with a visit to Anıtkabir (The Mausoleum
of Atatürk) and continue with the Presidency Gala Special
program. Following the receptions at the Grand National
Assembly Speakers’ Office and the Directorate General of TRT,
the children hosted within the scope of the festival will be seen
back to their countries.
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İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
COUNTDOWN STARTED FOR THE YOUTH FESTIVAL OF ISTANBUL

İstanbul, 2-5 Mayıs tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü
düzenlenecek Türkiye’nin en büyük gençlik festivaline ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrasya Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Gençlik Festivali (İGF
2019) gençleri birbirinden önemli sanat, spor, teknoloji,
eğlence, e-spor etkinlikleriyle buluşturacak. Dört gün
boyunca yaklaşık bir buçuk milyon genci ağırlaması
beklenen festivalde gençler, eğlencenin yanı sıra ilk kez
deneyimleyecekleri etkinliklerle kendilerini ifade etme ve
yaratıcılıklarını ön plana çıkarma fırsatı bulacak. Dijital
eğlence ve oyun sektörünü bir araya getirecek festivalde,
etkinlik boyunca bir e-spor merkezi kurulu olacak. Popüler
PC ve konsol oyunları, profesyonel e-spor takımları ve
oyuncuları, simülatör deneyimleri, fenomen YouTuber ve
streamer’lar oyunseverlerle buluşacak.

For the third time, Istanbul is getting ready to host
Turkey’s biggest youth festival, this year on May 2-5.
To be held at the Eurasia Show and Art Center, the
Istanbul Youth Festival (IGF 2019) will host arts,
sports, technology, entertainment, and e-sports
events. Throughout the four-day festival expected to
be attended by 1.5 million youngsters, participants
will have the chance to express themselves and put
forth their creativity during an array of new and fun
activities. The festival will bring together the digital
entertainment and gaming sector, while an e-sports
center will be established. Popular PC and console
games, professional e-sports teams and gamers,
simulation experiences, phenomenon YouTubers and
streamers will come together with game lovers.

Teknoloji tutkunları için robotik atölyeler, spor tutkunları için
ödüllü basketbol, futbol ve e-spor turnuvalarına ev sahipliği
yapacak İGF 2019, alanında başarılara imza atmış birbirinden
önemli isimleri de ilham veren söyleşilerle gençlerle
buluşturacak. Her gün farklı sahne performanslarının
gerçekleştirileceği festivalde konserlerin yanı sıra gençler için
özel olarak hazırlanan sürpriz etkinlikler de yer alacak.

IGF 2019 will host robotic workshops for technology
lovers; awarded basketball, football, and e-sports
tournaments for sports lovers; and inspiring talks by
important figures who have written success stories in
their fields. Throughout the festival there will be stage
performances held every day and surprise activities
specifically appealing to youth.
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Dijital ışık ve renk sergisi
Festivalde sanat tutkunu gençleri ise çok özel bir sergi
bekliyor: Ziraat Bankası Işık ve Renk Dijital Sergisi.
Koleksiyonunda 2 bin 500’den fazla sanat eseri bulunan
Ziraat Bankası, İGF 2019 kapsamında düzenlenecek
sergide en nadide orijinal eserleri gençlerle buluşturacak.
Sergiyi ziyaret eden gençler hem dijital hem de gerçek
onlarca farklı eseri aynı çatı altında görebilecek. 5K
çözünürlükte eser gösteriminin yapılacağı sergide
gençler, kurulan dev ekranlarda sanat eserlerini çok
farklı bir kurgu ile izleyecek. Gençler, bankanın sanat
koleksiyonunda yer alan eserleri, yine dev dijital
ekranlarda, özel bir yazılımla hazırlanan bilgisayarları
kullanarak interaktif bir şekilde inceleme fırsatı bulacak.

Digital light and color exhibition
A very special exhibition awaits the youth during the
festival: Ziraat Bank Light and Color Digital Exhibition…
With more than 2,500 pieces of art in its collection,
Ziraat Bank is lending the rarest original pieces from its
collection to the exhibition that will be held within the
scope of IGF 2019. The youngsters visiting the exhibition
will have the opportunity to experience both digital and
traditional artwork under the same roof. The exhibition
will screen work of 5K resolution, allowing the audience
to watch works of art on giant screens with an altogether
different setup. The audience will get the chance to
interactively examine the artwork on these giant screens
by utilizing computers running on special software.

ANADOLU / ANATOLIA
TURKISH AIRLINES SCIENCE EXPO
TURKISH AIRLINES SCIENCE EXPO

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen,
Türkiye’nin en büyük bilim festivallerinden biri olan
Turkish Airlines Science Expo, bilime ilgi duyanları
sekizinci kez, mayıs ayında bir araya getiriyor. 2-5
Mayıs arasında gerçekleşecek festivalin ana teması
“Endüstri 4.0”. “Çocuk Mucitler”, “Genç Mucitler”, “Usta
Mucitler”, “İnsansız Hava Araçları”, “Drone”, “Autodesk
3B Tasarım Mühendislik” ve “Ortaokul Model Planör”
kategorilerinde projelerin sunulacağı festivalde
firmalar ve kuruluşlar ürettikleri veya üretimlerinde
kullandıkları teknolojileri “Teknolojik Alanlar”da
sergileyecekler. İnternet üzerinden rezervasyon
yaptırarak fizik, kimya, biyoloji, gastronomi, enerji,
havacılık ve daha birçok farklı alanda gerçekleştirilen
atölye çalışmalarına ücretsiz katılabilecek ziyaretçiler
kendilerini keşfetme imkânı bulacak.
Yeteneklerini geliştir ve yarışa gir
Dünya çapında gerçekleştirilen mesleki beceri
yarışmalarının bir örneği de Turkish Airlines Science
Expo’da düzenlenecek. Mesleki eğitimlerini sürdüren
gençler branşlarına özel olarak hazırlanmış parkurlarda
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Turkish Airlines Science Expo, one of the biggest scientific
festivals held by the Bursa Metropolitan Municipality in
May, is bringing those interested in science together once
again for the 8 th time. The main theme of the festival to be
held on May 2-5 is "Industry 4.0." The festival will admit
projects under the categories "Child Inventors ", "Young
Inventors ", "Master Inventors", "Unmanned Air Vehicles",
"Drones", "Autodesk 3B Design Engineering" and "Middle
School Model Gliders." Companies and corporations
will display the technology they produced or they use in
production in the Technological Area. Those interested can
register free of charge online to join the workshops held
in the fields of physics, chemistry, biology, gastronomy,
energy, aviation, and many other fields.
Develop your skills and compete
An example of the vocational skills competitions held
worldwide is organized within the scope of Turkish
Airlines Science Expo. The youth receiving vocational
training will strive to proceed along a racetrack and win
by fulfilling the tasks specifically designed according to
their field of training.

Define your career’s road map
Established with the aim of guiding the youth about
to complete their vocational training and youths who
want to choose their vocation, Career Club brings them
together with the experts of their field of choice and
personal development specialists. Career Club also
offers the chance to come together with HR managers
of corporations and institutions in a not-to-be-missed
opportunity for those who would like to determine their
career paths.
"The future is in the skies"
The aviation competitions held each year at Turkish
Airlines Science Expo will be more comprehensive this
year. An interesting festival awaits aviation enthusiasts
with “Bursa Inter Middle School Glider Competition”, “5th
Inter High School Unmanned Space Vehicles of Turkey”
and “Science Expo Drone Cup.”
You can find out more about the four-day Turkish Airlines
Science Expo at www.sciencexpo.org.

kendilerine verilen görevleri yerine getirerek birinci
olmaya çalışacak.
Kariyerin için yol haritanı çiz
Meslek eğitimini tamamlamak üzere olan gençler
ve meslek tercihi yapmak isteyenler tam da bu
amaçlar doğrultusunda kurulan, kendilerine yol
göstermeyi amaçlayan Kariyer Kulübü’nde alanında
uzman isimlerle ve kişisel gelişim uzmanlarıyla
bir araya gelecek. Firmaların ve kuruluşların İnsan
Kaynakları yöneticilerini de gençlerle buluşturacak
Kariyer Kulübü, yol haritasını çizmek isteyenler için
kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
“İstikbal göklerdedir”
Turkish Airlines Science Expo’da her yıl düzenlenen
havacılık yarışmaları bu yıl daha da kapsamlı olarak
gerçekleştirilecek. “Bursa Ortaokullar Arası Model
Planör Yarışması”, “Beşinci Türkiye Liseler Arası
İnsansız Hava Araçları Yarışması” ve “Science Expo
Drone Cup” ile havacılık meraklılarını son derece
keyifli bir festival bekliyor. Dört gün sürecek Turkish
Airlines Science Expo hakkında merak ettiğiniz her
şeyi www.sciencexpo.org adresinden öğrenebilirsiniz.
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İŞTE YENI EVIMIZ
MEET OUR NEW HOME
İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları için yeni bir
dönemi müjdelerken, yolcular için de başlı başına bir
deneyim vadediyor.
Heralding the beginning of a new era for Turkish
Airlines, Istanbul Airport also promises passengers a
brand new experience.
GÖKÇEN ATA

1

“Dünya tek bir ülke olsaydı,
başkenti İstanbul olurdu.”
Napoleon Bonaparte’a ait bu
söz kıtaları birleştiren kent
İstanbul’un bir merkez olarak
taşıdığı önemi gözler önüne
serer nitelikte. Anıtsal mimari
eserler ve hikâyelerle örülü
zengin bir tarih biriktirirken her
zaman geleceğe bakan bir kent
oldu. Şimdi de öyle… Zaman
hızla akarken İstanbul ticari,
ekonomik ve kültürel bir merkez
olma özelliğini korumaya,
değerine değer katmaya devam
ediyor. 2018 yılında İstanbul
102 milyonun üzerinde yolcu
ağırladı. Bu oldukça doğal bir
durum; çünkü üç kıta ortasına
kurulu İstanbul, Türk Hava
Yolları ile beş saatlik uçuşla
60’tan fazla ülkeye kolayca ve
hızlıca erişmek gibi eşsiz bir
avantaj sunuyor. Bu sayede
İstanbul sivil havacılıktaki
önemini ve ağırlığını her geçen
gün biraz daha arttırıyor. İşte
bu hızlı trafiğin ve coğrafi
avantajların neticesinde
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olması gereken oldu: Geleceğin
havacılık üssü olma yolunda
ilerleyen İstanbul, bütün
misafirlerine mükemmel hizmet
sunacak en son teknolojilerin
kullanıldığı, baştan aşağı “akıllı”
bir yapı olarak tasarlanan ve
yolcu deneyimini yeni boyutlara
taşıma konusunda iddialı bir
havalimanına kavuştu. Peki
yolcuları yeni havalimanında
neler bekliyor? Kısaca bir göz
atalım.
Tüm etapları tamamlandığında
yılda 200 milyon yolcu
kapasitesiyle hizmet verecek
olan İstanbul Havalimanı, ilk
fazıyla yılda 90 milyon yolcu
ağırlıyor. Bir başka deyişle,
her gün yüz binlerce yolcu,
İstanbul’un tarihî kubbelerini
yansıtan, dünyanın sıfırdan inşa
edilen en büyük havalimanının
çatısı altında uçuş saatini
beklerken 33 bin metrekarelik
yeme içme alanında Türk ve
dünya mutfağından lezzetlerin
tadına bakacak. Yurt dışına
seyahat edenler Duty Free

“If the world was a country,
Istanbul would be its capital.”
This quote by Napoléon
Bonaparte is a perfect
expression of Istanbul’s
significance as a center and a
city that connects continents.
While accumulating a rich
history intertwined with
monumental architecture
and stories, this ancient city
looked towards the future
and continues to do so today.
As time flies by, Istanbul
continues to take firm steps
to maintain its status as
a commercial, financial,
and cultural hub and to
maintain its progress through
contemporary enterprises. In
2018, Istanbul welcomed over
102 million passengers. This
shouldn’t come as a surprise
because, situated between
three continents, Istanbul has
the unique advantage of easy
and fast access to more than
60 countries within a 5-hour
flight radius. This advantage

continues to strengthen
Istanbul’s significance and
reputation in civil aviation.
Eventually, this fast traffic
and geographical advantages
lead to one outcome: bestowing
Istanbul, which moves towards
becoming the future aviation
hub, with a cutting-edge
airport with a completely
smart design to offer perfect
service to all guests and to take
passenger experience to a new
level. Should we take a quick
look at what awaits passengers
at the new airport?
Istanbul Airport, slated to
serve with a capacity of 200
million passengers per year
once all phases are complete,
will welcome 90 million
passengers annually during
the current first phase. In
other words, every day, at any
given moment hundreds of
thousands of people will wait
for their flight under the roof
in the world’s biggest airport
built from foundations up,

alanında alışveriş yapacak,
çocuklu aileler beş farklı bölgeye
yayılan ve toplam büyüklüğü
855 metrekare olan çocuk
oyun alanlarından birine
uğrayabilecek. Daha sonra 15
adet check-in adasından geçip
113 adet körük/gate’den biri
ile uçağına binecek. İnenler 42
kilometre uzunluğunda, tanıma
yetisine sahip hızlı bagaj taşıma
sistemindeki 33 adet teslim
bandının birinden bagajlarını
vakit kaybetmeden alacak.
Terminalde yön arama
derdi yok. Öyle ki İstanbul
Havalimanı terminalde ve
otoparkta iç yönlendirme
(indoor navigasyon) ve
dış yönlendirme (outdoor
navigasyon) ile yolcuları daha
evlerinden başlayarak uçağa
yönlendiriyor.
Yolcular self check-in kioskları,
self-service bag drop sistemi,
otomatik pasaport geçiş sistemi
ve otomatik boarding gate-uçağa
geçiş sistemini kullanarak
işlemlerini en hızlı ve kolay
şekilde gerçekleştirebiliyor.
Sırası gelmişken mobil
uygulamalara da değinelim…
Uygulamalar, yolcuyu

evinden alıp uçuşunun olacağı
kapıya kadar yönlendirirken
harcanacak süreyi hesaplıyor;
uçuş noktaları, saatleri,
rötar gibi bilgileri yolculara
iletiyor. Terminal binasına
varınca aradıkları ürün veya
mağazayı kolayca bulmalarını,
yakınlarındaki mağazaların
özel indirimlerinden haberdar
olmalarını sağlıyor.
Bu hizmetler saymakla bitmez.
Fakat İstanbul Havalimanı’nın
en son teknolojileri içeren ferah,
rahat ve hızlı bir havalimanı
olduğunu, her yolculuğunuzda
sizler de göreceksiniz.
Yeni evimiz
Türk Hava Yolları, millî
bayrak taşıyıcı havayolu
olarak Türkiye’nin dünyaya
armağan ettiği İstanbul
Havalimanı’na ilk günden beri
“yeni evimiz” dedi. Bu nedenle,
bu dev projede kendisine
ayrılan mekânları ve hizmet
noktalarını yolcularını en güzel
şekilde ağırlamasını sağlayacak
şekilde titizce tasarladı. 1,4
milyon metrekarelik devasa
terminalde, tüm üniteler kolayca
ulaşabileceğiniz bölgelere

reflecting the architecture of
Istanbul’s historic domes; try
delicacies from Turkish and
world cuisines in a food court
of 33,000 square meters;
shop at the Duty Free Area
if traveling internationally;
take the children to one of
the playgrounds which span a
total of 855 square meters in
five different areas; complete
their boarding process at one
of the 15 check-in islands; pass
through one of the 113 gates
and board their plane. Those
who land here will quickly
retrieve their baggage from one
of the 33 delivery carousels that
are a part of the fast baggage
transport system, which spans
42 kilometers.
Finding directions at the
terminal is no trouble because
Istanbul Airport directs
passengers from their homes all
the way to their flights through
indoor and outdoor navigation
at the terminal and parking lot.
Passengers can complete their
boarding process in the fastest
and easiest way possible at
self check-in kiosks, using
self-service baggage drops,

automatic passport control,
and automatic boarding gate
services.
We should also talk about the
mobile applications which
direct passengers to their flight
gate while calculating the
amount of time necessary and
providing information such
as flight destinations, flight
times, and delays. They also
enable passengers to easily
find a product or a store at
the terminal and learn about
special promotions at nearby
stores.
The sky is the limit for Istanbul
Airport -you’ll personally see
how cutting-edge, spacious,
comfortable, and fast it is with
every journey.
Our new home
As the national flag carrier,
Turkish Airlines calls Istanbul
Airport, which is Turkey’s
gift to the world, its new
home. Therefore, the airline
meticulously designed the
spaces reserved for itself
and its service points in this
giant project to best serve its
passengers. Inside the giant
1

76,5 milyon metrekarelik
alanıyla dünyanın tek çatı
altında sıfırdan inşa edilen
en büyük havalimanı olan
İstanbul Havalimanı, 1,4 milyon
metrekarelik ana terminal
binası, iki bağımsız pisti, Hava
Trafik Kontrol Kulesi ve destek
binalarıyla hizmete girdi.
The world's biggest airport built
from the foundations up under one
roof with an area of 76.5 million
square meters, Istanbul Airport
was opened with a main terminal
building (1.4 million square
meters), two independent runways,
an air traffic control tower, and
support buildings.

2

İstanbul Havalimanı; akıllı
sistemler, kablosuz internet,
yeni nesil GSM altyapısı ile LTE,
sensör ve 'konuşan' nesneler gibi
son teknolojilerle donatıldı.
Istanbul Airport features cuttingedge technology such as smart
systems, wireless Internet, new
generation GSM infrastructure,
LTE sensor, and "talking" objects.

2
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4

Dünyanın tek çatı altında
sıfırdan inşa edilen en
büyük havalimanı unvanına
sahip İstanbul Havalimanı,
Türk-İslam sanatı ve
mimarisinden izler taşıyan
tasarımıyla dikkat çekiyor.
Istanbul Airport, the world's
biggest airport built from the
foundations up under one roof,
stands out with its design
bearing the traces of TurkishIslamic art and architecture.
İstanbul Havalimanı'nda
yolcuların bekleme süresini
azaltmak için 500’ü aşkın
standart check-in ve self
check-in noktası bulunuyor.
Istanbul Airport has more
than 500 standard and
self check-in counters to
decrease the waiting time for
passengers.

4

5

2
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5

Duty Free'nin 53 bin
metrekarelik alanı, yerli
ve yabancı bini aşkın
marka yer alacak şekilde
planlandı.
Spanning 53,000 square
meters, the Duty Free Area
was planned to host the
stores of over 1,000 local
and international brands.

7

6

Engelli veya özel durumu olan
yolcuların rahat etmesi için bir
hizmet noktası mevcut.
There is also a service point to
provide easy travel for disabled
passengers or passengers with
special needs.

7

Terminal binasının yüksek
tavanlı ve bol ışık alan tasarımı iç
mekâna ferahlık katıyor.
The terminal building's high ceiling
and light design offer ample space.
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BİLGİ
Şehrin birçok noktasından havalimanına Havaist servisleri ve İETT
araçlarıyla ulaşabileceğiniz gibi kendi aracınızla veya taksiyle gelmeniz de
mümkün. Havaist tarafından sefer düzenlenen merkezlere ve tarifelere
turkishairlines.com/tr-tr/istanbul-havalimani-toplu-tasima-bilgileri/index.
html adresinden ulaşabilirsiniz.

konumlanmış durumda.
Havalimanına giriş yaparken
kapı numaralarına dikkat
etmeniz size zaman ve kolaylık
kazandıracak. Dış hatlarda
seyahat edecek yolcularımız
Türk Hava Yolları check-in
adalarına ve salonlara kısa
yoldan ulaşmak için 03 ve
04 numaralı giriş kapılarını;
iç hat uçacak yolcularımız
ise 01 ve 02 numaralı giriş
kapılarını kullanmalı.
Business Class yolcularımıza
hızlı geçiş yapabilecekleri
05 numaralı girişin tahsis
edildiğini de hatırlatalım.
Kontuarlar Ana Terminal
Binası içerisinde D, E, F, G, H,
J, K, L bölgelerinde yer alıyor.
Self Check-In ve Self-Service
Bag Drop noktaları ise E, F ve L
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kontuarlarına konumlandı.
Terminal binasında
yönlendirmeleri takip ederek
veya harita uygulamalarını
kullanarak dilediğiniz
noktaya hızlıca ve kolayca
erişmeniz mümkün.
Türk Hava Yolları’na tahsis
edilen terminal içerisinde
toplam 15.500 metrekarelik
beş adet Özel Yolcu Salonu
bulunuyor. Bunlardan Giden
Yolcu katı İç Hat Lounge
3.500 m², Gelen Yolcu katı
Gelen Yolcu Lounge 1.000
m², Dış Hat Giden Yolcu
Exclusive Lounge 1.800 m²
ve Asma Kat (H katı) Main
Lounge içerisinde Business
Lounge 4.600 m² ve Frequent
Flyer Lounge 4.600 m²
büyüklüğünde.

INFO
You can take Havaist shuttles or IETT public transportation to the
airport in addition to arriving by car or taxi. Please visit the link
below to see points of departure and timetables of Havaist shuttles:
turkishairlines.com/tr-tr/istanbul-havalimani-toplu-tasima-bilgileri/
index.html

terminal of 1.4 million square
meters, all units are located so
as to facilitate passengers’ easy
access. It will save passengers
time and energy to check the
gate numbers while entering
the airport. International
passengers should use entrance
Gates 03 and 04 for easy access
to Turkish Airlines check-in
islands and lounges while
domestic passengers can use
Gates 01 and 02. Business
Class passengers should keep in
mind that entrance Gate 05 is
reserved for them. Counters are
located in the D, E, F, G, H, J,
K, and L areas inside the Main
Terminal while self check-in
and self-service baggage drop
points are located by Counters
E, F, and L.

The terminal building provides
fast and easy access to any
location through directions or
map applications.
The terminal reserved for
Turkish Airlines is home to five
CIP Lounges (15,500 square
meters) including the Domestic
Lounge on the Departing
Passenger floor (3,500 square
meters); the Arriving Passenger
Lounge on the Arriving
Passenger floor (1,000 square
meters); the Exclusive Lounge
for Departing International
Passengers (1,800 square
meters); the Business Lounge
(4,600 square meters) inside
the Main Lounge on the
Mezzanine (Floor H); and the
Frequent Flyer Lounge (4,600
square meters).

THE MORE YOU TRAVEL THE MORE YOU READ
Get unlimited access to thousands of newspapers and magazines.

Activate PressReader via
pressreader.turkishairlines.com

Get unlimited access to thousands
of newspapers and magazines

Use the application on all your
electronic devices.

BİR RENGİN PEŞİNDE

EDİRNE

KIRMIZISI
IN PURSUIT OF A HUE:
THE RED OF EDİRNE
Bir renk ki tüm dünyada nam salmış, casusluk
hikâyelerine konu olmuş. Bir renk ki tüccarından
kâşifine insanları peşinden sürüklemiş.
A hue that became world-renowned, and turned out to
be the subject of spy stories. A hue that had everyone
trail behind it from tradesmen to explorers.
LEYLA YILDIRIM
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Halk arasında “Üç kuruş
fazla olsun, kırmızı olsun.”
diye bir söz vardır. Bu söz
sadece kırmızıya düşkünlüğü
anlatmakla kalmaz, aynı
zamanda onun neden bu kadar
değerli olduğunun sırrını da
içinde saklar. Üç kuruş fazla
vermeye gönüllü olmak;
kırmızının hamurunun sevgi
ve aşk ile yoğrulduğunu bilmek
demektir.
Az bulunan, uğrunda emek
verilen, kolay kolay ele
geçirilemeyen ve çok talep edilen
şeyler hep değerli olmuştur.
İşte kırmızı da, özellikle
“Edirne Kırmızısı” da böyledir.
Bu renk sadece Anadolu’da
değil tüm dünyada nam
salmış, tüccarından kâşifine,
misyonerinden zanaatkârına
çeşitli mesleklerden insanları
peşinden sürüklemiştir.
Doğal boyalar
Renkler üzerine söylenmiş ve
söylenecek çok söz var. Renk
bilgimizin temelini oluşturan
doğa, aynı zamanda türlü türlü
renkleri elde etmemiz için de
bize büyük bir kaynak sağlar.

İlk sentetik boyanın kimyager
Perkin tarafından 1856 yılında
keşfedilmesinden önce, tekstil
üretiminde doğal boyalar
kullanılıyordu. Kaynağı bitkiler,
hayvanlar ve mineraller olan
bu boyalar bölgelerin coğrafi
özelliklerine göre dağılım
gösterdiklerinden bazı yerlerde
oldukça bol, bazı yerlerde ise kıt
olmuştur.
Önceleri İpek Yolu vasıtasıyla
yapılan ticarette, Marco
Polo’nun Uzak Doğu seyahati
ve Vasco da Gama’nın
Hindistan seferiyle taşlar
yerinden oynamış, Avrupalılara
Asya ile doğrudan ticaretin
yolu açılmış, birçok malın
yanında doğunun göz alıcı
tekstil ürünleri ve boyalar
Avrupalılarla tanışmıştır. Deniz
yollarının açılmasıyla beraber
daha renkli bir dünya adına
girişilen serüvenler de böylece
başlamıştır.
Edirne Kırmızısı
(Türk Kırmızısı)
Renkli tekstil ürünlerine
duyulan bu ilgi ülkeler arasında
rekabete sebep olmuş; birçok

There is a saying among folk,
“Let it be a few dimes more
but be red.” This does not only
connote the fondness for this
color, it also seems to hold the
secret as to why it is of such
value. Volunteering to pay a few
dimes more is knowing that red
is a labor of love, compassion,
sweat and blood.
Throughout history those rare
things that were hard to come
by, that required labor, and
were high-in-demand have
always been valuable. And red,
specifically the Edirne Red is
one such thing. This color not
only made a name for itself in
Anatolia but also around the
world and has had many people
of different vocations, ranging
from tradesmen to explorers,
missionaries to artisans trail
behind it.
Natural dyes
There are many things to be
said about colors. Forming
not only the basis of our
knowledge of color, nature has
also provided us with a great
source to produce all sorts of

colors. Before the invention
of the first synthetic dye by
the chemist Perkin in 1856,
natural dyes were employed
in the production of textiles.
Considering that these dyes
were produced from plants,
animals, and minerals and
had a natural distribution
depending on the geographical
features of the region, they
were rich in some places and
scarce in others.
When it came to the trade
through the Silk Road, Marco
Polo’s journey to the Far East
and Vasco da Gama’s Indian
campaign changed the lay of the
land. The direct trade between
Europe and Asia was paved,
and Europeans were introduced
to the dazzling textiles and
dyes of the East along with
many other goods. With the
opening up of marine courses,
adventures for a more colorful
world were embarked upon.
Edirne Red (Turkish Red)
The interest in colorful textiles
opened the floodgates for
competition among countries

1

1

Edirne, Anadolu’nun bilgi ve tecrübesini aktarmada önemli rol üstlenmiş, Edirneli boya ustaları Avrupa’da el üstünde tutulmuş.
Edirne served an important role in relaying the knowledge and experience of Anatolia; Edirne’s master dye makers were shown great respect in Europe.
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3

2

Fransa Montmarte’daki kumaş imalathanesine, “Edirne Kırmızısı” renginde boyama izni verildiğini gösteren 1776 tarihli belge
The certificate dated 1776 showing that the fabric factory in Montmartre, France was granted permission to use the dye known as “Edirne Red.”

3

Doğudan batıya doğru olan tekstil ticaretinin hız kazanması, “Edirne Kırmızısı”nın popüler olmasını sağlamış.
The acceleration of the textile trade from the East to the West led to Edirne Red becoming popular.

gezgin, misyoner, tüccar ve
maceraperestin bu amaç
uğruna büyük çabalar sarf
etmesine yol açmıştır. Özellikle
“Edirne Kırmızısı” bu anlamda
ulaşılamayan bir sevgili
gibidir. Doğudan batıya tüm
ihtişamıyla uzanan Anadolu ise
bu serüvenin gizli bir tanığıdır.
Ulaşılamayan bu sevgiliye dair
izleri Anadolu’nun hemen her
şehrinde bulmak mümkündür.
“Edirne Kırmızısı” olarak da
bilinen kırmızı renk Latince
Rubia tinctorium L., (İngilizcede
Madder, Fransızcada Garance,
Almancada Krapp olarak
geçer) denen çok yıllık kök
boya bitkisinin köklerinden
elde edilen bir boyar maddedir.
Bu rengin elde edilmesinde
çeşitli işlem adımlarının ve
yoğun emeğin olması doğru
reçetenin elde edilmesini
zorlaştırmış ve rekabetin daha
da keskinleşmesine neden
olmuştur. Bu durum “Edirne
Kırmızısı”nın, sırrını çözene
ödüllerin verildiği tarihsel bir
renge dönüşmesini sağlamıştır.
Öyle ki, bu uğurda sarf edilen
çabalar Avrupa’da kimya
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bilimi ve sanayisinin, tekstil
endüstrisinin gelişiminde büyük
rol oynamıştır.
15’inci yüzyılda İstanbul’da
ve İzmir’de olmak üzere,
Anadolu’da iki şap madeninin
var olduğu, Türklerin kök boya
yetiştiriciliğini Balkanlar’da
geliştirdikleri ve “Edirne
Kırmızısı” olarak bilinen bir
işlemle (bir renkten çok, parlak
kırmızı rengi elde etmek için
uygulanan bir süreci de ifade
etmektedir) kendileri için
kumaş boyamaya başladıkları
söylenmektedir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda üretilen
pamukluların güzel kırmızı
renkleriyle dikkat çektikleri ve
bu tekniğin Avrupa’ya 18’inci
yüzyıl ortalarında getirildiği
düşünülmektedir.
Antik Çağ’dan itibaren kök
boyanın birçok uygarlık
tarafından kullanıldığı, üretimi
ve ticaretinin yapıldığı bilinse
de 16’ncı ve 17’nci yüzyıllardan
sonra pamuklu mallara olan
talebin artması ve Doğudan
batıya doğru olan tekstil
ticaretinin hız kazanması
“Edirne Kırmızısı”nın popüler

and led many wanderers,
missionaries, tradesmen,
and adventurers to exert
great effort towards that
aim. Specifically, Edirne Red
was quite an elusive lover.
Extending from the East to the
West in all its glory, Anatolia
is the hidden witness to this
adventure. It is possible to find
traces in all its cities of this
unattainable lover.
Known as “Edirne Red” (also
Turkish Red, Eng. Turkey
Red, Fr. Rouge de Turc, Rouge
d’Andrinople), this shade is
a pigment derived from the
roots of an ancient dying
plant referred to as Rubia
tinctorium L. in Latin (Eng.
Madder, Fr. Garance, Ger.
Krapp). The labor intensive,
complicated production of
this color made it difficult to
discover the right recipe and
expedited competition. This
led it to its unique reputation
as a historical color, whereby
those who solved the secret of
Edirne Red were awarded. In
fact, the effort spend in this
regard played a great role in the

development of chemistry and
industry in Europe.
It is said that in the 15th
century there were two alum
mines in Anatolia, one in
Istanbul and the other in
Izmir, and that the Turks
developed dye plant breeding
in the Balkans and then with a
process known as the “Edirne
Red” (the process actually was
used to produce the minium
rather than the color itself)
they started to dye fabrics
for themselves. It is believed
that the calicos produced in
the Ottoman Empire drew
attention with their beautiful
red color and that this
technique made it to Europe in
the middle of the 18th century.
Even though it is known
that madder was produced,
used, and traded by many
civilizations since antiquity,
with the rise in demand in
cotton fabrics following the
16th and 17th centuries and the
acceleration of the textile trade
from the East to the West,
Edirne Red started gaining
popularity. The first endeavors

olmasını sağlamış ve Avrupa’da
üretmek için ilk girişimler
Hollanda ve İsviçre’de
başlamıştır.
O dönemlerde Avrupalıların
doğudan elde ettikleri
teknik bilgileri deneyimlerle
sentezlediği yer hep Yakın
Doğu olmuştur. Edirne ise
Avrupa’ya açılan bir kapı işlevi
gördüğünden Anadolu’nun
bilgi ve tecrübesini aktarmada
önemli bir rol üstlenmiştir.
18’inci yüzyılda Manchester ve
Lyon bölgesinde üretim yapmak
isteyen boyacılar “Edirne
Kırmızısı”nı bilen doğulu
ustaları kendi bölgelerine
özellikle çekmek istemişlerdir.
Yine aynı dönemde Fransa hem
Anadolu’dan kırmızı kumaş
ithal etmiş hem de boyasız
kumaşları boyatmak üzere
Levant’a göndermiş; bununla
da yetinmeyip buralardan Türk
ve Yunan boyacıları Fransa’ya
getirtmiştir.
Avrupalılar bir yandan boyalı
malların ticaretini yaparken

bir yandan da “Edirne
Kırmızısı” boyama yöntemini
araştırmayı sürdürmüş ancak
başarılı bir sonuç hemen elde
edememişlerdir. Bütün ferdî
çabalara rağmen gelişmeler
oldukça yavaş olmuş, bu
rengi elde etmek için 18’inci
yüzyılın ilk yarısına kadar
çok çalışılmıştır. Gezgin ve
girişimciler Levant’ta uzunca bir
süre kaldıktan sonra Fransa’ya
dönüp Lyon yakınlarında
kurdukları Türk Kırmızısı boya
atölyelerine Edirneli, İzmirli
boyacıları ve Ermeni mordan
ustalarını götürmüşlerdir.
Ve nihayet, 1740’lı yıllarda
ilk olarak Fransa’da başarıyla
üretilerek “Edirne Kırmızısı”
(Adrinople) olarak adlandırılmış
ve daha sonraki yıllarda ticari
olarak uygulanabilir hâle
getirilmiştir. Peşinden koşulan
bir renk olduğu için Avrupa’da
birçok boyacı, orijinal “Edirne
Kırmızısı”nı elde edebildiklerini
iddia etmiş ve bu durum
birtakım düzenlemelerin
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to produce it in Europe were
undertaken in the Netherlands
and Switzerland.
In those days, the Near East
was always the location where
Europeans synthesized the
technical information and the
experience gathered from the
East. Considering that Edirne
was a gate to Europe, it took on
an important role in relaying
the know-how and experience
of Anatolia. The dyers who
yearned to produce with this
method in Manchester and
Lyon in the 18th century tried to
add masters who knew Edirne
Red to their ranks. Again, in
the same period, France also
imported red fabrics from
Anatolia and sent undyed
fabrics to the Levant for dying
-not being content with that
they also brought Turkish and
Greek dyers from the East to
France.
The Europeans continued to
research the Edirne Red dying
method as they continued to
5

“Edirne Kırmızısı”nın ortaya çıkış sürecini ve yapım aşamalarını
detaylarıyla anlatan “Andrinople Le Rouge Magnifique” kitabı konuyla
ilgili en önemli kaynaklardan biri.
The book Adrianople Le Rouge Magnifique is one of the most important resources on
Edirne Red, detailing its coming about and production stages.
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trade the dyed goods; however,
they were not able to succeed in
getting good results. Despite all
individual efforts, development
was staggered and they
spent a lot of effort trying to
produce dyes with this method
until the first half of the 18th
century. Returning to France
after staying in the Levant
for a long time, wanderers
and entrepreneurs took dye
makers from Edirne and Izmir,
and the Armenian mordant
masters to the Turkish Red dye
workshops they set up around
Lyon. Finally, in the 1740s, in
France, it was produced with
success and named “Edirne
Red” (rouge d’Andrinople). In
the years to come, it was turned
into a commercially applicable
method. Considering that it
was a sought after color, many
dye makers in Europe claimed
they were able to produce the
original Edirne Red, which led
to many arrangements and
issuance of regulations.

yapılmasını, talimatnamelerin
yayınlanmasını beraberinde
getirmiştir.
Parlak, can alıcı, baştan çıkarıcı
güzelliğinin yanında, bu kırmızı
uğruna verilen mücadelenin
sebeplerinden biri de onun
İspanya’nın kırmızı boya
tekelini kıracak bir kurtarıcı
olarak görülmesidir. Amerika
kıtasında kolonileşen İspanya,
yerlilerden öğrendiği, koşnil
böceklerinden üretilen kırmızı
boyanın ticaretiyle o dönemde
bir tekel konumundadır.
Boyama reçetesi transferi ve
bir güzelliğin sonu
Rekabetin böylesine çetin
olduğu bir ortamda gizli bilgi
transferinin gerçekleşmesi
de kaçınılmazdır. Fransa ile
İngiltere arasındaki rekabette
“Edirne Kırmızısı”nın reçetesini
taşımak için onun boyama
sürecinden faydalanıldığı
görülmektedir.
Bunun için sahte kırmızı
boyayla renklendirilmiş bir
şap eriyiğiyle pamuklu kumaş
üstüne yazılar yazılmış ya da
desenler çizilmiştir. Sirkeye
batırıldığında bütünüyle
kaybolan yazı ve çizimler,
kumaşın gideceği yere
vardıktan sonra kök boya ile
boyanmasının ardından okunur
hâle gelmiştir. Böylece bu rengi
elde etme süreci hem bir sırra
hem de bir sırrın saklanma
tekniğine dönüşmüştür. Ayrıca
İngilizler bu tekniğin sırlarını
öğretebilecek Fransızlara yüklü
miktarlarda paralar öderken;
canlı parlak kırmızıyı elde
edebilen kendi vatandaşlarına
da ödüller vermiştir. Tekniğinin
ve üretim süreçlerinin eş
zamanlı transferiyle, 19’uncu
yüzyıl pamuk endüstrisinin
gelişiminde Avrupalılar önemli
bir başarı yakalamıştır.
Sanayi Devrimi’nin üretimi seri
hâle getirmesiyle beraber daha
fazla ve standart mala duyulan
ihtiyaç artmış ve bu durum
doğal boyaların kullanımını
giderek daha da güçleştirmiştir.
Doğal boyamacılık sayesinde
gelişen kimya bilimi organik
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19’uncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan sentetik boyalar daha ucuz
olmaları sayesinde piyasayı ele geçirir.
First appearing close to the end of the 19th century, synthetic dyes came to rule the
market thanks to their low cost.

maddeleri sentezleyerek ve
sentetiklerini üreterek varlığını
borçlu olduğu alanı da yok
etmeye başlamıştır. 1826
yılında iki Fransız kimyacı
kök boyadaki alizarin ve
purpurin boyar maddelerini
izole etmiştir. 1869 yılında
ise alizarin ilk defa sentetik
olarak üretilmiştir. 19’uncu
yüzyıl sonuna kadar kök boya
ve muadilleri piyasada birlikte
yer alırken daha sonraki
yıllarda sentetik boyaların
üç kat daha ucuz olması kök
boyanın piyasadan zamanla
kaybolmasına neden olmuştur.
Sırrını kolayca vermeyen, tam
buldum derken elden kaçırılan,
uğruna birçok bedel ödenen
canlı, parlak, kışkırtıcı sevgili
“Edirne Kırmızısı”, kahramanı
olduğu öyküleri bağrında
saklayarak Anadolu kültür
mirasında yerini almış. Üstelik
anlatacak daha o kadar çok
öyküsü var ki!..

Alongside its bright, dazzling,
tempting beauty, one of the
reasons why this color was
so in demand was that it was
seen as a savior that would
put an end to Spain’s red paint
monopoly. With colonies on
the American continent, Spain
held a monopoly over red dye
trade produced from cochineal
insects, a method they learned
from the native tribes.
Dye recipe transfer and the
end of a beauty
In an environment where
competition was so intense,
it was inevitable that secret
transfers of information would
occur. In the competition
between France and England,
the process of dying was used
to transfer the recipe of Edirne
Red.
For that, writing and patterns
were drawn on cotton fabrics
with an alum solution colorized
by counterfeit red. The writing

and drawing disappeared
when the fabric was soaked
in vinegar and became legible
again when the fabric was
dyed with madder at its final
destination. In this way the
production of this color became
a secret and a technique was
developed to keep the secret
hidden. And whilst the British
paid exorbitant amounts to
the French who would be able
to relay the secret of this
technique, they awarded their
own citizens who would be able
to produce this bright red color.
With the concurrent transfer
of the technical and production
procedures, Europeans
succeeded in the development
of the 19 th-century cotton
industry.
With the Industrial Revolution
serializing production,
the demand for more and
standardized goods increased
and this led to a decrease
in the use of natural dyes.
Having developed thanks to
natural dye making, chemistry
synthesized organic materials
to produce synthetic ones and
started to do away with the
area it owed its existence to.
In 1826, two French chemists
isolated alizarin and purpurin
colorants in madder, and in
1869 alizarin was produced
synthetically for the first
time. Whilst madder and its
counterparts were on the
market until the end of the 19 th
century, in the coming years
synthetic dyes, which were
three times more cost efficient,
gradually led to the total
withdrawal of natural dyes
from the market.
Not lending its secrets easily,
the bright, vivid, provocative
lover that slips out of your
hands just as you think you
found it, the one for whom
music is faced Edirne Red has
taken its place in the Anatolian
heritage, keeping the stories
where it plays the role of the
protagonist in its bosom -yet it
has many more stories to tell to
those who will lend it an ear…
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PORTFOLYO / PORTFOLIO

23 NISAN
23RD APRIL
Şehirler değişse, iklim farklılaşsa, yıllar
geçse de ne çocukların yüzlerindeki
tebessüm eksilir ne de yüreklerindeki
23 Nisan çoşkusu.
Even though cities change, climates
vary and years pass neither the smile on
the faces of the children nor the fervor
of April 23rd in their hearts fade away.

ÖZGÜR KONUR

ÖZGÜR KONUR

…Siz dünyanın bütün çocukları
geliniz
Rüyadan ve şarkıdan bir halka
Ne olur almayınız kimseyi
Ortanıza benden başka
Fazıl Hüsnü Dağlarca
…Come ye the children of the world
Form a circle of song and dream
Let no one in
Other than I

AHMET ÇETINTAŞ

…Bir uçağım olmalı benim
Binip üstüne binip üstüne
Şu dünyayı gezmeliyim,
Gidip Akdeniz kıyılarına
Merhaba demeliyim
Sıcak sıcak denizlerde
Çimen gemici çocukları…
Cahit Külebi
…I should have a plane
To go around the world
Riding it, I should go
To the Mediterranean shores
And say hi
To the children of the seafarers
Bathing in the hot seas…

AHMET ÇETINTAŞ

Dünyayı verelim çocuklara hiç
değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim
oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek
yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim…
Nazım Hikmet
Let’s give the world to the children
least for a day
like a balloon of bright and striking
color to enjoy
let them play singing among the
stars
let’s give the world to the children

MURAT BAKMAZ

Annesi gül koklasa,ağzı gül
kokan çocuk;
Ağaç içinde ağaç geliştiren
tomurcuk...
Çocukta,uçurtmayla göğe
çıkmaya gayret;
Karıncaya göz atsa “niçin,nasıl?”
ve hayret...
Fatihlik nimetinden yüzü bir
nurlu mühür;
Biz akıl tutsağıyız, çocuktur ki
asıl hür…
Necip Fazıl Kısakürek
Mothered by one smelling roses, the
child has rose-scented breath;
The bud that bears a tree within a
tree...
The ardor of reaching the sky with
the kite in the child;
When it, lo and beholds the ant,
Gosh! ‘Why and how?’...
A radiant seal inherited as the
blessing of conquering;
Captives of the mind we are, and
truly free is the child …

MUNZUR’UN ŞEHRİ

TUNCELİ

THE CITY OF MUNZUR: TUNCELI
Yaban hayvanlarına yaşam alanı sunan dağları,
derin vadileri efsanelerin de yurdudur. Bereket
saçan gözelerinin bir çiçek bahçesine çevirdiği
eşsiz güzellikte coğrafyası ile Tunceli’yi
keşfetmeye ne dersiniz?
With its mountains presenting a habitat for
wildlife, it is also the home of legends with its deep
valleys. Would you like to explore Tunceli, a land
of unique beauty turned into a bed of flowers with
plenteous springs?
ÖZLEM GÜNEŞ ERDOĞU

MALIK KAYA

Tunceli; “Dersim dört dağ
içinde/Gülü bardağ içinde/
Dersim’i Hak saklasın/Bir
gülüm bağ içinde” sözleriyle
başlayan türküden de
anlaşılacağı üzere, dört yanı
dağlarla çevrili olmakla
beraber tahmin
edemeyeceğiniz kadar çok
güzelliklerle dolu bir şehir.
Neredeyse her
kilometrekaresine üzerine
yüzlerce mendil ya da
kurdele bağlanmış bir dilek
ağacının düştüğü;
yüzyıllarca kendi içine
kapalı müstesna bir yerleşim
olarak kalmış Tunceli’de
beni en çok etkileyen en
başta insan olmak üzere
ağacın, kurdun, kuşun,
kısacası doğanın her
unsurunun önemsendiği bir
düşünce yapısını temel alan
sayısız efsane ve anlatı oldu.
Bu efsanelerin izini sürerek
şehri layıkıyla tanımak
istemez misiniz?
Munzur Baba’dan
başlayalım. Yörenin en
bilinen efsane kahramanı
şüphesiz ki odur. Görkemli
Munzur Dağları’na ve
1
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Munzur Vadisi’ne can veren
masmavi çaya da ismini
vermiş Munzur Baba’nın her
yıl binlerce kişinin ziyaret
ettiği Munzur Çayı
gözelerinin başında yeniden
ve yeniden anlatılan
hikâyesini kısaca aktaralım:
Yörede kutsal soydan
geldiğine inanılan kişilerden
(pir) birinin vefat eden kızı,
rüyasında kendisine
görünerek, “Baba, benim
mezarımı aç. Bende bir
emanet var; onu al.” der.
Mezar açıldığında, içinde
şehadet parmağını emen bir
çocuk görülür ve dede çocuğu
alır. Pir, yeniden rüya görür
ve kızı çocuğun isminin
“Munzur” olmasını ister.
Munzur, yedi yaşına
geldiğinde, Ovacık’ın bir
köyünde yaşayan bir ağanın
yanında çobanlık yapmaya
başlar. Gel zaman git zaman
ağa bir gün hacca gider ve
orada canı, karısının yaptığı
helvadan çeker. Bunu
hisseden Munzur, hanımına
“Ağamın canı helva çeker;
pişiriversen de götürsem.”
der. Kadın ona inanmamış

As can be understood from the
song that starts, “Within the
roses / Dersim is surrounded by
four mountains / Let God protect
Dersim / My beloved is in it,”
Tunceli, surrounded by mountains
on four sides, is full of beauties
that are hard to imagine.
The thing that strikes me the
most about Tunceli, a city almost
each kilometer of which
corresponds to a wish tree with
hundreds of handkerchiefs and
rags tied to it, is that it remained
a settlement in a world of its own
for centuries with myriads of
legends and narratives based,
predominantly on people and
then on trees, wolves, and birds
-in short, on a mindset where
each element of nature is deemed
important. Wouldn’t you like to
get to know the city by tracing
these legends?
Let us start with Munzur Baba.
He certainly is the most famous
hero of the region. Let us tell you,
in sum, the story of Munzur Baba
who lent his name to the
magnificent Munzur mountains,
the splendid valley and the
bluer-than-blue brook that gives
life to the now preserved national

park harped on over and over
today by the springs of Munzur
Brook the banks of which are
visited every year by thousands of
people. A man referred to in the
region as “Father” or “Sage,” who
was believed to have come from a
venerable descent, sees his
deceased daughter in a dream and
she says, “Father, open up my
tomb. I have a relic for you; come
and get it.” When the tomb is
opened, a baby suckling on his
index finger is inside and the sage
takes the child with him. He falls
asleep again and this time his
daughter visits him and asks him
to name the child “Munzur.”
When Munzur grows up to be 7,
he starts to shepherd the herds of
an agha who lives in the village of
Ovacık. As time goes by, the agha
goes on pilgrimage and there he
gets a craving for the halva his
wife makes. Getting an inkling,
Munzur goes and tells the agha’s
wife, “My agha would like to have
halva, I’d take it to him if you
make some.” Even though the
woman finds it hard to believe,
she says, “Poor fellow, clearly he
has a craving for halva; let me just
make some.” Making the halva,

2

olsa da yüzüne bakıp,
içinden “Garibim, canı helva
çekti besbelli; yapıvereyim.”
der. Helvayı pişirerek
Munzur’a verir. Az sonra
Munzur, ağasının yanında
elinde sıcak helva ile
bitiverir. Ağası bunun nasıl
olduğunu sormaya fırsat
bulamadan da çocuk
kaybolur. Hacdan dönen ağa,
köyün girişinde büyük bir
kalabalık tarafından
karşılanır; eli öpülmek
istenir. Ağa, “Esas eli
öpülecek kişi Munzur’dur.”
diyerek mucizeyi oradakilere
anlatır. O sırada biri sağ, biri
sol omzundan sarkan iki
kovada süt taşıyan Munzur,
köylünün kendisine doğru
koşmakta olduğunu görünce
paniğe kapılarak dağa koşar
ve kendisinden bir daha
haber alınamaz. Munzur
koştukça, taşıdığı süt yere
dökülmektedir. Sütün
döküldüğü 40 ayrı yerden
bembeyaz köpüklerle sular
fışkırır. Yaz sıcağında bile,
ayağınızı içinde bir dakika
olsun tutamayacağınız kadar
soğuk suların çıktığı bu

gözeler, her yıl binlerce insan
tarafından ziyaret
edilmekte, burada adaklar
adanmakta. Yaz aylarında
Munzur gözelerini âdeta bir
şenlik alanına çeviren
ziyaretçiler dualar ederler;
türküler, halaylar eşliğinde
piknik yaparlar. Orada kimse
“yabancı” değildir. Hangi
sofraya oturursanız oturun
hiç soru sormadan en güzel
yiyecekler önünüze konulur;
hangi halaya girerseniz girin
bir tebessüm ile kabul
edilirsiniz de tutarsınız
ellerinden. İnsan olmanın,
bir arada olmanın yepyeni ve
benzeri dünyanın çok az
yerinde görülebilecek hâlini
tecrübe edebileceğiniz bu
kenti ömrünüzde en az bir
kere ziyaret etmelisiniz bana
sorarsanız.
İnsan sevgisi ve efsanelerden
başka daha birçok harika var
bu şehirde sizi bekleyen. Her
şeyden önce, il topraklarının
yüzde 70’ini kaplayan
dağlar, üzerlerindeki meşe
ve ardıç ormanlarıyla,
yükseklerindeki krater
gölleri ve aşağılarındaki

she hands it to Munzur. In the
blink of an eye, Munzur appears
beside his agha with the hot halva
in hand. Before his agha gets the
chance to ask Munzur how this is
possible, he disappears.
Returning back from the hajj, the
agha is greeted by a huge crowd at
the entrance of the village; people
try to kiss his hand. Saying, “The
one whose hand you need to kiss
is actually Munzur,” the agha tells
them about the miracle. In the
meantime, carrying milk in two
buckets hanging from both his
shoulders, seeing the villagers
running towards him, Munzur
panics and heads off to the
mountains and no one ever hears
of him again. As Munzur runs,
milk pours down from the buckets
to the ground. And from the 40
places where the milk poured out,
water sprouts with white froth.
These springs, from which cold
water that you will not be able to
hold your feet in for even a minute
come out even in the hot of
summer, are visited by thousands
of people each year and offerings
are made. Turning Munzur
springs veritably into a
fairground in the summer,

1

Bağırpaşa Dağı’nın eteklerindeki
Ferhat Çayırı Yaylası’nda
yaşayan çocuklar objektiflerin
yabancısı değil.
The children living in the Ferhat
Prairie Highland located on the
slopes of the Bağırpaşa Mountain
are used to lenses aiming them.

2

Tağar Çayı üzerinde bulunan
köprü, 1807-1808 tarihlerinde
Yusuf Ziya Paşa tarafından ova
köyleri ile bağlantıyı sağlamak
amacıyla yaptırılmış.
The bridge built on Tağar Brook was
built under the auspices of Yusuf Ziya
Pasha to establish connection between
the villages on the plain around
1807-1808.

visitors cannot resist having a
picnic in the accompaniment of
folk songs and Anatolian folk
dances, as they pray. No one is a
“foreigner” here. Whichever table
you sit at, the best food is spread
out before you; whichever halay
you join, you’ll be greeted with a
smile as you join the holding
hands. You should visit this city
at least once in your life to
experience a brand-new, unique
version of being human and
becoming one with others.
Moreover, there is something
more splendid than human love
and legends that await you here.
Before all else, the mountains
covering 70% of the district’s
surface create a wonderful
habitat for wildlife with the oak
and juniper forests above them,
the crater lakes at higher
altitudes, and the deep valleys
below. Specifically, the Munzur
Valley National Park and its
environs, which setting out from
Ovacık cover about 105 acres
heading towards Tunceli town
center, affectionately safekeep
many animal species that are
about to become extinct. Along
with the hook-horned wild goats,
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derin vadileri, yaban
hayvanlarıyla muhteşem bir
yaşam alanı. Özellikle de
Ovacık’tan başlayıp Tunceli
merkeze kadar uzanarak
yaklaşık 42 bin hektarlık
bir alana yayılan Munzur
Vadisi Millî Parkı ve
çevresi, kaybolmaya yüz
tutmuş nice hayvan türünü
büyük bir sevecenlikle
bağrında saklıyor. Çengel
boynuzlu yaban keçisi ve
bezuvar adı verilen dağ
keçileri ile ur-keklik gibi
yöreye özgü türlerin
yanında; su samuru, boz
ayı, boz kurt, sansar, tilki,
porsuk, yaban domuzu,
sincap, dağ koyunu gibi
hayvanlar ve birçok yırtıcı
kuş bölgedeki bakir kırsal
alanlarda yaşamlarını
sürdürüyor. Bunlar arasında
en ilgi çeken hayvan ise
şüphesiz Anadolu vaşağı.
Nesli tükenmek üzere olan
bu hayvanın geçtiğimiz yıl
Pülümür ve Mazgirt

ilçelerinde görülmesinin
doğa dostları arasında
nasıl bir sevinçle
karşılandığını belki
hatırlarsınız.
Tunceli’nin yüksek
dağlarından gelen kar
sularıyla beslenen
akarsuları da alabalık,
kepenez ve çay balığı gibi
su canlıları açısından
oldukça zengin. Ayrıca
Munzur suyunun biraz
daha ısınmış olduğu aşağı
kısımlarda yayın balığına
rastlamak da mümkün.
Bölgenin en önemli balığı
ise Munzur gözelerinin
biraz aşağısından başlayıp
Tunceli merkeze kadar
yaklaşık 80 kilometrelik
bir alana yayılmış kırmızı
benekli alabalık.
“Munzur’un İncisi” ve “Dağ
Alası” adları da verilen,
temiz ve soğuk suları seven
bu özel balık, yöre insanı
tarafından kutsal kabul
edilse de -ne yazık ki-

the mountain goats referred to as
“bezuvar” and the ur-partridges,
which are among the indigenous
species, there are animals like
otters, grizzlies, grey wolves,
weasels, foxes, badgers, boars,
squirrels, mountain sheep, and
many birds of prey in the
intemerate rural areas of the
region. The animal that draws the
most attention among these is the
Anatolian bobcat. You might
recall how happy nature lovers
were to when these endangered
bobcats were spotted in the
Pülümür and Mazgirt boroughs
last year.
Fed with the snow coming from
the lofty mountains of Tunceli,
the streams are quite rich in
trout, European chub, and dace. It
is also possible to come across
catfish in the lower parts when
the water of Munzur warms up a
bit. The region’s most important
fish is the brook trout that can be
seen in an 80-kilometer-area
starting at the springs of Munzur
and extending towards the

Tunceli center. Also known as the
“pearl of Munzur” and “mountain
trout,” even though this special
fish that loves clean and cold
waters is considered sacred by the
people of the region, it is about to
become extinct due to reckless
fishing.
Along with all these species, oak
and juniper coming first and
foremost, different types of trees
and shrubs like silver birch, witch
elm, plane tree, vine, ash tree,
and common hazel also prosper in
the Munzur mountains. Among
these are special species that are
quite rare in Anatolia like the
common birch. Having started
talking about plants, let us not
continue without saying that
there are 1,518 plant species on
record in relation to the flora of
Munzur Valley, and that whilst
43 of them are endemic to the
Munzur Mountains, 227 of them
are endemic to Turkey. As you
might imagine, most of the plants
endemic to Munzur consist of
flowers and herbs: Munzur

3
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Mazgirt ilçesine bağlı Dedebağ köyü yakınlarındaki Bağın Kalesi ve Bağın Kaplıcaları’nın bulunduğu bölge yaban keçilerinin (bezuvar)
en önemli otlanma alanlarından.
The Bağın Castle and Bağın Baths in the vicinity of Dedebağ Village of the Mazgirt borough are some of the most outstanding grazing grounds of the wild goats (bezuvar).

4

Nesli tükenmek üzere olan bu vaşaklar, geçtiğimiz yıl Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde görüntülendi.
These near extinction bobcats were observed in the Pülümür and Mazgirt boroughs
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BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Elazığ
ve İstanbul (Sabiha Gökçen)Elazığ arasında karşılıklı
seferler düzenliyor. Tunceli’ye
Elazığ’dan karayoluyla
ulaşabilirsiniz.
INFO
AnadoluJet has daily round-trip
flights between Ankara-Elazığ
and Istanbul (Sabiha Gökçen)Elazığ. You can get to Tunceli
from Elazığ going over land.
anadolujet.com
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bilinçsiz avlanma
yüzünden, nesli tükenme
tehlikesi ile karşı karşıya.
Tüm bu hayvanlarla
birlikte; meşe ve ardıç başta
olmak üzere, akağaç,
karaağaç, çınar, asma,
dişbudak, yabani fındık
gibi birçok ağaç ve çalı türü
de Munzur Dağları’nı
mesken tutmuş kendine.
Bunlar arasında,
Anadolu’da neredeyse
göremez olduğumuz huş
ağacı gibi özel türler de var.
Söz bitkilerden açılmışken;
Munzur Vadisi florasında
kayıt altına alınmış 1518
bitki çeşidi bulunduğunu,
bunlardan 43’ünün sadece
burada görülebileceğini ve
227’sinin de Türkiye’ye
özgü, yani endemik
olduğunu söylemeden
geçmeyelim. Tahmin
edeceğiniz gibi, Munzur’a
özgü bitkilerin çoğunu
çiçekler ve otlar
oluşturuyor: Munzur

5

Munzur Dağları’nın zirvesinde
bulunan krater gölü muhteşem
görüntüsüyle ziyaretçilerini
etkilemeyi başarıyor.
The crater lake at the peak of Mount
Munzur manages to impress its visitors
with the splendid sceneries it presents.

6

Ferhad Çayırı Yaylası.
Ferhad Prairie highland

thyme, Munzur violet, buttercup,
painted daisy, bluebell, wild
cherry, yellow pheasant’s eye,
ironwort, and lots of other plants,
along with the colorful prairie
flowers that you may be able to
come by especially in April, May,
and June. These will not only be a
feast for the eyes but will also
impress you with their
unforgettable scents.
Giving life to all these beauties
with its clear waters, Munzur
Brook is a good choice for those
who would like to go rafting.
Having hosted the Rafting
Championship of Turkey last year,
Tunceli is getting ready to host
athletes and spectators from all
around the world for the World
Rafting Championship in June.
Considered to be one of the
world’s best rafting routes, it is a
splendid experience to enjoy both
the water and the lush green of
Munzur Brook! You can also
sunbathe and swim at the
beaches formed along its banks.
You are very surprised, right? But
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kekiği, Munzur menekşesi,
düğün çiçeği ve oltu otu ile
birlikte çan çiçeği, Erzincan
kirazı, bindebir keklik otu,
dağ çayı ve diğer birçok
bitki, özellikle nisanmayıs-haziran aylarında
görebileceğiniz rengârenk
kır çiçekleri ile birlikte
gözlerinizi doyurmakla
kalmayacak;
unutamayacağınız
kokularıyla sizleri derinden
etkileyecektir.
Pırıl pırıl suyuyla tüm bu
güzelliklere can veren
Munzur Çayı, rafting
yapmak isteyenler için de
oldukça iyi bir seçenek.
Öyle ki, geçen yıl Türkiye
Rafting Şampiyonası’na ev
sahipliği yapan Tunceli bu
yıl da haziran ayındaki
Dünya Rafting Şampiyonası
için dünyanın dört bir
yanından sporcuları ve
izleyicileri ağırlamaya
7
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hazırlanıyor. Dünyanın en
kaliteli rafting
parkurlarından biri olarak
kabul edilen Munzur
Çayı’nda, hem suyun hem
de yemyeşil vadinin
keyfine varmak müthiş bir
deneyim! Üstelik Munzur
Çayı kenarında oluşturulan
plajlarda güneşlenmek ve
suya girmek de mümkün.
Çok şaşırdınız değil mi?
Ama gerçek! Munzur Çayı,
şehir merkezinden son
derece kolay ulaşılabilecek
bir uzaklıkta yüzmenin ve
rafting yapmanın yanında,
gondol ve kanolara binerek
de tertemiz havanın ve
suyun tadını çıkarmanıza
imkân veriyor. Üstelik
Tunceli’de suya ilişkin
aktiviteler bunlarla sınırlı
değil. Elazığ’dan feribotla
Tunceli’ye geçiş noktasında
bulunan Pertek ilçesinde
yer alan 56 odalı Termal

8

7

Ovacık’ta bölge halkının “Ağlayan Gelin” olarak adlandırdığı ters lâle gibi
onlarca endemik bitki türünü görebilirsiniz.
At Ovacık, you may come across myriads of endemic plant species like the upside-down
tulip the folks of the region refer to as “the crying bride”.

8

Munzur Çayı dünyanın en iyi rafting parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.
Munzur Brook is considered to be one of the best rafting courses of the world.

9

Nazimiye ilçesindeki koçbaşı mezar taşları tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.
The tombstones shaped like ram heads at the Nazimiye borough draw the attention of
history lovers.

8

9

Otel, MS gibi birçok
hastalığa iyi geldiği
söylenen şifalı suyun
etkisini her mevsim
çıkarabilmenize olanak
sağlıyor. Mazgirt ilçesi
Dedebağ köyünde yer alan
Bağın Kaplıcası’nın da
kentte sıkça ziyaret edilen
bir diğer şifalı su kaynağı
olduğunu belirtelim.
Yüzölçümü bakımından
küçücük bir şehir olan
Tunceli, daha nice vadi,
şelale, mesire alanı ile
içmece ve kaplıcaları içinde
barındırdığı gibi; özellikle
Çemişgezek civarında
yoğunlaşan -ve en
ünlülerinden birini de Uzun
Hasan Türbesi’nin
oluşturduğu- türbe, cami,
kilise, medrese, kale, köprü
ve kaya oymaları gibi
onlarca tarihî eseri de
geleceğe taşımaya devam
ediyor. Tunceli kent
merkezindeki en önemli
tarihî eserler ise
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
yapılmış askerî gazino ile
bugün lojman olarak

kullanılan kışla binası.
Şehrin birçok ilçesine
yayılmış hâlde bulunan ve
Akkoyunlu-Türkmen
geleneğini temsil ettiği
belirtilen; üzerlerinde
cinsiyet, toplumsal mevki ve
meslek gibi özellikleri
sembolize eden kabartma
figürlerin yer aldığı
koç-koyun biçimli mezar
taşları ise tarih
meraklılarının özellikle
ilgisini çekiyor. Koruma
altına alınan bu taşların
11’ini Pülümür’ün
Sağlamtaş köyünde bir
arada görebilirsiniz. E, daha
ne duruyorsunuz? Artık
hiçbir yer uzak değil! Yarım
saatte bir sefer yapılan
Pertek feribot iskelesi,
Elazığ Havalimanı’ndan
sadece 36 kilometre
uzaklıkta bulunurken;
Erzincan Havalimanı’ndan
karayolu ile Tunceli merkeze
(123 km) ulaşmanız ise en
fazla iki saatinizi alacaktır.
Tunceli’de yaşayacaklarınız,
inanın, her şeye ziyadesiyle
değer!

it’s true! Munzur Brook is at a
distance that can easily be
accessed from the city center.
Besides swimming and rafting,
you can also ride gondolas and
canoes to enjoy the fresh air and
the waters. Moreover, activities
related to water are not limited to
these in Tunceli. Having 56
rooms, the Thermal Resort
located in the borough of Pertek,
right at the stop where you
disembark the ferry coming from
Elazığ to Tunceli, provides the
chance all year round to enjoy the
therapeutic effects of the healing
waters said to be good for
treating many ailments, like MS.
Let us also note that the Bağın
Thermal Springs Resort located
in the village of Dedebağ in
Mazgirt borough is one of the
other oft-visited healing spring
waters.
A very small city, Tunceli is not
only home to many valleys,
waterfalls, picnic areas, mineral
and thermal springs, but also
continues to host many historical
relics -the most famous of which
is the Mausoleum of Uzun
Hasan- concentrated in

Çemişgezek and its environs like
tombs, mosques, churches,
madrasahs, castles, bridges, and
carved rocks. The most important
historical relics in the Tunceli
town center are the military mess
built in the early Republic era and
the barracks used as lodgings
today. Spread to many of the
city’s boroughs and said to
represent the Aq QoyunluTorkoman tradition, the
tombstones shaped like rams and
sheep with reliefs of figures
representing the gender, station,
and vocation of the deceased,
draw the attention of history
lovers. Among the surviving
stones, eleven have reached our
time altogether in the Sağlamtaş
village in Pülümür borough.
Are you still here? Distances are
not that far now! The Pertek ferry
jetty, where you can board a
service every half an hour, is only
36 kilometers from Elazığ Airport
while it will take you two hours to
get to Tunceli town center from
Erzincan Airport (123 km).
Believe me, what you will
experience in Tunceli will be well
worth it!
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HİTİT YOLU
THE HITTITE ROAD
Görkemli tarihiyle tüm dünyanın gözünü
kamaştıran Hititlerin antik kentlerine uğrayan
Hitit Yolu, İç Anadolu coğrafyasının sürpriz doğal
güzelliklerinden, sahip olduğu kültürel mozaikten
örnekler sergiliyor konuklarına.
Passing through the ancient cities of the Hittites that
dazzle the world with their splendid history, the Hittite
Road offers its visitors samples of the cultural mosaic
it holds and the surprising natural beauties of the
Central Anatolian geography.
ERSİN DEMİREL

Alıp başını gitmek, zamanın
sıfırlandığı anlar, alabildiğine
sakinlik, bir yerlere
yetişememe kaygısından
uzaklaşmak, detayların
farkına varmak, zaman
kısıtlaması olmaksızın
saatlerce yürümek ve
doğayla içselleşmek… Bütün
bu duyguların hepsi mega
kentlerde çalışırken günlük
yaşamın koşuşturması içinde
sık sık hayalini kurduğumuz
şeyler. İş hayatı esnasında
zaman zaman dinginliği
özleyip kırları ve dağları
düşler, doğaya kaçış fırsatı
ararız. Bu defa size “güneşin,
denizin tadını çıkarın”
önerisinde bulunmayacağız.
Aksine; sürekli güç sarf
ederek ve irade göstererek
yapılan bir yürüyüş aktivitesi
söz konusu olan. Böylelikle
psikolojik dinlenme, duygusal
deşarj, bedenin sağlıklı
işlemesi eşliğinde doğayı
yakından keşfedecek, diğer
yandan da dayanıklılığınızı
test edecek ve bedeninizi daha
iyi tanıyacaksınız. Üstelik
“Kültür Yolu” konseptinde

hazırlanan yürüyüş rotaları
sayesinde farklı bölgelerdeki
kültürleri tanımak, gizemli
tarihî mekânları ziyaret
etmek günümüzde çok
daha kolay. Antik şehirleri,
anıtsal kalıntıları, farklı
mimari stilleri, olağanüstü
manzaraları, yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya
kalan yaban yaşamını
bir rota çerçevesinde
keşfedebilirsiniz.
Yazılıkaya, Alacahöyük,
Şapinuva…
Kadim uygarlıklar beşiği
Anadolu topraklarında
yaşayan önemli
medeniyetlerden biri Hititler.
MÖ 2500-1750 tarihleri
arasında Anadolu’da yüksek
uygarlık yaratan Hattiler
içinde eriyip şekillenmiş
ve onlarla bütünleşip
önce beylik daha sonra
krallık kurarak büyük bir
imparatorluğa dönüşmüş
bir halk. Doğaseverlere
önerdiğimiz Hitit Yolu,
Anadolu’da kurulan ilk
devlet olma özelliğini taşıyan

To take leave… To go back
to the instances when time
was reset, and an all-out
tranquility reigned, leaving
aside the trepidation of having
to make it to a place, taking
notice of details, walking and
becoming one with nature,
without any time constraints,
hours on end… All of these
emotions are among the things
we often dream of as we work
in the megacities dealing
with the everyday hubbub.
Whilst working, missing the
tranquility we imagine the
prairies and the mountains to
hold, we try to find the chance
to run to the bosom of nature.
This time we will not be
making a suggestion like “Enjoy
the sea and the sun.” On the
contrary, this time we are going
to talk about a walk which
requires spending quite an
effort, and displaying mighty
willpower and prowess. We
will explore nature closely once
again, relax psychologically,
discharge emotionally as our
bodies function in health, and
whilst testing our endurance,

we’ll also get to know our body
better. Meanwhile, thanks to
the trekking trails developed
with the notion of “cultural
excursion” in mind, today it
is so much easier to discover
more about the cultures of
various regions, and to visit
mysterious historical places.
On this route, you can explore
cities of antiquity, remains
of monuments, architectural
styles, extraordinary
landscapes, and wildlife facing
extinction.
Yazılıkaya, Alacahöyük,
Sapinuwa…
The Hittites were one of the
most important civilizations
that inhabited Anatolia, the
cradle of ancient civilizations.
They were people that lived,
coalesced, were influenced, and
became one with the Hattians
that set up an advanced
civilization in Anatolia around
2500-1750 BC. They first
become a “ beylik” and then
established a kingdom that
turned into a huge empire.
The Hittite Road, which we
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İncesu Kanyonu
Incesu Canyon
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Çorum’da inşa edilen Hitit
Köyü’nü ziyaret edenler,
Hititlerin hüküm sürdüğü
tarihlerdeki günlük yaşamı
gözlemleyip dönemin
hapishanelerini andıran odalarda
konaklama fırsatı buluyor.
Those who visit the Hittite village
in Çorum get the chance to observe
the daily life in the time of the
Hittites and to stay in chambers
resembling dungeons.

3

Hitit Yolu, Anadolu’da kurulan
ilk devlet olma özelliği taşıyan
Hititlerin anayurdu olarak kabul
gören Alacahöyük, Hattuşa ve
Şapinuva gibi antik yerleşimlere
yayılıyor.
The Hittite Trail extends towards
settlements of antiquity like
Alacahöyük, Hattusha, and
Sapinuwa considered to be the
homeland of the Hittites.

2

Hititlerin ana yurdu Çorum il
sınırlarına yayılıyor. Kuzeyi
yemyeşil ormanlar, güneyi
ise steplerle kaplı Çorum ili,
Karadeniz’in gür ormanları
ile Orta Anadolu’nun çorak
topraklarını renklendiren
ayrıcalıklı bir coğrafyaya
sahip. Kıvrımlarla yükselen
dağ sırtları, ekinlerle
geometrik desenler çizen
tarlalar, dört bir yana dağılan
yemyeşil ağaçlıklı tepeler, pek
az insanın yer seviyesinde
gördüğü inişli çıkışlı vadiler
Çorum topoğrafyasını
oluşturuyor.
Orta Anadolu’dan
Mezopotamya’ya kadar
yayılan Hititlerden günümüze
kalan en önemli kalıntılar
Çorum sınırları içinde
bulunuyor. UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan
Hititlerin başkenti Hattuşa,
bahar aylarında bereket
ve yeni yıl kutlamaları
adına törenlerin yapıldığı
kutsal Yazılıkaya, Tunç
Çağı’ndan beri var olan
Alacahöyük ile coğrafi ve
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siyasi konumu itibarıyla
askerî ve dinî bir merkez
olan Şapinuva söz konusu
eşsiz tarihî mekânlardan
bazıları. Teokratik monarşi
biçimiyle yönetilen Hititlerin
tarihinden geriye, sayısız
kent, kaya kabartması ve
arkeolojik buluntularla
zengin bir birikim kalmış.
Kil tabletlere yazılmış çivi
ve hiyeroglif yazı kullanan,
sanatta ileri boyutta eserler
bırakan, şehir devletleri
örgütlenmesiyle federatif
bir yapıya sahip olan
Hititler “Kadeş Sözleşmesi”
ile tarihteki ilk barış
anlaşmasına imza atan devlet
unvanını taşıyor.

recommend to nature lovers,
extends through the Çorum
provincial border covering the
expanse of the homeland of the
Hittites who established the
first city-state in Anatolia.
Covered with lush green forests
to the north and steppes to
the south, Çorum province
boasts a privileged geography
that colors the arid soil of
Central Anatolia with the lush
forests of the Black Sea. The
mountain slopes that windingly
climb, the fields that draw
geometric patterns with crops,
intermittent hills covered with
trees, and the undulant valleys
very few see at ground level
form the topography of Çorum.

31 parkur, 385 kilometre
Hitit Yolu, Anadolu’nun
zengin tarihî ve kültürel
miraslarından birini
doğaseverlerle buluşturuyor.
UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde bulunan
Hattuşa, Berlin’deki
Pergamon Müzesi’nden
geri getirilen Boğazkale

The most important remains
left by the Hittites, whose
civilization extended
from Central Anatolia to
Mesopotamia, remain within
the provincial borders of
Çorum. Some of these unique
historical places include
Hattusha, the Hittite capital
admitted to the UNESCO

World Heritage List; the sacred
Yazılıkaya (“Inscribed Rock”)
where ceremonies to celebrate
fertility and the New Year were
held in spring; Alacahöyük,
dating back to the Bronze
Age; and Sapinuwa, a military
and religious center due to
its geographically strategic
position. A rich heritage
consisting of countless cities,
rock reliefs, and archeological
findings was left behind by
the Hittites that were ruled
with a theocratic monarchy.
The Hittites that employed
cuneiform and hieroglyphs for
writing on clay tablets, left
behind artistically advanced
artifacts and ruled based on
a federative structure with a
city-state organization. They
are also behind the first treaty
in the history of humanity: the
Treaty of Kadesh.
31 trekking trails,
385 kilometers
The Hittite Road introduces
one of the rich historical and
cultural heritages of Anatolia:

sfenksi, Türkiye’nin en
modern müzeleri arasındaki
Çorum, Alacahöyük ve
Boğazkale müzeleri, Anadolu
Yarımadası’ndaki en büyük
ana tanrıça kabartmalarından
biri olan İncesu Kybele kaya
kabartması, Antik Çağ’ın
ilk barajlarından biri olan
Gölpınar Barajı, İncesu
Kalesi, Gerdek Kaya Mezarı,
Kalehisar ve Behramşah
Külliyesi… Hitit Yolu’nu tercih
eden yürüyüşseverler bu
emsalsiz tarihî zenginliklerin
yanı sıra Türkiye’nin en uzun
kanyon içi ahşap yürüyüş
platformuna sahip olan
İncesu Kanyonu, Alaca Çayı
Vadisi ile Alaca Evci, Çatak,
Soğucak, Kızılhamza göletleri
gibi doğa harikalarını da
keşfedebilir. Buranın bir diğer
özelliği ise ülkemizdeki ilk
“Engelli Yürüyüş Parkuru”na
ev sahipliği yapması.
Hitit Yolu rotası eski göç
yolları ve kervan güzergâhları
kullanılarak oluşturulmuş.
236 kilometre boyunca
işaretlenen rotanın
üzerindeki 31 parkur,
alternatif güzergâhlarla

birlikte 385 kilometreye
ulaşıyor. Altı dağ bisikleti
parkurunun toplam uzunluğu
ise 406 kilometre civarında.
Ülkemizdeki benzeri trekking
rotaları gibi kırmızı-beyaz
çizgiler, sarı-yeşil tabelalar,
ayrıntılı bir harita ve GPS
koordinatlarıyla belirlenen
Hitit Yolu parkurları
günübirlik, kısa ve uzun
olmak üzere üç bölümden
oluşuyor.
Rotaların omurgasını
Boğazkale-Hattuşa-Şapinuva,
Alacahöyük-Alaca-Şapinuva
ve Boğazkale-Alacahöyük
güzergâhları teşkil ediyor.
Alaca Çayı Vadisi ve Çekerek
(Scylax) Irmağı’nın yaklaşık
14 kilometrelik dar bir
boğazda akmasıyla oluşan
İncesu Kanyonu ise alternatif
rotaları kapsıyor. Hitit Yolu
çok fazla zorluk derecesi
içermeyen, hemen hemen
herkesin katılabileceği
yürüyüş parkurlarından
oluşuyor. Başlangıç ve
bitiş noktaları arasında
doğaseverleri zorlayacak pek
fazla yükselti farklılıkları
bulunmuyor. Genellikle 1000-

Hattusha, admitted to the
UNESCO World Heritage List;
the Boğazköy Sphinx brought
back from the Pergamon
Museum in Berlin; Çorum,
Alacahöyük, and Boğazkale
museums, some of the first
modern museums of Turkey;
İncesu Cybele rock relief,
one of the biggest mother
goddess reliefs found on the
Anatolian Peninsula; Gölpınar
Dam, one of the first dams
of antiquity; İncesu Castle;
Gerdek Rock Tombs; Kalehisar
and Behramşah Religious
Complexes… Along these
unmatched historical sites,
the trekkers who opt for the
Hittite Road can also explore
natural wonders like the
İncesu Canyon, which boasts
Turkey’s longest wooden
walking platform passing
through a canyon; Alaca Brook
Valley; and Alaca Evci, Çatak,
Soğucak, and Kızılhamza
lagoons. Another important
feature of the area is that it
houses the first “Accessible
Trekking Trail for the
Disabled.”
The Hittite Road was formed

by using the old migratory
routes and caravan itineraries.
Thirty-one trails cover
the 236-kilometer-long
marked route, and reach 385
kilometers with alternative
itineraries. The total length of
the six mountain bike trails is
around 406 kilometers. Like
their counterparts across our
country, they are marked with
red and white stripes, yellow
and green signposts, detailed
maps, and GPS coordinates.
The trails of the Hittite Road
consist of three sections: daily,
short, and long.
The Boğazkale-HattushaSapinuwa, Alacahöyük-AlacaSapinuwa, and BoğazkaleAlacahöyük trails make up
the backbone of the courses.
The Alaca Brook valley and
the Incesu Canyon formed by
the Çekerek (Scylax) River
flowing through an almost
14-kilometer-long strait
contain alternative courses.
The Hittite Road contains
trekking trails that are not too
challenging and that everyone
can enjoy. There aren’t many
heights between the start

3
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Hititlerin başkenti Hattuşa, görkemli girişi, altı kilometreyi bulan sur
duvarları ve çivi yazılı tablet arşivleriyle de UNESCO’nun Dünya Belleği
Listesi’nde.
Hattusha, the capital of the Hittites, has been admitted to the UNESCO Memory of the
World Programme with its grandiose entrance, ramparts extending for six kilometers,
and inscribed cuneiform tablets archive.

5

Evci, Çatak, Kızılhamza, Soğucak, Kalecikkaya, Gölpınar ve Boğazkale
göletleri kano, kürek ve yelken gibi su sporları meraklılarını bekliyor.
Evci, Çatak, Kızılhamza, Soğucak, Kalecikkaya, Gölpınar, and Boğazkale lagoons await
enthusiasts of water sports such as canoeing, rowing, and sailing.
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1200 metre arasında seyreden
yürüyüş parkurlarının
en yüksek noktası, 1360
metreyle İbikçam köyü
yakınlarından geçiyor.
Güneş Kursu’nun izinde
Kültür turizmi insanın yeni
şeyler keşfetme ve merak
arzusundan doğar. Siz de
yeni şeyler keşfetmeye
meraklıysanız, masaldaki
yol bulmaya yardımcı ekmek
kırıntıları gibi kırmızı-beyaz
işaretleri izleyerek, Çorum’un
etkileyici doğasında Hitit
Uygarlığı ve sanatının simgesi
sayılan Güneş Kursu’nun
peşine düşebilirsiniz. Eğer
içinde bulunduğumuz
ilkbahar aylarında patikalarda
yürümeye başladıysanız,
çiçeklerin boy verdiği
kırlarda arı ve kelebeklerin
neşeyle uçtuklarına da tanık
olacaksınız.
Gündelik yaşamın sıradan
kaygılarından bunalan
zihninizi berraklaştırmak,
ufkunuzu genişletme fırsatı
veren yerleri görmek için
var mısınız Hitit Yolu’nun
kırmızı-beyaz işaretlerinin
peşine düşmeye.

and end points to challenge
visitors. The highest point
of the trekking trails, which
generally range at altitudes of
1,000-1,200 meters, passes
from a spot close to the İbikçam
village at 1,360 meters.
In pursuit of the Sun Disk
Culture tourism arises from
the curiosity and the need to
explore new things. If you want
to explore new terrain, just
like breadcrumbs help finding
the way in fairy tales, you can
follow the red and white signs,
and take off after the Hittite
civilization and the Sun Disk,
considered to be a symbol of
the arts, trailing through the
impressive nature of Çorum.
If you start to trace the trails
in the spring months we are
experiencing nowadays, you
will bear witness to bees and
butterflies fluttering gleefully
among flowers.
What do you say to following
the red and white marks of the
Hittite Road and seeing places
that will give you the chance
to ease your mind burdened
by mundane troubles and to
broaden your horizons?

*Erzurum oltu taşı coğrafi işaretli bir ürün.
Erzurum Oltu Taşı ( Erzurum jet stone) is a protected geographical indication (PGI.)

ERZURUM’UN SIYAH INCISI: OLTU TAŞI
THE BLACK PEARL OF ERZURUM: JET STONE
ÖZLEM GÜNEŞ ERDOĞU

“…Çocuğum, ağzın Çin ipeği, yangınlar, Oltu
taşı…” Şair İlhan Berk böyle demiş sevdiğine. Ona
duyduğu aşkı, sevgiyi anlatmak için Oltu taşını
anmış. İşte tam da öyle bir şey. İpek gibi, yangın
gibi, aşk gibi... Kapkara bir inci, sevda gibi...

AYGÜL ÖZTÜRK

“… My child, your mouth is pongee, fire, jet stone…” Poet Ilhan
Berk has penned these words for his beloved. He used jet as a
simile for the love of his life and the feelings he held for her. It
truly is something of those sorts - that is to say, like silk, fire,
and love... Just like a black pearl, a blind love...

Usta şair İlhan Berk’in
şiirine konu olan taş,
bir ağacın fosilleşmiş
hâlidir aslında. Siyah
rengi nedeniyle “siyah
inci” de denir. Bu taşın
cenneti ise Erzurum’dur.
Erzurumluların deyişiyle
“kara kehribar” sadece
siyah da değildir; nadiren
de olsa sarı, yeşil-gri arası
renkleri de görülür. Ancak
taşın “kara”sı daha çok çeker
insanı. “İlle de siyah olsun!”
diyenler çoktur.
Geçmişte sandık yapımında
kullanılırmış, şimdilerde ise
daha ziyade ziynet eşyası
olarak değerlendiriliyor
Oltu taşı. Tespih olup
huzur veriyor, kolye olup
güzelliğe güzellik katıyor.
Kötü ruhları uzak tuttuğuna
dair bir inanış varmış çok
eski zamanlarda. Hatta
insanları nazardan koruduğu
da söylenirmiş. Tam da bu
sebepten birçok kadın Oltu
taşından seçmiş olabilir
mi kolyesini? Belki de, kim
bilir…

Çıkarması da işlemesi de
zahmetli
Maden yataklarından çıkarılan
Oltu cevheri, kırılmış damarlar
hâlindedir. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde rastlanır.
Çıkarılması da oldukça
zahmetlidir.
En kalitelisi ise Erzurum’da
bulunur. Güzelsu, Güllüce,
Yeşilbaşlar, Alatarla, Dutlu,
Çataksu ve Sülünkaya
köylerinde bolcadır. Bir de
Gürcistan’da… Oradaki de
kalitelidir ama Erzurum’un
taşının yerini tutmaz.
Her güzel şey için büyük
emek sarf etmek gerekir
elbette. Taşı çıkarmaktan
bir esere dönüştürene
kadarki sürece özen de
katmak gerekir. Erzurum’un
engebeli bölgelerinde ve dik
yamaçlarında bulunduğu
için dağlara giden yollara
herhangi bir aracın girmesi
pek mümkün değil. İnsanlar
elde kazma, kürek yürüyerek
geçiyor o yolları. Atılan her
adım, taşı biraz daha değerli
kılıyor hâliyle.

In truth, the gemstone that was
the subject of master poet Ilhan
Berk is actually a fossilized
particle of a tree. Due to being
black, it is also referred to as
“ black pearl.” And the haven
of this gemstone is Erzurum.
Residents of Erzurum refer
to it as “ jet black,” yet it is
not solely black, but on rare
occasions can be yellow and
greenish grey. However, the
“ black” of this gemstone is
more appealing. The number
of those who say “It’s got to be
black!” is not few.
In bygone times it was used
in the making of chests; these
days, it generally is seen in the
form of jewelry. Turned into
a rosary it gives you peace,
as a necklace it adds to your
beauty. In the olden days,
it was believed that jet kept
the evil spirits and negative
energy at bay. It was even said
to have protected people from
the evil eye. Can it be that
many women opted for a jet
necklace for that reason? Who
knows?

It is as arduous to process
as to unearth
The jet ore undocked from its
mines is like broken veins.
It can be seen in different
regions of Anatolia and is
really hard to extract.
You can find high quality jet in
the rough terrain of Erzurum.
It’s aplenty in villages like
Güzelsu, Güllüce, Yeşilbaşlar,
Alatarla, Dutlu, Çataksu, and
Sülünkaya. And there’s also
Georgia. The jet there is also
of high quality but it cannot
compare to that of Erzurum.
Just like for many beautiful
things, you need to spend a lot
of effort with jet. From the
phase where you unearth the
gemstone to turning it into a
work of art, you need to put
in a lot of meticulous labor.
Considering that it is located
on the rugged and steep slopes
of Erzurum, it is not possible
to proceed along these roads
in vehicles. People thread
the paths with pickaxes and
shovels on their shoulders.
Consequently, each labored

1

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Erzurum,
İstanbul (Sabiha Gökçen)Erzurum ve Bursa-Erzurum
arasında karşılıklı seferler
düzenliyor.
INFO
AnadoluJet has round-trip flights
between Ankara-Erzurum,
Istanbul (Sabiha Gökçen)Erzurum and Bursa-İstanbul.
anadolujet.com
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Çıkarılan taşın yumuşak
bir yüzeyi var ancak
hava ile temas ettiğinde
hemen sertleştiği için
atölyeye gidene kadar
nemli kalması gerekiyor.
Yumuşak Oltu taşına, çifte
su verilmiş bıçakla yontulup
zımparalanarak şekil
veriliyor. Ustanın elindeki taş
tebeşir tozu ve zeytinyağı ile
cilalanıyor. Böylece kolyeden
küpeye, küllükten yüzüğe
pek çok eşyaya dönüşüyor.
Oltu taşı kırılgan olduğu için
işlemesi de çıkarması kadar
zor. Babadan oğula geçen bir
zanaatın odağı ayrıca. Eskisi
kadar sık tercih edilmese de
Oltu taşı işlemeciliği varlığını
bugün de sürdürüyor.
Doğanın milyonlarca yılda
oluşturduğu güzellik
Çıkarıldığı çevrelerde birçok
ağaç ve bitki fosili bulunan

Oltu taşının ağaçlardaki
reçinenin topraktaki kil ve
linyit ile milyonlarca yıllık
etkileşimiyle buluşarak
meydana geldiği tahmin
ediliyor. Mikroskop altında
yapılan incelemede kil
planjları, linyit, prit taneleri
ve reçine gibi bileşenlerden
oluştuğu görülüyor. Maden
Tetkik Arama Enstitüsü
(MTA), 1955 yılında bu
taşın ardıç kömüründen
meydana geldiğini bildirmiş.
Çeşitli kaynaklarda Oltu
taşıyla ilgili işlemecilik
faaliyetlerinin bu
coğrafyada 18’inci yüzyılın
sonunda başladığı ifade
ediliyor.
Oltu taşına dair bilgi,
rivayet çok... Eğer siz de
doğal taşın mucizelerine
inananlardansanız yazının
bu kısmına daha çok
odaklanmanızı tavsiye

2

Oltu taşı en yaygın olarak tespihlerde kullanılıyor.
Jet stone is generally used in the making of rosaries.

3

İşlenebilmesi için nemli tutulan Oltu taşına yontulup zımparalanarak
şekil veriliyor.
Kept damp in order to be processed jet stone is sanded down to shape it.

step makes the stone more
precious.
The unearthed gemstone
has a soft surface but since
it hardens as soon as it
comes in contact with air,
it needs to stay damp until
it gets to the workshop.
The soft jet is shaped by
chiseling and grinding with
double-quenched blades.
The master then polishes
the stone with chalk powder
and olive oil. Hence, it is
turned into artifacts ranging
from necklaces to earrings,
ashtrays to rings. Considering
that jet is a fragile gemstone,
it is as hard to process as it
is to unearth. The mastering
of this process is a profession
that passes from father to
son. Even though it is not as
popular as it used to be, it
continues its existence as a
vocation.

A beauty formed by nature
over millions of years
At the places where jet is
unearthed, there are many
fossilized trees and plants.
That’s why, it is thought that
jet is formed as an amalgam
of tree resin, clay, and black
coal buried in the earth
under extreme pressure over
millions of years. Microscopic
examination shows that it
is made up of elements like
clay planches, lignite, pyrite
crystals, and resin. In 1955,
the Mine Search Institute
(MTA) reported that jet was
made of juniper coal. Various
resources cite that mining
operations of jet started in our
country in the end of the 18 th
century.
There are many legends about
the gemstone... If you are one
of those who believes in the
miracles of natural stones,
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ederiz. Stres azaltıcı,
depresyon giderici, mutluluk
verici özellikleri olduğuna,
şans getirdiğine inanılıyor.
Kolye olarak kullanılması
hâlinde tiroit enfeksiyonlarını
yok ettiği söyleniyor, guatr
oluşumunu engellediğine
inanılıyor.
Yalnız satılan her “Oltu
taşı”, gerçekten Oltu taşı
olmayabilir. Özellikle
tespihler… Uzun yıllar plastik
tespih kullandıysanız zaten
elinize aldığınızda farklı bir
kayganlığı olduğunu hemen
hissedeceksiniz. Ancak dikkat!
Piyasada taklitleri de var. Bir
iki ipucu verelim ki satın almak
isterseniz yanılmayasınız:
Ağzınızla Oltu taşına buhar
verin. Yüzeyinin nemlenip
nemlenmediğine bakın.
Nemlenirse Oltu taşıdır.
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Emin olamadınız mı? O
zaman, taş bir zemine
sürterek elektriklenme
özelliğini devreye sokun.
Bu sürtünmeden dolayı
etrafındakileri kendine
mıknatıs gibi çekiyorsa gerçek
bir Oltu taşına sahipsiniz
demektir. Güle güle kullanın...
Bu da sizin için yeterli
değilse “ateşleme” yöntemine
başvurmanız gerekiyor.
Ateşe tuttuğunuzda sahteleri
erirken, gerçek Oltu taşı alev
alır ama erimez.
İstanbul’da, Ankara’da,
İzmir’de ve Türkiye’nin
daha birçok noktasında
Oltu taşından yapılmış bir
tespihe rastlamak mümkün.
Öte yandan, Erzurum’a
yolunuz düşerse neden ana
toprağından var olmuş bu taşa
sahip olmayasınız ki?..

4

Oltu taşı nadiren de olsa sarı, yeşil-gri arası renklerde olabiliyor.
Albeit being rare, jet stone can also come in yellow and green-grey colors.

we would advise you to focus
on this part of the story. It is
believed that jet relieves stress
and depression, and brings
happiness and luck. When
it is used as a necklace, it
eliminates thyroid infections
and inhibits goiter formation.
However, all the objects
that claim to be made of jet
may not be so. Especially
rosaries. If you have used
plastic rosaries for long
years, then you will feel that
jet ones display a certain
slipperiness in your hand. But
pay attention! There are also
counterfeits in the market. Let
us give you a few clues so you
are not fooled by them.
For instance, breath over the

jet and see if its surface gets
humid. If it does, it is jet.
Can’t be sure? Then, electrify
the stone by rubbing it. If it
draws other things to itself
like a magnet, then you really
have jet before you. Enjoy!...
Still not satisfied? Try
igniting it. When you hold it
to fire, the counterfeit melts,
while real jet catches fire
without melting.
It is possible to come by a jet
rosary in many places like
Istanbul, Ankara, and Izmir in
Turkey. However, if you happen
to pass by Erzurum, why not
invest in a jet artifact produced
in its homeland? Who knows?
Maybe the jet you hold will
protect you from malice!
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ZIRVEDEKI BAYRAK
THE FLAG ON THE SUMMIT
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, Zirve filmiyle
Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı Necdet Turhan’ın imza attığı çarpıcı
başarıyı milyonlara ulaştırdı.
Flying to more countries than any other airline, Turkish Airlines introduced millions
to the striking achievement of Necdet Turhan, the first blind mountaineer in
Turkey, with its film The Summit.
GÖKÇEN ATA
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Dağcılık, bir insanın kendinden
2 bin kat büyük bir cüsseye
meydan okumasından da öte
bir iş. Düşünsenize, önce
kendi sınırlarınıza meydan
okuyorsunuz ve ardından neyle
karşılaşacağınızı bilmediğiniz
zorlu bir yola çıkıyorsunuz. Çoğu
zaman korktuğunuz her şeyi
karşınızda buluyorsunuz; bir
dağ keçisinin bile uzak duracağı
uçurum kenarlarında yürümek,
dik kayalara tırmanmak; tipiye,
fırtınaya ve dondurucu soğuğa
maruz kalmak, çığ endişesiyle yol
almak… Hiçbiri sürpriz değil, tam
tersine, bu yolculuğun gerçekleri.
Ya devam edip tüm engelleri aşacak
ve zirveye ulaşacaksınız ya da geri
döneceksiniz.
Güçlü kuvvetliyseniz, çevik
ve korkusuzsanız, soğuğa
dayanabiliyorsanız yeterli bir
eğitimle belki de gördüğünüz her
kayaya tırmanabilir, hatta en zorlu

Mountaineering is a venture whose
challenge lies far beyond the fact that
the individual braves a mass which
is 2,000 times bigger than him/her.
Imagine this: first, you challenge
your own boundaries, and then set
out on a tough journey about which
you know nothing. Most of the time,
you cross paths with the thing you
fear the most -walking on the edge of
a cliff even a mountain goat would
avoid, climbing high and steep rocks,
being exposed to blizzards, storms,
and the freezing cold, and proceeding
surrounded by the threat of an
avalanche… None of these count as
a surprise; on the contrary, they are
the reality of this journey. You will
either move forward to overcome all
obstacles and reach the summit, or
you will go back.
If you’re strong, agile, and fearless,
can stand the cold, and have enough
training, you can climb almost every
rock you see and reach even the

1

"Bu bayrağı zirveye taşımak için hiçbir
engel tanımayanlar birbirlerini nerede
olsa tanırlar" bir kapanış cümlesi
olarak zirvede yaşanan etkileyici
karşılaşmayı özetliyor.
The closing line "The ones who carry
the flag higher, cross paths anywhere"
summarizes the impressive encounter at
the summit.

2

Hava sıcaklığının -25'lere vardığı
koşullarda tamamlanan filmde hiçbir
özel efekt kullanılmadan gerçek
tırmanış görüntülerine yer verildi.
Shot in weather conditions falling as low
as 25 below zero degrees, the film features
real footage without any special effects.

2

ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 75

3

zirveye ulaşabilirsiniz. Peki
ya hiç görmüyorsanız?
23 yaşındayken görme
yetisini tamamen kaybeden
maraton koşucusu ve
millî atlet Necdet Turhan,
Türkiye’nin görme engelli ilk
dağcısı. Bir sporcu olduğunu
söylese de aslında bir
kahraman olan Turhan, hiç
görmediği dağlara tırmandı
ve şimdi de 4 bin 800 metre
yükseklikte çekilen Türk
Hava Yolları’nın yeni reklam
filminde yer aldı.
Necdet Turhan’ın spor
hayatı üniversite yıllarında
başlıyor: Şeref derecesiyle
mezun olduğu Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nde
okurken üniversitenin
Dağcılık ve Kış Sporları
Topluluğu’na üye oldu.
Arkadaşları onun dağlarla
mücadele edemeyeceğini
düşünürken bu işin
üstesinden nasıl gelebileceği
konusunda kendisinin de
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doğrusu bir fikri yoktu.
Yine de “Yapamazsın”
diyenlere aldırmadı,
“Nasıl yapılabilir?”
sorusunun cevabını aradı.
Antrenmanlar zor geçse
de yılmadı ve bırakmadı.
Bir görme engellinin,
fotoğrafları zihninde
görmeden adım dahi
atamayacağını bilmenin
ışığıyla hareket ediyordu.
Kendisine tarif edilen
her şeyin -bir kayanın,
patikanın, dağla ilgili
bir detayın- fotoğrafını
zihninde hemen
oluşturuyordu. Şimdi
sıra yol almaya gelmişti;
iki baton desteği ve çan
sesiyle yürüme tekniğini
buldu. Kaya eğitimi aldı
ve her türlü zeminde tek
başına yürümeye alıştı.
Derken atletizme başladı
çünkü dağcılık kondisyon
gerektiriyordu. Maratonda
kendi durumuna özgü bir
teknik yoktu; herkes gibi

toughest summits. But what
happens when you cannot see?
Having lost his sight at the
age of 23, marathon runner
and national athlete Necdet
Turhan is the first blind
mountaineer in Turkey.
Although he regards himself as
an athlete, he’s actually a hero
who has climbed mountains he
has never seen and is featured
in the new Turkish Airlines
commercial filmed at an
altitude of 4,800 meters.
Necdet Turhan’s life in sports
begins during his college
years. While studying at
the Middle East Technical
University Department of
Public Administration, from
which he graduated cum laude,
he joined the university’s
Mountaineering and Winter
Sports Community. His
friends believed he could not
deal with the mountains,
and he himself had no idea
how to do it. Still, he paid no
heed to discouragement and

3

Necdet Turhan, zorlu tırmanışı
kılavuzunun taşıdığı çandan
gelen sesleri takip ederek
gerçekleştirdi.
Necdet Turhan completed the
challenging climb by following the
sound of bells carried by his guide.

4

Film, Sundance ödüllü
Meru'nun görüntü
yönetmenliğini üstlenen ve
aynı adlı dağa ilk tırmanan
dağcılardan olan Renan Öztürk
tarafından çekildi.
The commercial was directed by
mountaineer Renan Öztürk, the
director of photography of Meru,
which received an award at the
Sundance Film Festival. He was
also one of the first mountaineers
to climb Meru.

5

Filmde, baş döndüren
yüksekliklerde yaşanan zorlu
mücadeleye nefes kesici dağ
manzaraları eşlik ediyor.
Throughout the film, the
challenge at dizzying altitudes
are accompanied by breathtaking
mountain views.

searched for an answer. He
never gave up or lost heart no
matter how tough the training
became. He was guided by
the light of the knowledge
that a blind person could not
take a step without creating
mental pictures first. He
could instantly draw a mental
picture of a rock, a path, or
any detail about a mountain
as long as someone described
it to him. Next, it was time
to hit the road. He invented a
technique with two batons and
the sound of bells. He received
rock climbing training and
got used to walking alone on
every surface. He then took an
interest in athletics because
mountaineering required
physical conditioning. For the
marathon, he had no special
technique and had to run like
every other participant. He
solved this problem by running
while holding the arm of his
guide. He even set himself a
new goal while continuing his

koşmak zorundaydı. Kılavuz
arkadaşının kolundan
tutarak koşmak suretiyle
bu sorunu da aştı. Bursa
Atatürk Stadyumu’nda
antrenman koşularına
devam ederken önüne yeni
bir hedef bile koydu: 5
Kıtada 5 Maraton 5 Zirve!
Görme engelli birine
Farsçada “ruşendil” deniyor.
Kalbi ile gören, kalbi aydın
olan anlamına geliyor bu
kelime. Necdet Turhan
kalbinin gördüklerini
zihninde resmedince
New York, Sidney ve
Atina Klasik ile Japonya
Dünya Görme Engelliler
Maratonu ve Mısır-Luxor
Maratonlarını elinde ya da
formasında taşıdığı Türk
bayrağı ile tamamladı.
Ağrı, Kilimanjaro, Mont
Blanc, Colorado-Sherman
ve Avustralya’daki
Kosciusko’nun zirvesine
tırmandı. Kendi ifadesiyle
“15 yıllık hayali gerçek

oldu” ya da başka bir deyişle
kalbiyle gördüklerine
kavuştu.
Güzel bir tesadüf ki, aynı
15 yıl içinde Türk Hava
Yolları sefer düzenlediği
destinasyon sayısını
beş kıtada 310 noktaya
çıkararak “dünyanın en çok
ülkesine uçan havayolu”
unvanıyla sektörün
zirvesine ulaştı.
Yine bu dönem içinde millî
bayrak taşıyıcı havayolu,
dünyayı ve sivil havacılık
sektörünü sarsan tüm
krizlerden büyüyerek
çıktı; filosundaki uçak
sayısını 66’dan 334’e;
yolcu sayısını da 10
milyondan 75 milyonun
üzerine yükselterek, başarı
grafiğini sürekli tırmanış
hâlinde tuttu. Bu parlak
başarıların ardından yeni
evi İstanbul Havalimanı’na
ve burada hizmet çıtasını
yükseltecek güçlü imkânlara
kavuşan Türk Hava Yolları,

training runs at Bursa Atatürk
Stadium -Five Continents: Five
Marathons and Five Summits!
There is a word in Persian
for the blind -it’s “ruşendil”
which means “those with an
illuminated heart; seeing
with his/her heart.” Painting
a mental picture of what his
heart sees, with the Turkish
flag either in his hand or
on his chest, Necdet Turhan
completed the New York,
Sydney, and Athens Classics;
the Japan International
Blind Marathon; and the
Egypt-Luxor Marathons. He
also climbed Mount Ağrı,
Kilimanjaro, Mont Blanc,
Mount Sherman in Colorado,
and Kosciusko in Australia.
To borrow his words, this was
his “15-year-old dream come
true,” and he achieved what he
saw through his heart.
Pleasantly enough, in the
course of those 15 years,
Turkish Airlines increased the
number of its destinations

to 310 in five continents,
reaching the summit of the
aviation industry by earning
the title “The Airline That
Flies to More Countries Than
Any Other.”
Around that time, the national
flag carrier survived all major
crises that shook the world
and the civil aviation industry
by growing even bigger. It
kept its progress on the rise
by increasing the number of
aircraft in its fleet from 66
to 334 and the number of
passengers from 10 million
to over 75 million. Following
these crowning achievements,
Turkish Airlines found a new
home at Istanbul Airport
and strong opportunities to
further improve its service
quality. Just before the
86th anniversary of its
foundation, the airline shared
its pride and happiness with
a new commercial titled The
Summit.
Released in Turkey in March,

5
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86’ncı yaşını kutlamanın
arifesinde, duyduğu gurur
ve mutluluğu Zirve adlı yeni
bir reklam filmiyle paylaştı.
Mart ayında Türkiye’de
yayınlanan Zirve’de Necdet
Turhan, zorlu bir tırmanışla
ulaştığı Mont Blanc’ın
zirvesinde Türk bayrağını
dalgalandırıyor. O sırada
gökyüzünden geçen Türk
Hava Yolları uçağının
sesini duyunca başını göğe,
uçağa doğru çeviriyor. Bu
sahneler, bayrak taşıyıcı
olmanın getirdiği kararlılık
ve gururu güçlü bir cümle
ile vurguluyor: “Bu bayrağı
zirveye taşımak için
hiçbir engel tanımayanlar
birbirlerini nerede olsa
tanırlar.”
Filmin farklı mecralarda
kullanılmak üzere süreleri
altı ila 120 saniye arasında
değişen altı versiyonu

6
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yapıldı. Nisan ayında global
mecralarda yayına alınacak
versiyon ise Mevlâna’nın
“Kendinden kendine
yolculuk et.” sözü ile
noktalanıyor.
Necdet Turhan’ın
dilinden
Necdet Turhan, Skylife’ın
mart sayısında konuk
ettiğimiz dağcı ve yönetmen
Renan Öztürk’ün yönettiği
Zirve filminin çekimleri
sırasında neler hissettiğini
anlattı:
“Ben daha önce Mont
Blanc tırmanışı
gerçekleştirmiştim ama
Türk Hava Yolları’nın
projesi dâhilinde buraya
yeniden gelmek bana büyük
bir heyecan verdi. Renan
Öztürk’ün de burada olması
ayrı bir heyecandı ve böyle
güzel bir projeye bir görme

The Summit portrays
Necdet Turhan who, after
a challenging climb, waves
the Turkish flag on the
summit of Mont Blanc.
Upon hearing the sound of
a Turkish Airlines aircraft
soaring above him, he turns
his head towards the sky,
to the plane. These scenes
emphasize the dedication
and pride in being a flag
carrier with the line:
“The ones who carry the
flag higher, cross paths
anywhere.”
There are six versions of
the commercial, varying
in length between six and
120 seconds, to be used
in different platforms.
The version, which will be
released on global platforms
in April, will end with a
quote by Mawlana, “Begin a
journey into yourself.”

As told by Necdet Turhan
Necdet Turhan told us
about what he felt during
the filming of The Summit,
directed by mountaineer and
director Renan Öztürk who
was featured in Skylife’s
March issue:
“I had climbed Mont Blanc
before, but I was very excited
to visit here again as part
of a project with Turkish
Airlines. I was also happy
to have had Renan Öztürk
there and to be part of such
a lovely project as a blind
person. Turkish Airlines is
our flag carrier; therefore, I
am honored to play a role in
its commercial.”
Renan Öztürk’s perspective
The Summit was directed
by Renan Öztürk, who is
a National Geographic
photographer and a

7

8

engelli olarak dâhil olmak
beni mutlu etti. Türk Hava
Yolları bizim bayrak taşıyıcı
havayolumuz; bu nedenle
Türk Hava Yolları’nın
reklam filminde yer
almaktan onur duydum.”
Renan Öztürk’ün
gözünden
Zirve filmi National
Geographic fotoğrafçısı
ve Sundance ödüllü film
ve görüntü yönetmeni
Renan Öztürk tarafından
çekildi. Hiç kimsenin

Sundance-awarded
filmmaker and director of
photography. As part of the
team of three mountaineers
to see the summit of the
‘Sharks Fin’ of Mount Meru,
which has never been climbed
before, Öztürk talks about
the commercial he directed
by saying, “I knew it had to
be shot in a real mountain
environment. No studios or
green screens. Just blood,
sweat, and tears. I knew
that whatever conditions
we were looking for the high

6

Ruhen ve bedenen uzun bir hazırlık süreci
gerektiren tırmanışta verilen kısa bir mola
A small break during the climb which requires
immense preparation both physically and mentally.

7

Dağcıların büyük zorluklarla tırmanmaya
çalıştığı zirvelere bulutlar kolaylıkla ulaşıyor.
Clouds easily reach the summits towards which
mountaineers strive to climb.

8

Dağcıların ilerlediği rota bazı yerlerde düzlük
olsa bile sis veya sert rüzgâr peşlerini bırakmadı.
Although their path was partially flat, mountaineers
were challenged by the fog and the harsh wind.
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tırmanamadığı Meru
Dağı’nın Sharks Fin
zirvesini ilk defa
gören üç kişilik dağcı
ekibinden olan Öztürk,
yönetmenliğini yaptığı
Zirve filmi için şöyle
diyor: “Bu filmin gerçek
bir dağda çekilmesi
gerektiğini biliyordum.
Stüdyoda veya özel
efektlerle olabilecek
bir iş değildi bu.
Zorluk, ter ve gözyaşı
olmalıydı. Aradığımız
koşullar ne olursa
olsun bunları görkemli
Alplerin sağlayacağını
biliyordum. Bir tırmanışçı
ve yönetmen olarak,
böylesine ekstrem
koşullarda bulunmanın
beraberinde getirdiği

9
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riskleri de... Havanın
değişken olması bizi
çok zorlasa da bu sayede
Necdet’in baş etmek
zorunda kaldığı farklı
koşulları gösterme
imkânı bulduk. Ancak
hem filmi çekerken hem
de tırmanırken başarının
tek yolu risk almaktan
geçiyor. Yıldızlarla dolu
bir ekip, uzman dağ
rehberleri ve korkusuz
yetenek sayesinde
inanılmaz derecede
güçlü bir şeyden güvenle
çıkmayı başardık. Umarım
Necdet’in hikâyesi
izleyicilere daha yükseğe
tırmanma ve hayatın
sunduklarını olabildiğince
fazla deneyimleme
cesaretini verir.”

Alps would provide. As a
climber and director, I knew
the risks we were taking
by putting ourselves in
such extreme conditions.
The volatile weather was
a blessing, allowing us to
show the diverse conditions
Necdet had to endure. It
was also our biggest curse.
In filmmaking and climbing
alike, there’s no reward
without risk. And with
an all-star crew, expert
mountain guides, and
fearless talent, we were
able to walk away safely
with something incredibly
powerful. I truly hope
Necdet’s story will inspire
viewers to climb higher and
to experience the absolute
most that life has to offer.”

9

Necdet Turhan, tarif edilen
bir kayanın ya da yolun
zihin fotoğrafını hemen
oluşturduktan sonra nasıl
aşacağına ellerinden yardım
alarak karar veriyor.
Necdet Turhan first creates a
mental picture of a rock or a path
described to him and then uses
his hands for guidance.

ESKİ MUĞLA’NIN
ANILAR MAHALLESİ

SABURHANE
THE MEMORY LANE OF OLD MUĞLA
Nice yaşanmışlık saklayan bahçeli taş evleri, zamana
direnen dükkânları, zanaatkârları ve sıcak yüzleriyle
Eski Muğla’nın kalbi Saburhane Mahallesi’nde hemen
her şey çocukluğumuzun masumiyetini taşıyor.
Preserving many a life experience in its stone houses
with gardens, shops that defy time, shopkeepers,
and smiling faces, almost everything in Saburhane
neighborhood, the heart of Old Muğla, keeps safe the
innocence of our childhood.
MELİH USLU

ÖMER DOĞAN

Muğla denildiğinde akla
hemen Bodrum, Marmaris,
Dalyan, Datça, Köyceğiz ve
Fethiye gibi tatil cennetleri
gelir. Dağ ile denizi, tarih
ile yerel zenginlikleri
birleştiren yörelerin doğal
cazibesini taşıyan bu yerler,
her yıl dünyanın dört bir
yanından yüz binlerce, hatta
milyonlarca yerli ve yabancı
turist çeker. Ancak nedense
küçük, sempatik ve kendi
hâlinde değerler yaşatan
Eski Muğla, çoğu zaman göz
ardı edilir. Meraklısı şöyle
bir uğrayıp kentin çarşısını
gezer, biraz vakti varsa tarihî
çınar altında Muğla köftesi
sipariş edip geçer gider. Oysa
Ege’ye özgü karakteriyle
Anadolu şehirlerinin nostaljik
bir örneğini temsil eden
Muğla’nın kalbinde bir hazine
saklıdır: Saburhane Mahallesi.
Ya da bir diğer ifade ile Eski
Muğla. Şehrin doğusunda,
Asar Dağı’nın hafif eğimli
eteklerine dağılmış küp
şekerleri anımsatan beyaz
badanalı evleriyle bu dünya
güzeli mahalle, Muğla’nın
1
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belleğinde bir zaman
yolculuğuna çıkmak için
biçilmiş kaftandır. Artık
çocukluğumuzda kalan
masumiyet yüklü günlerin
izlerini sürebileceğiniz bu
avuç içi büyüklüğündeki
yaşam alanı, âdeta bir anılar
müzesi gibidir. Bu nedenle
de fazlasıyla görülmeye,
keşfedilmeye değerdir.
Çokkültürlü geçmiş
Muğla ve çevresindeki en
eski yaşam izleri, MÖ 3000’li
yıllara dek uzanıyor. Geçmişte
Karia uygarlığının önemli
bir parçasını oluşturan yöre,
Yunan anakarası ve Ege
adaları ile Anadolu arasında
sayısız göçe sahne olmuş.
Antik Grek coğrafyasından
Anadolu’ya kitleler hâlinde
gelen göçmenler, Anadolu
halklarıyla karışarak
Karialıları, yani Muğla’nın
yerli topluluklarını
oluşturmuşlar. Zamanla
gelişip sanatı, estetiği öğrenen
bu savaşçı topluluk, Aydın ve
Muğla illerinin büyük bölümü
ile Denizli’nin batı ucunu

When you say Muğla the first
places that come to mind are
the holiday havens like Bodrum,
Marmaris, Dalyan, Datça,
Köyceğiz, and Fethiye. These
places with the natural appeal
of the precincts that conjoin the
mountains and the sea, history
and local riches, magnetize
hundreds of thousands of local
and foreign tourists from all
around the world. However,
preserving values small,
sympathetic and innocuous,
the old Muğla is generally
overlooked. Enthusiasts will
drop by and take a stroll
around its market and if they
have some time they might
order the meatballs of Muğla
underneath the historical plane
tree. Whereas, representing
a nostalgic specimen of the
Anatolian cities with its
characteristics particular to
the Aegean, Muğla holds a
treasure at its heart: Saburhane
neighborhood -or, in other
words, the old Muğla. To the
east of the city, reminding one
of sugar cubes with the white
houses sprinkled across the

slope of Mount Asar, this town
of outstanding beauty is just
the right place to time travel to
the core memory of Muğla. This
area of living, which would fit
into the palm of your hand and
where we can trace back the days
of innocence of our childhood,
is veritably a museum of
recollections. Hence it absolutely
deserves to be seen and explored.
Multicultural past
The oldest traces of living in
Muğla and its environs date
back to 3000 BC. Forming an
important part of the Carian
civilization in the past, the
region has been the backdrop
of many migrations between
the Greek mainland, the
Aegean islands, and Anatolia.
In the Greece of antiquity,
the immigrants that came to
Anatolia in masses in time
led to the appearance of the
Carians, that is to say the locals
of Muğla, by intermingling with
the Anatolian peoples. This
warrior community, which with
the passage of time developed
to learn art and appreciate

2

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Milas/
Bodrum ve İstanbul (Sabiha
Gökçen)-Milas/Bodrum
arasında karşılıklı seferler
düzenliyor.
INFO
AnadoluJet has round-trip flights
between Ankara-Milas/Bodrum
and Istanbul (Sabiha Gökçen)Milas/Bodrum.
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kapsayan Karia coğrafyasında
efsanevi şehirler kurmuşlar.
Dünyanın Yedi Harikası’ndan
biri olan Halikarnas Mozolesi
örneğinde mimari şaheserler
inşa etmiş Mausolos gibi
kudretli krallar, Bodrum
Müzesi’nde sergilenen
hazineleri bugün bile göz
kamaştıran Karialı Prenses
gibi kraliçeler ve insanlık
tarihine büyük değerler
kazandıran bilginler,
filozoflar, heykeltıraşlar,
tarihçiler yetiştirmişler.
Tarihin babası olarak
nitelendirilen Heredot bu
isimlerden sadece biri. Tarihin
cilvesi odur ki MÖ 546
yılında, parayı keşfeden Lidya
Uygarlığı’nı tarihten silen
Persler, Karia’nın muhteşem
kentlerini ele geçirmiş.
Sonraları Büyük İskender’in
egemenliğine giren yöre,
önce Rodos şövalyelerinin,
ardından Bizans’ın sınırlarına
dâhil olmuş. Ta ki bölgeye
Türkler gelene kadar... 13’üncü
yüzyılda Menteşeoğulları
Beyliği’nin hâkimiyetine giren

Muğla, o dönemin izlerini
günümüzde de yaşatıyor.
Tarih boyunca çok farklı
halkları Karia adı altında aynı
potada eriten bölge, Osmanlı
döneminde de çokkültürlü
kimliğini korumuş. Türk
ve Rum mahalleleri asırlar
boyu yan yana, iç içe barış
içinde yaşamını sürdürmüş.
Saburhane Mahallesi de
Müslüman ve Hristiyan
ahalisiyle farklı kültürlerin
zenginleştirdiği yerlerden
biri olmuş. Derken,
Kurtuluş Savaşı yıllarında
İtalyanlar ayak basmış şehre.
İtilaf güçleri arasındaki
anlaşmazlıklar nedeniyle
bölgede ılımlı bir politika
izlemiş İtalyanlar. Yöre
halkı çikolatayı, panayır
eğlencelerini ve daha
birçok şeyi İtalyanlardan
görüp öğrenmiş. 1923
yılındaki mübadele sonrası
gayrimüslim ahalisine
veda etmek zorunda kalan
mahalle, Yunanistan’dan
gelen Türk göçmenlere kucak
açmış. Saburhane’nin yeni

aesthetics, built legendary
cities over the Caria geography
that covers most of Aydın and
Muğla along with the east end
of Denizli. They raised mighty
kings like Mausolus under the
aegis of whom architectural
masterpieces like the Mausoleum
of Halicarnassus -one of the
Seven Wonders of the Worldwere built; queens like the
Carian Princess whose treasures
on display at the Bodrum
Museum today still dazzle the
eye; and scholars, philosophers,
sculptors, and historians who
have contributed greatly to the
history of humanity. Deemed
to be the father of history,
Herodotus is only one of these
figures. Such is the irony of
history that in 546 BC the
Persians wiped out the Lydians,
who invented money, from the
pages of history, and captured
the splendid cities of Caria.
The region later come under
the dominion of Alexander the
Great, the Knights Templar, and
the Byzantines, until the day
the Turks arrived. Muğla, which

1

Saburhane, istiridye içindeki
saklı cennete benzetiliyor.
Saburhane resembles a hidden
paradise, like the pearl in an oyster.

2

Yörede çift kanatlı kapılara
“Kuzulu Kapı” adı veriliyor.
The double swing doors in the region
are referred to as “kuzulu kapı” (gates
of lambs).

became part of the Menteshe
Beylik in the 13th century, still
keeps the traces of the era alive
today. The region that under
the name “Caria” throughout
history melted various peoples
in the same pot managed to
preserve its multicultural
identity even in the Ottoman
period. The neighborhoods
of the Turks and Greeks of
Turkish nationality coexisted
throughout the centuries side by
side, concentrically. Saburhane
neighborhood, with its Muslim
and Christian communities,
became one of the places that
was enriched by various cultures.
Then, during the time of the
War of Independence, Italians
set foot in the city. Due to the
conflict between the Allies, the
Italians pursued a restrained
policy in the region. Among
other things, the people of
the region learned all about
chocolate, and entertainment
at fairs from the Italians. In
1923, forced to bid farewell
to its non-Muslim community
during the population exchange,
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sakinleri, Rumlardan miras
zanaatlara sahip çıkmışlar.
Değirmencilik, semercilik,
kireççilik, fırıncılık, terzilik,
yorgancılık ve ahşap ustalığı
yeni ellerde, yeniden değer
kazanmış. Günümüzde
bu mesleklerin bazıları
kaybolmuş ya da kaybolmaya
yüz tutmuşsa da yaşatılanları
da yok değil. Öte yandan
Saburhane’nin hâlâ eski
günlerdeki küçük bir Ege
kasabası havasını koruyor
olması ise mucize gibi…
Has Egeli...
Bir zamanlar Saburhane’nin
ortasından geçerek mahalleye
hayat veren Kara Muğla
Deresi’nin yerinde bugün
yeller esiyor. Yaz aylarında
tamamen kuruyup yok olan
derenin su yatağını takip
ederek Saburhane Meydanı’na
ulaşıyorum. Çocukluğumuzda
kalmış bir kasaba fotoğrafını
çağrıştıran bu güzel
meydanın en güzel süsü ise
dağın yamaçlarını süsleyen
Saburhane evleri tabii ki...
Burada, geçmişten süzülen
karşı konulmaz albenisiyle
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modernizme direnen Ege
panoramasının tam orta
yerindeyim. Fotoğrafı
tamamlayan tek tük kavak
ağaçlarıyla; kahvehaneleri,
berberleri, eskicileri ve bakkal
dükkânlarıyla şimdilerde ara
sokaklara sığınmış meslek
erbabının mekânlarıyla
Saburhane Meydanı, hâlâ
bu tarihî mahallenin can
damarı. Asma ve sarmaşık
gibi aklınıza gelebilecek
bütün gölge veren bitkiler
sayesinde bir vaha serinliği
sunan kahvehanelerde
vakit geçirmek sizin de
kendinizi bir Saburhaneli gibi
hissetmenizi sağlayacak…
Asırlara meydan okuyan
yaşam izleriyle dolu ahşap
kapıları, hâlâ zarafetini
koruyan saçak bezemeleri,
kim bilir üst üste kaç
kat atılmış kireç boyalı
bembeyaz evleri keşfetmek
için yapılabilecek en iyi şey
ise sokak aralarına dalmak.
Tıpkı benim yaptığım gibi...
Mahallenin tek ya da iki
katlı evlerine bakarken ilk
dikkatinizi çekecek detay,
iç mekânların, pervazların,

the neighborhood greeted the
Turks coming from Greece with
open arms. The new residents of
Saburhane embraced the crafts
handed down by the Greeks of
Turkish nationality. Milling,
saddle making, lime making,
baking, dressmaking, quilting,
and wood workmanship became
valuable again in new hands.
Even though, most of these
professions have become lost or
are about to go extinct today,
there are those that have been
kept alive. Some might say it is
a miracle that Saburhane keeps
that old Aegean town air of the
olden days…
A fine Aegean...
The Kara Muğla River, which
used to pass through the heart
of Saburhane once upon a time
and give life to the neighborhood,
is vanished today. By following
the bed of the river that totally
disappears by drying up in the
summer, I get to Saburhane
Square. The most beautiful
adornment of this endearing
place is, of course, the houses
sprinkled across the slopes of the
mountain recalling to our minds

one of the snapshots of the town
taken in our childhood... I’m
right at the heart of the Aegean
panorama that withstands
modernism with its hard-toresist appeal seeped in the
past. With poplar trees here
and there complementing the
frame, Saburhane Square is still
the lifeblood of this historical
neighborhood with its cafés,
barbershops, rag-and-bone men,
grocers, and the experts of their
profession who have taken refuge
in the side streets. Spending
a good time at the cafés that
present the coolness of an oasis
thanks to the plants that have
shadows like vines and ivy will
make you feel like a resident of
Saburhane… The best way to
explore the whiter-than-white
houses -heaven knows how many
times they have been paintedwith their wooden doors full of
the traces of living seemingly
defying centuries and the eave
decorations that do not cease to
instill in you a feeling of elegance,
is to delve into the alleys. Just
like I did... Looking at the singleor double-storied houses of the
neighborhood, the first detail

4

merdivenlerin, avluların ve
bahçe duvarlarının eskiliği
kadar, itinayla yapılmış
boyası olacak. Evlerin ahşap
bölümleri, Saburhaneli
kadınların titizliğiyle siline
siline özgün ve büyülü bir
form kazanarak birer sanat
eserine dönüşmüş sanki...
Beyaz gövdeli, kırmızı kiremit
çatılı evlerin en güzel süsü
ise Muğla’ya özgü bacalar.
Anadolu’da benzerine
hiçbir yerde rastlanmayan
bu bacalar, bir sanatçı
titizliğiyle Saburhane evlerine
yerleştirilerek Barselona’yı
zenginleştiren Gaudi
mimarisine mütevazı bir
selam çakıyor.

5

3

Eski Muğla’da yorgancılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri
yaşatmaya çalışan zanaatkârlara rastlamak mümkün.
At the Old Muğla, it is possible to come by artisans who are trying to keep artistries
about to sunk into oblivion like quilting alive.

4

Arasta Çarşısı, çoğunlukla zanaatkâr dükkânlarından oluşuyor.
Arasta Bazaar consists mostly of artisans’ shops.

5

Saburhane evlerinde renkli tavan göbeklerine rastlanabiliyor.
You can come by colorful ceiling roses in Saburhane houses.

Çarşı-pazar hâlleri
Saburhane’nin sürprizli
sokaklarına doğru yol alırken
yüzleri ısıtan neşeli ilkbahar
güneşinin neler neler görüp
geçirmiş ihtiyar asmalara
can verdiğini hissetmek zor
olmuyor. Birer etnografya
müzesini andıran dükkânlar
ve evler fotoğraf meraklıları
için cennetten farksız. Belki
sadece birkaç adım ileride

that’ll draw your attention is not
only the oldness of the interiors,
plinths, stairs, courtyards,
and the walls of the gardens
but their dainty painting. The
wooden parts of the houses seem
to have turned into works of
art of a unique and enchanting
form by being tended to by the
persnicketiness of the women of
Saburhane... The most beautiful
adornment of the white-bodied
and red-tiled houses are the
chimneys, which are unique to
Muğla. The chimneys placed
on top of the Saburhane houses
with the finicalness of an
artist, the likeness of which
are not seen anywhere else in
Anatolia, humbly nod to Gaudi’s
architecture in Barcelona.
Conditions for shopping
Heading towards the streets
of Saburhane, which are full of
surprises, it really is not difficult
to feel how the spring sun that
warms up the face is the life
force of the worldly-wise vines.
Reminding one of ethnography
museums, the houses and shops
are like a heaven for photography
enthusiasts. Sitting on their
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ağır akan zamanın etkisiyle
hareketleri iyice yavaşlayan
mahalle esnafı, sandalyesine
oturmuş, müşterisini bekliyor.
Mahalle esnafı nicedir
hayatın hızlı yanını tozlu
raflara kaldırmış zaten. Asıl
amacı müşterisini memnun
etmekten geçen esnaf
ahlakını sürdürmeye sonuna
kadar kararlı görünüyorlar.
Sinemasal görüntülerle dolu
yarım saatlik doyurucu bir
yürüyüşten sonra, oksijen
yüklü hava ve etrafınızı saran
güzellikler sizi acıktırırsa
yokuş aşağı yollanıp, bir
solukta Tarihî Muğla
Çarşısı’yla buluşabilirsiniz.
Çarşıda terziler, giyim
mağazaları, helvacılar,
gazozcular, dondurmacılar ve
köfteciler arasında gezinirken,
esnaf lokantalarına mutlaka
rastlayacaksınız. Genellikle
pazar günleri kapalı olan
lokantalar, en zengin yemek
çeşitlerini perşembe günleri
sunuyor. Çünkü o gün
Muğla’da pazar kuruluyor.
Yaklaşık 30 yıldır kurulan bu
açık hava pazarı, sebze, meyve
ve otların çeşitliliğinin yanı
sıra, renkli görüntüleriyle de
yörenin ilgi odağı. Şehrin tam
göbeğinde, civar köylerden
gelenler ürünlerini satıyor.
Marmaris, Bodrum ve Akyaka
başta olmak üzere civardaki

yerleşimlerden gelen turistler
bu pazarı kaçırmıyor. Burada
mevsiminde Muğla’ya özgü
Beylerce üzümü, yayla kavunu
ve mor domates de var. Taze
Ege otları, dağ mantarları,
bermagot, badem, biber,
yeşil zeytin, zeytinyağı, keçi
sütü ve testi peyniri ilgi
gören ürünlerden bazıları.
Bir renkler, sesler ve tatlar
ambarını andıran çarşıpazar görüntüleri bir yana,
eminim sokaklarda oynayan
çocuklarıyla, elindeki ağır
filesiyle alışverişten dönen,
yürümekle durmak arası
bir hızla evine ulaşmaya
çalışan, güleç yüzlü yaşlı
amca ve teyzeleriyle siz de
seveceksiniz buraları… Son
kertede Saburhane’de olmak
ve onu anlamaya çalışmak,
hızla akan bir nehre karşı
durmaktır biraz da. Yeni,
gözde ve tüketilebilir olana
sırt çevirmektir bir anlamda...
Geçmişi özlemek, ona kulak
vermektir. İşte bu yüzden
Saburhane Mahallesi tertemiz
çarpan bir yürek, keşif
dünyanızda açılacak beyaz bir
saydadır. Geçmişini bugüne
taşıyan, geleneğin onurunu
sürdürme kavgası veren, bu
yüzden de ilgiyi fazlasıyla
hak eden sıcak insanlarıyla...
Saburhane’ye kulak verin, onu
seveceksiniz…

chairs, the shopkeepers, whose
movements have become sluggish
with the slow flow of time, wait
for customers. They have long
placed the fast-lane of life onto
the dusty shelves. They seem
to be adamant about upholding
the traders’ ethics, embracing
customer satisfaction as their
main purpose. Following a
satisfying half-hour walk full of
cinematic images, you can find
the Historical Muğla Bazaar
in the wink of an eye by going
down the hill - the clean air and
the beauties surrounding you
will make you hungry. Strolling
among tailors, clothing shops,
halva, soda, ice-cream, and
meatball sellers in the market
you will certainly come by the
local eateries. The restaurants,
which are generally closed on
Sundays, present the richest
menus on Thursdays. It’s because
that is the day when the market
is set up in Muğla. This openair market has been set up for
almost 30 years and is the focus
of interest with not only a large
variety of vegetables, fruits, and
herbs but also with the colorful
images it presents. Right at the
heart of the city, those coming
from the surrounding villages
sell their produce. The tourists
coming from the settlements
around the town, predominantly
from Marmaris, Bodrum, and

Akyaka, do not miss this market.
Here you can find Beylerce
grapes, highland melons, and
purple tomatoes, which are
seasonally specific to Muğla.
Fresh Aegean herbs, mountain
mushrooms, bergamot, almonds,
peppers, green olives, olive oil,
goat milk, and bryndza cheese
are some of the produce that get
a lot of interest. Along with the
images from the marketplace
that is seemingly a repository
of colors, sounds, and tastes,
I’m sure you will love this place
with the children playing on its
streets, cheerful old uncles and
aunties returning home from
the bazaar at a half-walking
half-stopping pace with the
filled in heavy mesh bags in their
hands. Last but not least, know
that being in Saburhane and
trying to understand it is much
like trying to resist a high river
flow. In some sense, it’s turning
your back to what’s new, popular,
and consumable... It’s missing
the past and lending an ear to
it. And that is why Saburhane
neighborhood is a pure heart and
a blank page to be opened in your
world of exploration. With its
warm-hearted people deserving
of your attention for carrying
the past to the present, fighting
to uphold the honor of tradition,
lend an ear to Saburhane -you’ll
be happy you did so…

6

6
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Perşembe günleri kurulan Muğla
pazarı bahar aylarında canlanıyor.
Set up on Thursdays, Muğla
Marketplace gets all the livelier in
spring.

Büyük Ödül • Grand Prize: 12.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets
worth of USD 12.000 / İkincilik Ödülü • Second Runner up: 6.000 dolar karşılığı
uçak bileti • Plane tickets worth of USD 6.000 / Üçüncülük Ödülü • Third
Runner up: 3.000 dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of USD 3.000 /
Federasyonların Kazananları (12 kişi) • Federations Medalists (12 medalists):
1.000’er dolar karşılığı uçak bileti • Plane tickets worth of USD 1.000

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

90 ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019

DİKENLİ YAPRAKLARIN YUMUŞAK KALBİ

ENGİNAR
THE SOFT HEART OF THE THORNY
PETALS: THE ARTICHOKE
AYDAN ÜSTKANAT

Sağlıklı beslenme söz konusu ise enginara şapka
çıkarılır. Hele bir de lezzet çıtanız yüksekse onunla
aranızda içten bir bağ kurmanız kaçınılmazdır.
If you are concerned with a healthy diet, then raise
your hat to the artichoke. Especially if you keep the
bar high when it comes to taste, you’re probably
already on familiar terms with it.
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Enginarın anavatanı Akdeniz kıyıları. Tarihî kaynaklara göre Mısır’dan
Roma’ya uzanan coğrafyada yemeği yapılan ilk sebze. Gerçek bir şifa
kaynağı olan enginar, 16’ncı yüzyılda sadece soyluların masasını süslemiş
olsa da günümüzde vitamin deposu taç yapraklarıyla lezzet tutkunlarının
mutfağında demirbaş.

The shores of the Mediterranean are the homeland of artichokes. According to
historical records, it is the first vegetable to have been cooked across the lands
ranging from Egypt to Rome. A real source of healing and rich in vitamins,
even though it crowned the tables of the nobility in the 16th century, today, it
is a fixed asset in the kitchens of those who love its taste.

Tarlası kuru ve çoraktır enginarın. Bir de tabii yaprağı dikenlidir. Bitki
zararlıları enginar tarlasını sevmez. Bu nedenle de enginar yetiştiriciliğinde
ilaçlar devreye pek girmez. Gelişirken yağmurla aldığı su kâfidir, sonrasında
su da istemez; hormonu ise zaten bünyesi kabul etmez.

Artichoke fields are arid and barren. The flower-head’s petals are thorny.
Pests do not like entering these fields very much and as a result pesticides are
not really used in the cultivation of artichokes. Whilst growing, the water
it gets from rain is enough; it does not require irrigation, and its structure
wouldn’t tolerate hormones.

Birden fazla çeşidi vardır enginarın. İklim özellikleri sebebiyle -ki kuraktırKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, “Kıbrıs enginarı” ile açılır mevsimi.
Daha sonra Ege kıyılarında hasat başlar. Çeşmealtı, Urla taraflarında İzmir
bölgesinin enginar çeşidi olan “sakız” ve son birkaç yıldır yetiştirilen “İtalyan
mor enginar” hasat edilir. Enginar sezonu, Bursa ve İstanbul çevresinde
yetiştirilen “Bayrampaşa” ve bu cinsin melezleri ile yaz ortasında kapanır.
Böylelikle neredeyse dört beş aylık enginar hasadı olur. Bu da uzun bir süre
enginar pişirebileceğimiz anlamına gelir. Söz konusu zaman aralığını iyi
değerlendirmek; karaciğere, böbreklere, safra kesesi ve bağırsaklara faydaları
saymakla bitmeyen enginarı bol bol tüketmek sağlık açısından önemlidir.
Lezzetine gelecek olursak, saydığım tüm bu enginar çeşitlerine özgü
pişirme şekilleri var. Bayrampaşa enginarı ile dolma yapamazsınız örneğin.
Sadece çanak dediğimiz kısmının kullanılacağı yemeklerde Bayrampaşa ve
Bayrampaşa’nın melezleri iyi sonuç verir. Yapraklı kısımlarını kullanmak
isterseniz sakız cinsinden şaşmayın. Bebek enginarla çiğ salata da dâhil
makarna, pilav, zeytinyağlı yemekler yapabilirsiniz.
Mutfağa enginar girdi mi yepyeni bir tarif oluşturmak an meselesidir. Ama
itiraf etmeliyim ki, İzmir işi terbiyeli etli enginar benim için tüm yemekler
arasında ilk sıradadır.
Birkaç öneri…
*Enginarın saplarını soyup limonlu suya atarak ve çiğ olarak yiyebilir,
küp küp kesip salatalarınıza katabilirsiniz. Sadece 100 gramı ile günlük C
vitamini ihtiyacınızın yüzde 20’sini, protein ihtiyacınızın yüzde 7’sini, B6
vitamini ihtiyacınızın yüzde 6’sını, besin lifi ihtiyacınızın yüzde 20’sini ve
daha birçok vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
*Enginar mevsimi erken ve geç hasat cinsleriyle yaklaşık 4 aydır. Bu
zaman içinde taze bakla, yeşil erik, çağla badem gibi yeşil mevsim sebze
ve meyvelerini birlikte pişirebilirsiniz. Asma yaprağına sarmak da bir
alternatif.

The artichoke is a plant that has more than one variety. Due to its arid climate,
the artichoke season begins in Cyprus each year with the “Artichoke of Cyprus.”
Then comes the harvest on the shores of the Aegean. Around Çeşmealtı, Urla
the local artichoke of the Izmir region referred to as “sakız” (mastic) and the
Italian violet artichoke, which has been grown for the last few years, are
harvested. The artichoke season ends with “Bayrampaşa” and its crossbreeds
grown around Bursa and Istanbul in the middle of summer. Thus, the artichoke
harvest lasts about 4-5 months, which means that you can cook artichokes for
a long time. It is essential to make good use of this time to consume plenty of
artichokes known to have countless benefits for the liver, kidneys, gall bladder,
and intestines. If we come to its taste, all the above types of artichokes have
ways of cooking that are particular to their varieties. For instance, you cannot
stuff the Bayrampaşa artichoke. Bayrampaşa and its crossbreeds give good
results in recipes when only the heart is used. If you want to use the petals, then
steer clear of the “sakız” variety. Apart from salads, you can also make olive oil
dishes, pasta, and pilaf with baby artichokes.
When artichoke enters the kitchen, it is a matter of time before a new recipe
comes about. Though, I have to admit, that among all the recipes, to me, the
Izmir artichoke with meat, egg yolk and lemon sauce ranks first.
A few recommendations…
*Peeling the stems of the artichoke, dip them in water with lemon juice, and
you can eat them raw. Alternatively, you can dice the stems and add them to
your salads. With 100 grams of artichoke, you can meet 20% of your daily
requirement of Vitamin C, 7% of protein, 6% of Vitamin B6, 20% of dietary
fiber, and obtain many other vitamins.
*Artichoke season lasts about 4 months with its early and late harvest
varieties. Within this period, you can cook artichokes with the season’s green
fruits and vegetables like fresh broad beans, greengage, and unripe almonds.
Wrapping artichokes in vine leaves is also an alternative.

*Füme veya marine balıklarla mezeler hazırlayabilirsiniz. İçine ekleyeceğiniz
yeşil limon kabuğu, taze adaçayı yaprakları, taze soğan gibi aromalar lezzeti
mükemmel yapar.

*You can prepare mezes with smoked and marinated fish. Aromas like lemon
rind, fresh sage leaves, and scallions will make artichokes even more delicious.

*Çanağını haşlayıp tuzu az krem peynirlerle ve farklı sebzelerle blenderden
geçirerek dip soslar hazırlayabilirsiniz. Her seferinde farklı baharatlar
kullanın ki en sevdiğinizi bulabilesiniz.

*You can prepare dips by boiling artichoke hearts and blending them with
cream cheese and other vegetables. Use different spices each time, until you
find the one you like the best.

*Izgara veya kızartma enginar pişirmek için mükemmel bir yöntemdir.
Izgara için sebzeyi dilimleyip bol zeytinyağı, tuz ve baharatlarla ovarak
fırına atabilirsiniz. Kızartma içinse diri kalacak şekilde haşlayıp suyunu
alabilir ve bol yağda pane yaparak veya direkt yapraklarıyla kızartabilirsiniz.

*Grilling and frying are ideal methods for cooking artichokes. For the grill,
slice the vegetable, rub with olive oil, salt, and spices, and place in the oven.
To fry, parboil and after draining, cover in breadcrumbs or directly fry them
- leaves and all.
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İNCİKLİ TERBİYELİ ENGİNAR
(4 kişilik)

LAMB SHANKS WITH ARTICHOKES
(4 servings)

6 adet İzmir sakız enginarı (yaprakları temizlenip, dörde bölünmüş)/4 adet
kuzu incik/1 adet beyaz soğan/1 yemek kaşığı un/Karabiber, zeytinyağı/Bir
yumurtanın sarısı

6 Izmir’s “sakız” artichokes (with leaves, quartered) / 4 lamb shanks /
1 white onion / 1 tbsp. flour / Black pepper / Olive oil / 1 egg yolk

İncikleri soğuk suda yıkayıp, düdüklü tencerede üzerini örtecek kadar su
koyup pişirin. Soğanı yemeklik doğrayın, tencereye alıp zeytinyağında
biraz yumuşatın. Üzerine suyunu süzdüğünüz enginar çanaklarını
koyun, incik etlerini yerleştirin ve et suyundan üç bardak ekleyip,
kapağını kapatın. Enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika
kontrol ederek pişirin. Yemeğin suyundan alıp bir kâsede yumurta
sarısını unla çırpıp tencereye ilave edin. Yemek hafif kıvam aldığında
ocağın altını kapatın. Servis tabağına birer incikle birlikte enginarları
paylaştırın, karabiber serpip servis edin.
Püf noktası
Enginar ayıklama: Bir adet limonun dilimleri ve iki adet limonun
suyu ile bir kap su hazırlayın. Enginarların dışından üç-dört sıra (sarı
yapraklar görünmeli) koparıp atın. Çanağa yakın bölümünde iki parmak
yükseklikte kalacak kadar keskin bir bıçakla yaprak uçlarını kesip atın.
Çanağı tahtada ters çevirin ve bıçakla dört parçaya bölün. Her birinin
içindeki tüyleri dikkatlice temizleyip varsa mor minik yaprakları yavaşça
çekip atın. Bu şekilde yapraklı, çeyrek enginar çanakları elde edeceksiniz.
Hepsini hazırladığınızda limonla ovup limonlu suya bırakın.

Wash the lamb shanks in cold water, place them in a pressure cooker,
cover with water and cook. Dice the onion, and sauté in olive oil. Place the
artichoke hearts with the lamb shanks, adding 3 cups of broth and cover
with lid. Cook for 30 minutes until the artichokes turn soft, checking
intermittently. Take a bit of the liquid from the pot, mix it with the egg
yolk and the flour in a bowl, and add it back into the pot. When the meat is
cooked, remove from heat. Place the lamb shanks with the artichokes on a
platter and serve after sprinkling with black pepper.
Tips
How to clean an artichoke: prepare a bowl of water by adding the slices of a
lemon and the juice of two lemons. Remove and throw away the three-four
rows of the exterior petals of the artichoke (the yellowish petals should
show). Cut the ends of the petals with a sharp knife so that the petals remain
two-inch-thick close to the heart. Turn the heart of the artichoke over on the
cutting board and cut it into four. Remove the fibers (resembling “hairs”)
from each of them carefully, and if any are left, pick out the violet-colored
leaves and throw them away. This way, you will get quarter artichoke hearts
with their petals. Prepare all of them, rub them with lemon, and soak them
in water with lemon juice.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
(4 kişilik )

ARTICHOKES IN OLIVE OIL
(4 servings)

10-12 adet bebek enginar (temizlenip limonlu suda beklemiş)/1 demet
dereotu/1 büyük kuru soğan/1 limonun suyu/1 su bardağı su/yeteri kadar
tuz/servis için taze nane

10-12 baby artichokes (cleaned and soaked in water with lemon juice) / 1
bunch of dill /1 large onion /Juice of 1 lemon / 1 cup of water / salt / fresh
mint for serving

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında yumuşatın. Enginarların
suyunu süzüp tencereye alın. 1,5 su bardağı suyla karıştırılmış limonun
suyunu çırparak üzerine dökün. Kapağını kapatıp yarım saat orta
ateşte pişirin. Ocaktan indirip kıyılmış dereotunu ekleyin ve 10 dakika
kapağını açmayın. Servis zamanı dikkatle karıştırıp tabaklara alın ve
üzerine az miktar zeytinyağı gezdirin, taze nane yaprakları serpin.

Dice the onion and sauté it in olive oil. Strain the artichokes and place them in
a pot. Whisking the lemon juice with a 1.5 cup of water, pour it on top. Cover
with lid, and cook on medium heat. Remove from heat, add the chopped dill
and do not open the lid for 10 minutes. Stirring carefully when you are about
to serve, drizzle a little bit of olive oil on top, and garnish with the fresh mint
leaves.

ENGİNAR DOLMA
(8 adet)
8 sakız enginarı/7 çay bardağı pirinç/1 çay bardağı haşlanmış
kırmızı kinoa/1 kuru soğan (piyazlık doğranmış)/1 adet kuru soğan
(yemeklik doğranmış)/3-4 sap taze soğan (ince doğranmış)/1 demet
dereotu (ince doğranmış)/Bir tutam taze nane (ince doğranmış)/1 çay
bardağı zeytinyağı/1 su bardağı su/1 yemek kaşığı kuru nane/yeteri
kadar tuz /limon
Enginarların göbeğini aralayıp tatlı kaşığı ile göbekteki mor
tüyleri sıyırın. Dış kısımdan iki sıra kabuğunu temizleyerek
üstünden bir parmak kesin. Enginarları limonla sıvazlayıp
limonlu suya atın. Kuru soğanı tencerenin altına serpiştirin,
üzerine zeytinyağı gezdirin. Yemeklik doğranmış soğanı
zeytinyağında biraz yumuşatın. İçine pirinci ilave edip kavurun,
ocaktan alın. İnce doğranmış dereotu, kinoa ve tuzu ekleyip
karıştırın. Bu karışımı enginarların içine bir parmak boşluk
kalacak şekilde doldurun. Enginarları hazırladığınız tencereye
dizip üzerine suyu ekleyip zeytinyağı gezdirin. Tencerenin
kapağını kapatıp önce orta ateşte 5 dakika, ardından kısık ateşte
40 dakika pişirip ılık veya soğuk olarak servis yapın.

STUFFED ARTICHOKES
(8 servings)
8 “sakız” artichokes / 3.5 cups of rice / 1/2 cup of red quinoa / 1 onion
(thinly sliced) /1 onion (diced) / 3-4 scallions (thinly sliced) / 1 bunch
of dill (thinly sliced) / 1 bunch of fresh mint (thinly sliced) / 1 cup of
olive oil / 1 cup of water / 1 tbsp. dry mint / salt
Cutting halfway into the choke of the artichoke, remove the violet
colored “hairs” with the help of a spoon. Separating the two exterior
rows, cut in an inch deep from the top. Rub the artichokes with lemon,
and soak them in water you’ve mixed with lemon juice. Place the
thinly sliced onion in a pot and sauté it in olive oil. Add the rice and
parboil it. Add the thinly sliced dill, quinoa, and salt, and mix. Fill the
artichokes with this mixture leaving an inch of space on the top. Place
the artichokes into the pot you’ve prepared and drizzle with olive oil.
Cover with the lid, cook for 5 minutes on medium heat, and then cook
for 40 minutes on low heat. Serve lukewarm or cold.

CLASSIC
• Türk Hava Yolları ve Star Alliance üyesi diğer
havayolları ile uçtukça Mil kazanın.
• Milleriniz size ve sevdiklerinize ödül bilet,
refakatçi bilet ve kabin yükseltme avantajları
sağlasın.
• You&Friends ile arkadaşlarınızı da
Miles&Smiles üyesi yapın, 2.500 Mil kazanın.

CLASSIC PLUS

Classic avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 25.000 Statü Mili kazanın,
Classic Plus’a geçin.
• İç hatlarda Business Class kontuarlarında
check-in yapın. Ayrıca; Ankara, Antalya,
İzmir, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı
istasyonlarındaki lounge’larda doğrudan
check-in olanağına sahip olun.
• Tüm iç hat lounge’larını kullanın.
• Türk Hava Yolları ile iç ve dış hat
uçuşlarınızda 10 kg’a kadar fazla bagaj
hakkından faydalanın (parça bagaj
uygulaması olan uçuşlar hariç).

Classic Plus avantajlarına ek olarak:

ELITE

• Son 12 ayda 40.000 Statü Mili kazanın,
Elite’e geçme şansı yakalayın.
• Lounge, iç ve dış hat uçuşlarda
bir misafir, Türk Hava Yolları iç hat ve Türkiye
çıkışlı dış hat uçuşlarında ise aile bireyleri ya da
bir misafir ile giriş hakkı kazanın.
• Türk Hava Yolları iç ve dış hat uçuşlarda 20 kg,
parça bagaj uygulaması olan uçuşlarda ise
+1 parça ekstra bagaj hakkı kazanın.
• Elite üyesiyseniz Star Alliance Gold Ka
avantajlarından faydalanın.

• Earn Miles with Turkish Airlines and Star Alliance
member other program pa ner airlines.
• Redeem Miles for award tickets, companion
tickets and upgrades.
• Bring your friends to Miles&Smiles and
earn 2,500 Miles.

In addition to Classic:
• Earn 25,000 Status Miles within the last 12 months and
upgrade to Classic Plus.
• Check-in at the Business Class counters on
domestic flights. In Ankara, Antalya, Izmir,
Sabiha Gokcen and Istanbul Airpo , check-in
service is directly applied at Turkish Airlines lounges.
• Access to the lounges on domestic flights.
• Additional baggage allowance up to 10 kg’s both on
domestic and international flights (excluding piece
concept applicable flights).

In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12 months and
upgrade to Elite.
• Access to the lounges both on domestic and
international flights with one guest and access to
the Turkish Airlines lounges with their family members
or one of their guests while traveling on Turkish Airlines
domestic and international flights depa ing from Turkey.
• On domestic and international flights, additional
baggage allowance of 20 kg and 1 additional
piece of baggage on piece concept applicable flights.
• Members are recognized with Star Alliance Gold
benefits.

ELITE PLUS
Elite avantajlarına ek olarak:
• Son 12 ayda 80.000 Statü Mili kazanın,
Elite Plus’a geçme fırsatı yakalayın.
• Türk Hava Yolları iç ve dış hat uçuşlarda 25 kg,
parça bagaj uygulaması olan uçuşlarda ise
+1 parça ekstra bagaj hakkı kazanın.
• Türk Hava Yolları uçuşlarında Mil düşülmeksizin
yılda 2 adet hediye upgrade hakkı kazanın.

milesandsmiles.com

444 0 849

In addition to Elite:
• Earn 80,000 Status Miles within the last
12 months and upgrade to Elite Plus.
• On domestic and international flights, additional
baggage allowance of 25 kg and 1 additional
piece of baggage on piece concept applicable
flights.
• Free upgrades without deduction of Mileage
twice in a year.

Ücretsiz üye olmak için
sağdaki QR kodu okutarak
1.000 Hoş Geldin
Mili kazanabilirsiniz!
To become a member for free,
scan the QR code on the right
and earn 1,000 Welcome Miles!

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok markasıyla
iş birliği yaparak Miles&Smiles üyesi yolcularımıza farklı avantajlar
sunuyoruz. Siz de Miles&Smiles’a üye olarak bu ayrıcalıklı dünyayı
keşfetmeye hemen başlayabilirsiniz!
Thanks to our panerships with many of the world’s leading
companies, we offer our Miles&Smiles members a multitude of
advantages. Sta to explore this world of privileges by becoming a
Miles&Smiles member now.

ÜYELERİMİZE ÖZEL AYRICALIKLAR
SPECIAL PRIVILEGES FOR OUR MEMBERS

İstanbul Akvaryum’da
%20 indirimden faydalanın!
Miles&Smiles üyeliği ile İstanbul Akvaryum giriş
biletlerinde %20 indirim kazanın. İndirimden
faydalanmak için ziyaretçilerin Miles&Smiles kaını,
İstanbul Akvaryum gişelerinde göstermeleri gereklidir.
Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerlidir.

Take an advantage of 20% discount
at İstanbul Akvaryum!
20% discount will be provided for the Miles&Smiles
members on the Istanbul Akvaryum entrance tickets.
The visitors are required to show their Miles&Smiles
Cards at the Istanbul Akvaryum ticket windows in order
to enjoy this discount. The campaign is valid until
31 December.

NG Otelleri ile 3.000 Mil
kazanma fırsatı!
NG Sapanca ve NG Afyon otellerinde, ramazan dönemi
boyunca (5 Mayıs – 3 Haziran 2019) Miles&Smiles üyeliği
ile 3 gece ve üzeri konaklama yapın, 500 Mil yerine
3.000 Mil kazanın.

Earn 3,000 Miles with NG Hotels!
Miles&Smiles cardholders who book a stay for 3 nights
or more at the NG Sapanca or NG Afyon hotels during
Ramadan (May 5 – June 3, 2019) will receive 3,000 Miles
instead of 500 Miles.

milesandsmiles.com 444 0 849

Miles&Smiles 30. yılında
30 milyon Mil hediye ediyor!
Çekilişe katılarak her ay 100.000 Mil kazanan
30 kişiden biri olma fırsatını kaçırmayın.

milesandsmiles.com

444 0 849

DİREKSİYONA VEDA: OTONOM SÜRÜŞ
GOODBYE, STEERING WHEEL!: AUTONOMOUS DRIVING
Direksiyonu makinelere bırakarak, trafik çilesine harcadığımız zamanı kendimize ayırabileceğiz çok
yakında. İşte, konumuz tam da bu: “Çok yakın” ne kadar yakın ve bize neler sunacak?
In the near future, we will be leaving the steering wheel to the machines and turning the ordeal we call “traffic” into “me
time.” Our topic, is how close we are to this “near future” and what it will offer us when it comes.
YALIN GÜLMEZ
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Kapı numarası 53 olan ve
biraz da şapşal VW Beetle
Herby, direksiyonunda David
Hassellof’un canlandırdığı
Micheal Knight karakteriyle
“Kara Şimşek” (Knight Rider)
ve diğer onlarca dizide,
sinema filminde karşımıza
çıkan benzer örnekler... Bu
araçların ortak yanı kendi
kendine gidebilmeleri. Ve
karşımıza ekranlarda bu
kadar sık çıkmalarının
nedeni de çok açık: Büyük
şehirlerde yaşayan insanlar
trafiğe harcadıkları zamanı
kendilerine ayırmak istiyor.
Dahası, modern dünyanın en
büyük sorunlarından biri de
trafik kazaları!
Şimdi hayal edelim: Sabah
otomobilinize biniyorsunuz,
yön bulma sistemine
iş yerinizin adresini
giriyorsunuz. Bundan
sonra görevi otomobiliniz
devralıyor. Uçlarda bir hayal
gibi görünebilir ama bugün
satılan birçok otomobil en
azından teorik anlamda bunu
yapabilecek kapasitede. Yolu

takip eden kameralar, objeleri
algılayan radar sistemleri
ve tabii ki her bir sürüş
fonksiyonuna fiziki etkileşim
olmadan müdahale edebilecek
elektronik altyapı. Peki bu özel
dünyaya ne zaman kavuşuruz?
Aslında çok uzaklara
bakmanıza gerek yok; bu
yazının yazıldığı an itibarıyla,
bahsettiğimiz donanımları
kompakt sınıfta satın almanız
mümkün; muhtemelen çok
kısa süre içerisinde küçük sınıf
üyeleri de bu tarz donanımlara
sahip olacak.
Peki, madem bu kadar
gelişmiş otomobillerimiz var,
neden yolda işi otomobiline
bırakmış ve güne telefonundan
sosyal medya mesajlarını
okuyarak başlamış sürücüler
göremiyoruz? Sorunun cevabı
belli: Bütün bu sistemler henüz
sadece planlanmış riskleri
alabiliyor. Bunun açılımı şu: Bir
donanım ancak yazılımının ona
verdiği komutları yerine getirir.
Otonom sürüş içinse öngörü,
inisiyatif ve kimi zaman
kuralları esnetmek gerekebilir.

The Volkswagen Beetle Herbie
the Love Bug with “53” written
on its hood and doors, Knight
Rider with Michael Knight
portrayed by David Hasselhoff
at the steering wheel, and all
the other similar examples that
we come across in movies... The
common feature of all these
vehicles is that they can run on
autopilot. And the reason why
they appear on screen so often is
simple: people living in big cities
want to allot the time they spend
in traffic to themselves, and
what’s more, traffic accidents
are the biggest problem of the
modern world.
Now let’s imagine the following:
you get into your car in the
morning, and you enter your
office’s address into your
navigator... Then your car takes
over. It can seem like a fantasy
but most of the automobiles sold
today can -at least theoreticallydo this. Cameras tracing the
road, radar systems that
perceive objects and, of course,
the electronic infrastructure that
can intervene in all the driving

functions without the need for
physical interaction. Well then,
how far are we from this world
of privileges? Actually, we don’t
need to look too far. At the time
this article is being written it is
possible to get such equipment in
the compact segment, and most
probably members of the small
segment will be installed with
them in a short while.
If we have automobiles as
advanced as these, why don’t we
see drivers starting the day by
reading their messages on social
media having left the work to
their cars on the road? There’s a
simple answer to this question:
all these systems can only take
planned risks. That is to say,
hardware can only execute the
commands it is given. And for
autopilot insights, initiatives
and occasionally flexible rules
might be needed -the name of
the game is artificial intelligence
and we have not attained the
desired level yet.
Where are we today? We have
the hardware for autopilot:
RADAR (the system detecting
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Bunun adı yapay zekâ ama
bununla ilgili henüz istenilen
noktaya gelmedik.
Bugünkü durum ne? Otonom
sürüş için gereken donanımlar
elimizde. RADAR (radyo
dalgalarıyla obje tespiti ve
mesafe ölçümü yapan sistem),
LIDAR (LAZER yardımıyla obje
tespiti ve mesafe ölçümü yapan
sistem) ve yüksek çözünürlüklü
kameralarla verileri işleyecek
işlemci gücü mevcut. Bütün
bunlar hızla gelişiyor ayrıca.
Çünkü otonom sürüş otomotiv
sektörünün ilgisini çekmekle
kalmıyor. 2050 yılında otonom
sürüşün 7 trilyon dolarlık bir
sektör olacağı öngörülüyor.
Bu öngörü, tüm teknoloji
şirketlerinin ilgisini çekmiş
durumda. Google’ın çatı şirketi
Alphabet ve Apple da otonom
sürüşle ilgilenenler arasında.
Benzer şirketlerin önceliği veri
elde etme habitatlarında boşluk
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bırakmamak. Bu kadar büyük bir
katılımla gelişen bir teknoloji olsa
da hâlâ eksik halkalar yok değil.
Örneğin mevcut otomobillerin
ve onların hata yapmaya müsait
işletim sistemlerinin (sürücüler)
ortaya çıkaracağı riskler çok
önemli. Ve tabii değişen
durumlara makinelerin doğru
cevaplar verip vermeyeceği
de sorun. Bu nedenle sistem
döngüsünün tamamlanması için
belki gelişmiş altyapı çözümleri
(manyetik olarak işaretlenmiş
yollar, makine-makine iletişimine
uygun uyarı sistemleri), belki
de araçların birbirleriyle
haberleşmesi gibi yöntemler
kullanılması gerekiyor. Araçların
birbirleriyle haberleşmesi için
hepsinin aynı dili konuşması
lazım, ki bu küresel ekonomide
ve sıkı korunan sanayi sırları
mevcutken o kadar da kolay
olmayabilir.
“Yani otonom sürüşe çok yakın

objects and measuring distances
with radio frequencies), LIDAR
(the system detecting objects
and measuring distances with
LASER), and high resolution
cameras and microprocessors
that can process the data.
And they are developing fast.
However, autonomous driving is
not grabbing the interest of the
automotive sector. It is foreseen
that by 2050, self-driving
will be an industry worth 7
trillion dollars. This foresight
has sparked the interest of all
technology companies. Google’s
parent company Alphabet and
Apple are also among those that
are interested in autonomous
driving. Similar companies
prioritize leaving no gaps in the
data collection habitats. Even
though this is a technology that
develops continuously with the
contribution of the masses, there
still are some missing links. For

instance, the risks posed by the
existing cars and their errorprone processors (drivers) are
also very important. Whether
the machines will respond in
the correct way in the face of
the changing circumstances
is also another issue. For that
reason, advanced infrastructure
solutions (magnetically marked
roads, warning systems
expedient to machine-tomachine communication) or
methods for the communication
of vehicles are needed to
complete the system cycle. For
vehicles to be able to talk to
each another, they all need to
use the same language and this
may not be such an easy task to
achieve given the global economy
and highly-protected industrial
secrets.
You may ask, “So, are we not
really close to an autonomous
driving experience?” Well,

Otonom sürüşün 2050 yılında 7 trilyon dolarlık bir sektör olacağı
öngörülüyor.
It is foreseen that by 2050, self-driving will be a USD 7 trillion dollar
worth industry.

değil miyiz?” diye sorabilirsiniz.
Cevap hem evet hem de hayır.
Otonom sürüş için beş seviye
tanımlanıyor. “Birinci seviye”
otonom sürüşte elektronik
yardımcılar (şerit takip asistanı,
trafik levhası tanımlama
sistemi vb.) sürücüye destek
oluyor ama sürüşe katkıda
bulunmuyor. “İkinci seviyede”
yardımcı sistemler (aracı şeritte
ortalayabilen aktif şerit takibi,
dur-kalk yardımcılı adaptif hız
sabitleme sistemi vb.) sürücü
gözetiminde sürüşü devralıyor
ama sürekli olarak sürücünün
varlığının ispatını bekliyor.
“Üçüncü seviyede” kimi yollarda
sürüşü tamamen araç devralıyor.
“Dördüncü seviyede” direksiyon
başında küçük kestirmelere
izin var. “Beşinci seviyede” ise
sırtımızı yola dönüp sohbet
edebileceğiz ya da perdeleri çekip
derin bir uykuya dalabileceğiz.
Bugünkü teknolojiyle
konumumuz ikinci seviye
otonom sürüş. Ama kimi
üreticilerin büyük bir
özgüvenle otonom sürüş
yapabilen otomobilleri
piyasaya sunduğunu ve yepyeni
markaların 100 yılı devirmiş
sektör devlerini yaya bıraktığını
muhtemelen biliyorsunuz.
Peki ikinci seviye yerine
üçüncü ile dördüncü seviyeler
arasında kalmış gibi duran bu
teknolojinin sırrı ne? Aslında
riski kullanıcıyla paylaşmaya
hevesli olmaktan öte bir sır yok.
Aynı donanımlara ve yazılımlara
sahip diğer üreticilerin otonom
sistemlere çok daha mesafeli
durmasının sebebi çok net: Eğer
bir asır daha sektörde kalmak
istiyorlarsa yeni icatlara gözü
kapalı atlamamaları gerektiğini

en acı reçetelerle öğrendiler.
Peki, bu sistemleri kullanmak
ölümcül bir hata mı? Temel
olarak sorumluluk sahibi bir
kullanıcıyla mevcut sistemler
otonom sürüş sağlayabilir.
Otoyola çıktıktan sonra adaptif
hız sabitleme ve şerit takip
sistemlerini kurmanız yeterli.
En temel sistemler bile sizi
şeritte tutup öndeki aracın
hızına ayak uydurabilir. Gelişmiş
bir iki sistem ise yol müsaitse
sollama şeridine geçip ayarlanmış
hızı koruyabilir ve sonrasında
tekrar kendi şeridine dönebilir.
Burada sorun, sorumluluk
sahibi kullanıcının sürüşü
anbean takip etmesi gerekliliği.
Örneğin; rotanızda bir yol
çalışması olması durumunda
şeritlerin daraldığını kameraların
fark etmesi, uyarlama yapmak
için çok geç olabilir. “O zaman
nerede kaldı benim otonom
sürüşüm!” diyorsunuz değil
mi? Haklısınız, ama kendinizi
bir anda büyük risk altında
bulmak ile bir makinenin
işini yapışını izlemek arasında
bulsaydınız muhtemelen
ikincisini tercih ederdiniz. Sonuç
olarak otonom sürüş yakın bir
gelecekte hayatımızın bir parçası
olacak. Kimileri bunun için
daha birkaç 10 yıl beklememiz
gerektiğini düşünüyor ama
bu yıl içinde üçüncü seviye
otonom sürüşe yetenekli
seri üretim otomobillerle
tanışacağız. Bundan sonrası da
çorap söküğü gibi gelecektir.
Normal şartlarda icatları
beklememiz ve icat hızının
artmasının bilinmezliğiyle baş
etmemiz gerekirdi ama bugün
elimizdekiler işi makineye
bırakmak için yeterli.

the answer is both yes and
no. Five levels are defined for
autonomous driving. In “Level 1”
autonomous driving, electronic
assistants (lane keeping assist
system, traffic sign recognition
system, etc.) support the driver
but do not contribute to the
driving. In “Level 2,” assisting
systems (an active lane keeping
assist system that can center
the vehicle in the lane, adaptive
cruise control with stop-and-go
assistance, etc.) takes over the
ride under the supervision of
the driver but requires driver
authentication. On some roads,
“Level 3” vehicles completely
self-drive. “Level 4” allows for
small naps as you sit behind
the steering wheel. And “Level
5” will let us turn our backs to
the road and chat, or draw the
curtains and fall asleep.
With todays’ technology, we
are at Level 2. But you might
already know that some
manufacturers have introduced
self-driving cars into the market
quite confidently and completely
new brands have left centennial
ones high and dry. What is the
secret to this technology that
seems to have been sandwiched
between Levels 3-4 instead of
Levels 2-3? Its secret is nothing
more than being keen to share
the risks with the users. The
reason why manufacturers with
the same hardware and software
keep their distance from
autonomous systems is quite
clear: they have learned the
hard way when it comes to new
inventions not to jump in with
both feet if they want to stay in
business for another century.
So, is it a fatal error to employ

these systems? In and of itself,
the existing systems can provide
autonomous driving experience
to a responsible user. It would
be enough to use the adaptive
cruise control system and the
lane keeping assist system when
you hit the highway. The basic
systems can even keep you in
lane and in pace with the vehicle
before you. And with some of
the advanced systems, the car
can overtake another vehicle
in the acceleration lane, and
then return back to its own
lane. The problem here is that
the responsible user should
keep an eye on the road at all
times. Otherwise, if you have
roadworks along your route
and the lanes are narrowing
down, the cameras might be late
in detecting this alternation
and issuing a warning. I hear
you saying, “Well then, where
is my autonomous driving
experience?” You have a point,
but if you were to take a risk
yourself or watch a machine take
that risk for you, you’d probably
prefer the second option,
wouldn’t you?
Consequently, autonomous
driving will become a part of our
lives in the near future. Some
say that we’ll need to wait for
a couple of decades; however,
we’ll be introduced to massproduced vehicles with Level 3
autonomous driving capabilities
this year. And the rest will
follow in rapid succession.
Under normal circumstances, we
would expect the arrival of new
inventions and having to cope
with their fast pace but what we
have today is sufficient to leave
it all up to the machines.
ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019 105

HABERLER
NEWS

Türk Hava Yolları’ndan Yükseköğretime Destek
Turkish Airlines Supports Higher Education
Resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın üstlendiği Dördüncü Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
seçkin üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini İstanbul’da bir
araya getirdi.
The 4th Eurasia Higher Education Summit, for which Turkish Airlines is the official airline sponsor, gathered
successful universities, academics, and the prominent representatives of higher education in Istanbul.

63 ülkeden 350’den fazla üniversite ve kuruluşun katılımıyla
bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
(EURIE) T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun ve 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan
ve akademisyenin katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Türkiye’nin ilk insansı robotu Mini Ada’nın yaptığı
zirvenin açılışında bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Dünyanın hangi
noktasına giderseniz gidin bu topraklardan geçmiş, ömrünün
bir kısmını burada geçirmiş insanların hoşgörü kültürüne sahip,
adaletli ve duyarlı insanlar olduğunu göreceksiniz. Üniversitelerimiz
ve eğitimcilerimiz mayamızda bulunanları ilmî ve bilimsel bir
şekilde öğrencilerimize iletmeye çalışıyor. Son yıllarda ülkemizde
her alanda çıtamız yükseliyor. Tıptan havacılığa kadar birçok alanda
yükselişimiz artarak devam ediyor.” diye konuştu.
Etkinlik boyunca düzenlenen 50’den fazla panel, seminer ve
sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zekâ
teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının
liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve
teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen
değer Türkiye gibi konular ele alındı.
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Participated by more than 350 universities and organizations from
63 countries, the 4th Eurasia Higher Education Summit (EURIE)
took place at Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition
Center with the attendance of Republic of Turkey Minister of Youth
and Sports Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu in addition to over
3,000 university presidents, vice rectors, deans, and academics.
Hosted by Mini Ada, Turkey’s first humanoid robot, the summit’s
opening speech was made by Turkish Airlines Chairman of
the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı. Aycı
said, “Wherever you travel around the world, you will meet
tolerant, just, and sensitive people who once lived in this land.
Our universities and teachers strive to pass knowledge down
to our students through scientific methods. Turkey has shown
development in all fields in recent years as we continue to rise in
areas from medicine to aviation.”
The event hosted more than 50 panels, seminars, and
symposiums which discussed new trends in higher education,
artificial intelligence technologies, Industry 4.0, STEM
education, women’s leadership in higher education, the higher
education of refugees, entrepreneurship and technology, smart
diplomas, emerging countries in education, and Turkey’s
increasing value in higher education.

Millî Bayrak Taşıyıcıdan Darülaceze’ye Ziyaret
The National Flag Carrier Visited Darülaceze
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Darülaceze’yi ziyaret ederek
kurumun yöneticilerine, çalışanlarına ve davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı visited Darülaceze and gave
a speech to its executives, employees, and guests.

Kurulduğu 1895 yılından bu yana kimsesizlerin ve bakıma
muhtaçların yuvası olan ve bugün de 0-3 yaş grubunda 50 çocuk
ve 545 yetişkin olmak üzere 600’e yakın kimsesizi misafir eden
Darülaceze’nin her ay düzenlediği Darülaceze Buluşmaları’nın bu
ayki konuğu Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı oldu.
Siyaset, sanat ve spor camiasından yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan M. İlker Aycı,
“Küresel havacılıkta havayollarının kullandığı teknolojilerin benzer
olduğunu; ancak Türk Hava Yolları’nı diğer markalardan ayıran
özelliğin, ait olduğu medeniyetin değerlerini taşıması” olduğunu
belirtti.
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, davetlerine icabet eden Türk
Hava Yolları’na teşekkürlerini sunarak, “Türk Hava Yolları bugün
bir dünya markası. Darülaceze nasıl ki geçmişimizle, yaşlılarımızla
bağımızı sağlıyorsa Türk Hava Yolları da gelecekle, değişen dünyayla
bağlantımızı sağlıyor.” dedi.
Bu ziyaretin ardından Türk Hava Yolları, Yaşlılar Haftası
münasebetiyle Darülaceze sakinlerinden oluşan bir kafileyi
Türk Hava Yolları Do&Co ve Uçuş Eğitim Başkanlığı tesislerinde
ağırladı. TOSİDO etkinliği kapsamında Uçuş Eğitim Başkanlığı
simülatörlerinde bir uçuş deneyimi edinen ve ardından Tour
İstanbul’un gezi programı ile Boğaz turu yapan Darülaceze sakinleri,
bu renkli günü Tarihî Yarımada’da bir yemekle noktaladılar.

Hosting nearly 600 guests (50 children between the ages of
zero and three, and 545 adults) as a shelter for the solitary
and the destitute since its foundation in 1895, Darülaceze
welcomed Turkish Airlines Chairman of the Board and the
Executive Committee M. İlker Aycı at its monthly Darülaceze
Meetings.
M. İlker Aycı made a speech at the meeting, which was well
attended by representatives from politics, art, and sports,
and stated that all airlines used similar technologies in global
aviation but what really set Turkish Airlines apart from other
brands is that it represents the values of its civilization.
Darülaceze President Hamza Cebeci thanked Turkish Airlines
for accepting the invitation and said, “Turkish Airlines is a
global brand. Just as Darülaceze connects us to the past and
the elderly, Turkish Airlines connects us to the future and the
changing world.”
Following the visit, Turkish Airlines welcomed a group of older
residents at Darülaceze at Turkish Airlines Do&Co and Flight
Training Directorate facilities as part of Senior Citizens’ Week.
Darülaceze residents experienced a flight in the Flight Training
Directorate’s simulators as part of the TOSIDO event, toured
the Bosphorus with the organization of Tour Istanbul, and
finished this colorful day with a pleasant meal on the Historical
Peninsula.
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Türk Hava Yolları ile Oman Air Arasındaki Kod Paylaşımı
Anlaşması Genişletildi
Turkish Airlines and Oman Air Extended Their Codeshare Agreement
Türk Hava Yolları ile Oman Air (Umman) arasındaki mevcut kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat
ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
The current codeshare agreement between Turkish Airlines and Oman Air was expanded to comprise travel
destinations beyond Istanbul and Muscat.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ile Umman’ın
ulusal havayolu şirketi Oman Air arasında 2013 yılında imzalanan
anlaşmanın genişletilmesiyle her iki havayolu şirketi, yolcularına
daha fazla seçenek, kolaylık ve sorunsuz bir seyahat deneyimi
sunacak. Oman Air, Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağından
yararlanarak küresel taşıyıcının Roma, Kopenhag ve Cezayir’e
düzenlediği tarifeli seferler için kendi WY uçuş kodu ile satış
yapacak. Türk Hava Yolları da yine, Oman Air’in icra ettiği MaskatSalalah tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek.
With the expansion of the agreement which was signed in 2013 between
Turkish Airlines, Turkey’s flag carrier airline, and Oman Air, the national
airline company of Oman, both airlines will offer their passengers more
options along with an easy and seamless travel experience. Oman Air will
benefit from Turkish Airlines’ wide flight network and sell tickets with
its flight code (WY) for the global carrier’s scheduled flights to Rome,
Copenhagen, and Algiers. Turkish Airlines will also use its flight code for
Oman Air’s Muscat-Salalah scheduled flights.

Türk Hava Yolları’ndan Yepyeni Bir Dijital Deneyim
A Brand-New Digital Experience by Turkish Airlines
Türk Hava Yolları’nın PressReader ile gerçekleştirdiği ortak çalışma kapsamında yolcular, dünyanın dört
bir yanından 7 binden fazla medya içeriğine dijital olarak erişim imkânına kavuşuyor.
As part of Turkish Airlines’ collaboration with PressReader, passengers can digitally access more than 7,000
publications from all across the world.
Türk Hava Yolları, PressReader
ile iş birliği yaparak yolcularına
uçuşlarına 24 saat kala
pressreader.turkishairlines.
com adresindeki uygulamaya
giriş yapma ve PressReader’ın
tüm dünyadan en güncel haber
ve bilgi içerikleri sunduğu
kataloğuna 48 saat süresince
ücretsiz ve sınırsız erişme hakkı
sunuyor. Yolcular bu hizmetten
Türk Hava Yolları’na ait özel
yolcu salonlarında kablosuz ağ
kullanarak da faydalanabiliyor.
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By collaborating with
PressReader, Turkish
Airlines enables its
passengers to log in at
pressreader.turkishairlines.
com 24 hours before their
flight and use PressReader’s
catalogue of up-to-date
global news and content for
48 hours without any charge
or limitation. Passengers
can also use this service at
Turkish Airlines’ lounges
through Wi-Fi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Türk Hava
Yolları’na Büyük Ödül
Turkish Airlines Receives the Grand Prize at the 65th Gillette Milliyet Athletes of the
Year Awards
Türkiye’nin en prestijli spor ödüllerinden biri olan ve bu yıl 65’incisi düzenlenen Gillette Milliyet
Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu. Millî bayrak taşıyıcı havayolu, “Erdoğan Demirören Büyük
Ödülü”nü kazandı.

AHMET İZGI - ANADOLU AJANSI / AGENCY

One of the most prestigious sports awards in Turkey, the 65th Gillette Milliyet Athletes of the Year Awards were
distributed to their recipients. The national flag carrier received the Erdoğan Demirören Grand Prize.

1954 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü kez Gillette
sponsorluğunda gerçekleştirilen 65’inci Gillette Milliyet Yılın
Sporcusu Ödülleri, Volkswagen Arena’da düzenlenen törenle
sahiplerini buldu.
Dünya spor tarihinin en uzun soluklu anketinin 65’inci
buluşmasında 2018 yılının en iyileri kürsüye çıktı. T.C. Gençlik
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da
katıldığı gecede Türk Hava Yolları’na layık görülen ve geçen
yıl vefat eden iş insanı Erdoğan Demirören anısına verilen
“Erdoğan Demirören Büyük Ödülü”, Demirören Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören
Oktay tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya takdim edildi.
Yedi farklı kategoride aday gösterilen 42 isim için 13 milyona yakın
oyun kullanıldığı anket neticesinde elde edilen gelir, “ihtiyacı olan
35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği” olarak kullanılacak.
Törende konuşma yapan T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, “Tam 17 yıldır Türkiye’yi bir spor
ülkesi hâline getirmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk sporunu şaha kaldıracak
pek çok yatırım gerçekleştirdik. Şunu gönül rahatlığıyla ifade
edebilirim ki; son yıllarda hayata geçirdiğimiz sportif tesisleşme
hamlesinin dünyada bir benzeri yok. Avrupa’nın en genç spor
tesislerine sahibiz.” diye konuştu.

Held since 1954 and sponsored by Gillette for the fourth time, the
65th Gillette Milliyet Athletes of the Year Awards were presented
to the recipients at the ceremony at Volkswagen Arena.
The best of 2018 were invited to the stage at the 65th meeting
of the longest poll in the world history of sports. Attended
by the Republic of Turkey Minister of Youth and Sports Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, the ceremony hosted the
presentation of the Erdoğan Demirören Grand Prize, given in
memory of businessman Erdoğan Demirören who passed away
last year, to Turkish Airlines Chairman of the Board and the
Executive Committee M. İlker Aycı on behalf of the company
by Demirören Holding Chairman of the Board Yıldırım
Demirören and Demirören Holding Deputy Chairman Meltem
Demirören Oktay.
The revenue collected as a result of the poll participated by
nearly 13 million people for 42 nominees in seven categories
will be used to buy “sports equipment for 35,000 students.”
The Republic of Turkey Minister of Youth and Sports Mehmet
Muharrem Kasapoğlu made a speech at the ceremony and
said, “For 17 years, we have strived to make Turkey a sports
country. With the leadership of our President, we have made
many investments to support sports in Turkey. I can easily say
that our effort to open sports facilities in recent years has no
precedent in the world. We have the youngest sports facilities
in Europe.”
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Türk Hava Yolları, ITB Berlin’e Damga Vurdu
Turkish Airlines Made an Impression at ITB Berlin
Türk Hava Yolları yeni kabin üniformalarını ITB Berlin kapsamında tanıttı.
Turkish Airlines presented its new cabin uniforms at ITB Berlin.

Küresel turizm endüstrisinin en büyük fuarı
olan ITB Berlin 6-10 Mart tarihleri arasında
Berlin’de düzenlendi. Bu yıl T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da
katıldığı, Türk Hava Yolları’nın yanı sıra
Türkiye’nin önde gelen turizm ve konaklama
kuruluşlarının yer aldığı fuarda millî bayrak
taşıyıcı, yeni marka kimliği olan Flow/Akış
felsefesini de içinde barındıran yeni kabin
üniformalarını bir sunum ile tanıttı.
İtalyan modacı Ettore Bilotta tarafından
tasarlanan ve 11 kişilik kabin ekibi tarafından
tanıtılan yeni kabin üniformaları tüm
izleyiciler ve otoritelerden tam not aldı.
Şıklığın, fonksiyonelliğin ve konforun ortak
noktası olarak öne çıkan ve Türk kültüründen
klasik ögeler taşıyan yeni üniformalar hakkında
bilgi veren Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim
Başkanı Seda Kalyoncu, “Türk Hava Yolları,
mükemmel hizmet kalitesi ve benzersiz marka
deneyimi ile tanınıyor. Misafirlerimizin
bizimle yaşadıkları seyahat deneyiminin
eşsiz olduğunu hissetmelerini istiyoruz. Yeni
kabin üniformalarımızla, Türk Hava Yolları
kabin ekiplerinin hemen fark edilebilmelerini
sağlamak kadar kabin ekiplerimizin dünyanın
farklı iklimlerinde misafirlerimize hizmetlerini
daha da kolaylaştırmayı amaçladık. Pratik
olduğu kadar şıklıktan da ödün vermeyen yeni
üniformalarımızı kabin ekiplerimizle birlikte
çalışarak ortaya çıkardık.” dedi.
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ITB Berlin, the biggest fair in the global tourism industry, took place in Berlin between
March 6 and 10. Attended by Republic of Turkey Minister of Culture and Tourism
Mehmet Nuri Ersoy this year, the fair welcomed Turkish Airlines and prominent tourism
and accommodation organizations from Turkey. The national flag carrier presented its
new cabin uniforms featuring the concept of “Flow” as part of its new brand identity.
The new cabin uniforms by Italian fashion designer Ettore Bilotta were presented
by 11 cabin crew members and received a perfect score from the audience and the
industry specialists.
Turkish Airlines SVP, Communications Seda Kalyoncu informed guests about the new
uniforms which stand out as a confluence of style, functionality, and comfort as well as
adhering to classical elements of Turkish culture, and said, “Turkish Airlines is renowned
for its perfect service quality and peerless brand experience. We want our guests to feel
that we offer them a unique travel experience. With our new cabin uniforms, we aimed to
make it easier for our cabin crews to serve guests in different climates around the world,
and to make Turkish Airlines cabin crews easily noticeable. These new uniforms, which are
as stylish as they are practical, are a result of a collaborative effort with our cabin crews.”

Türk Hava Yolları’nın Yeni Destinasyonu Siirt
Turkish Airlines’ New Destination: Siirt

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan
Türk Hava Yolları, Siirt’i de uçuş ağına
katarak yurt içinde sefer düzenlediği şehir
sayısını 50’ye çıkardı.
Flying to more countries than any other
airline in the world, Turkish Airlines
increased the number of its domestic
destinations to 50 by adding Siirt to its
f light network.
Türk Hava Yolları, Siirt Havaalanı’nda yaklaşık iki yıldır süren
çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul-Siirt seferlerini 6
Mart tarihi itibarıyla başlattı.
Açılışta bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Ülkemizde havayolunu
halkın yolu yapmak için çalışıyoruz. Buradan gerçekleştireceğimiz
uçuşlarımız ile Siirt’i İstanbul’a ve 124 ülkedeki 310 uçuş noktamıza
bağlayacağız. Türk Hava Yolları’nın başarı hikâyesi bu topraklarda
yazılıyor ve biz bu topraklar için attığımız her adımda ayrı bir
heyecan duyuyoruz.” dedi.
Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olan Siirt
bereketli toprakları, köklü tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne
çıkıyor. Sağlarca Kaplıcası, Ulu Cami ve Botan Mağaraları şehrin
doğal ve kültürel zenginliklerinden birkaçı olarak gezginlerin ilgisini
çekiyor. Türk Hava Yolları’nın modern uçak filosunda bulunan A319
tipi uçaklarla gerçekleştirilecek Siirt seferleri yolculara yaklaşık iki
saat yirmi dakika sürecek ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi vadediyor.

Following the completion of operations at Siirt Airport after
nearly two years, Turkish Airlines began to operate its IstanbulSiirt flights on March 6.
Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi made a
speech at the opening ceremony and said, “We strive to make
air travel a means of transportation for our people. With the
flights we will operate here, we’ll connect Siirt to Istanbul and
310 destinations in 124 countries. Turkish Airlines writes its
success story here, and we’re excited for each step we take for
this land.”
One of the first Turkish settlements in Turkey, Siirt stands out
with its fertile lands, long-established history, and cultural
heritage. The city’s natural and cultural highlights include
Sağlarca Hot Springs, the Grand Mosque, and Botan Caves.
Operated with the A319 aircraft in Turkish Airlines’ modern
fleet, Siirt flights offer an exclusive flight experience for about
2 hours and 20 minutes.
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Türk Hava Yolları’nın Çanakkale Uçuşları Başladı
Turkish Airlines Began to Operate Flights to Çanakkale
Türk Hava Yolları, yurt içindeki 51’inci uçuş noktası Çanakkale’ye 15 Mart tarihi itibarıyla sefer
düzenlemeye başladı.
Turkish Airlines began to operate flights to Çanakkale, its 51st domestic destination, on March 15.

Türk Hava Yolları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü’nün 104’üncü yıl dönümü arifesinde, Türk ve
dünya tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale’ye sefer
düzenlemeye başladı.
Bu ilk uçuş 15 Mart tarihinde TK 2586 sefer sayılı ve Çanakkale
isimli uçakla gerçekleştirildi ve bu sırada Gelibolu üzerinde
atılan zafer turunun görüntüleri millî bayrak taşıyıcının YouTube
kanalında yayınlandı.
Çanakkale Şehitliği, Truva Atı, Aynalı Çarşı, Kent Müzesi ve Saat
Kulesi gibi dünyaca bilinen tarihî mekânlara ve değerlere sahip
şehir, Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri.
Hat açılışı programında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları
Satış Başkanı (Yurt İçi) Emre Menevşe, “Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile hayata geçen İstanbul
Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe
yeni bir dönem başladı. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak çok daha
büyük başarılara imza atacağız inşallah. Ayrıca tarihimiz için de
büyük önem arz eden Çanakkalemizi, zaferinin yıl dönümünde,
İstanbul’a ve dünyaya bağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.
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Before the 104th Anniversary of the Victory of Çanakkale and the
Commemoration of Martyrs on March 18, Turkish Airlines began to
operate flights to Çanakkale which holds a dear place in Turkish and
world history.
The first flight (TK2586) was operated with the aircraft Çanakkale
and included a victory flight over Gallipoli which was broadcast on the
national flag carrier’s YouTube channel.
Home to world-renowned historic landmarks such as Çanakkale
Martyrs Monument, the Trojan Horse, the Mirrored Bazaar,
City Museum, and the Clock Tower, Çanakkale is one of the most
important destinations in Turkey.
Turkish Airlines Co. SVP, Sales (Domestic) Emre Menevşe gave a
speech at the opening ceremony and said, “A new era began in Turkish
aviation and tourism with the opening of Istanbul New Airport which
was realized thanks to the vision of President H.E. Recep Tayyip
Erdoğan. I hope that we will achieve even greater success as the
national flag carrier. We’re also proud to connect Çanakkale, which
has great significance in our history, to Istanbul and the world on the
anniversary of its victory.”

Yeni Uyku Koleksiyonu Flow’la İyi Uykular!
Sleep Tight with Our New Flow Sleeping Set!
Misafirlerine kusursuz bir seyahat deneyimi yaşatmak
adına yenilikleri gökyüzüne taşıyan Türk Hava Yolları,
yeni “Flow Uyku Koleksiyonu”nu hizmete sundu.

Türk Hava Yolları, Zorlu Tekstil iş birliği
ile üretilen yeni uyku koleksiyonunu
kıtalararası uçuşlarda, Business Class
sınıfında servis etmeye başladı. Türk
Hava Yolları’nın dinamik ve canlandırıcı,
pürüzsüz, enerjik ve kesintisiz hizmetlerini
anlatan “Flow-Akış” deseniyle göz
kamaştıran bir tasarıma sahip yorgan,
uyku pedi ve yastıktan oluşan yeni Flow
Uyku Koleksiyonu, uzun seyahatlerde
daha sağlıklı ve kaliteli bir uyku ortamı
sunmayı hedefliyor. “Flow / Akış”, Türk Hava
Yolları’nın Kurumsal İletişim Başkanlığı
tarafından yenilenen görsel kimliğine adını
vermenin yanı sıra felsefesini de oluşturuyor.
Koleksiyondaki yorgan, yumuşak dokusuyla
hava dolaşımını destekleyerek vücudun
ideal sıcaklığını korurken özel malzemelerle
üretilen uyku pedi ve yastık ekstra rahatlık
ve konfor sağlıyor.
Yeni uyku koleksiyonuna ilişkin tanıtım
konuşmasında Türk Hava Yolları İkram
ve Uçak İçi Ürünler Başkanı Zeki Çukur,
“Gerek tasarım gerekse konfor açısından
eşsiz bir deneyim sunan yeni ürünlerimizi
uzun bir Ar-Ge ve tasarım sürecinin
sonunda hazır hâle getirdik. Kıtalararası
uçuşlarımızda, Business Class yolcularımızı
evlerindeki konforda ağırlayacağımız için
mutluyuz.” dedi.

Carrying innovation to the sky in order to offer its
guests a seamless travel experience, Turkish Airlines
launched its new Flow Sleeping Set for its passengers.

Turkish Airlines began to offer its new sleeping set created in collaboration with Zorlu Tekstil
to Business Class passengers on intercontinental flights. Comprising a blanket, a sleeping pad,
and a pillow, the new and stylish Flow Sleeping Set aims to offer a healthier and higher quality
environment for sleep during long flights with the “Flow” pattern which expressed Turkish
Airlines’ dynamic and rejuvenating, smooth and energetic, and seamless service. The “Flow”
concept not only lends its name to Turkish Airlines’ new visual brand identity, designed by the
airline’s Directorate of Corporate Communications, but also embodies its philosophy.
The sleeping set includes a soft blanket which supports air flow and helps maintain the ideal
body temperature, a special sleeping pad, and a pillow for extra comfort.
In his speech at the promotion of the new sleeping set, Turkish Airlines SVP, Catering and
Inflight Products Zeki Çukur said, “We created our new products, which offer a peerless
experience in terms of style and comfort, as a result of a long research, development and design
process. We’re happy to be welcoming our Business Class passengers on intercontinental flights
in the comfort of their home.”
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Turkish Cargo, Paha Biçilemez Eserleri Başarıyla Taşımaya
Devam Ediyor
Turkish Cargo Continues to Successfully Carry Priceless Artifacts
Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Kanuni Sultan Süleyman’ın yatağı, Sultan II. Osman’ın
kaftanı, tören matarası ile Japon İmparatoru Meiji’nin Sultan II. Abdülhamid’e hediye ettiği Yusen-shippo
vazosu, ahşap yazıhane gibi eşsiz eserleri Japonya’ya taşıdı.
Offering service to 124 countries, Turkish Cargo carried a number of extraordinary artifacts to Japan including the bed
of Suleiman the Magnificent, the kaftan of Sultan Osman II, a ceremonial flask along with a Yusen-shippo vase, and a
wooden writing table which were gifted to Sultan Abdulhamid II by Emperor Meiji of Japan.
Japonya’da 2019’un “Türk Yılı” olarak
ilan edilmesi kapsamında düzenlenen
Osmanlı İmparatorluğu ve Lâle Kültürü
isimli sergi için 186 parça eser, sponsor
taşıyıcı Turkish Cargo tarafından ve başka
kargonun kabul edilmediği özel bir uçuşla
İstanbul’dan Japonya’ya götürüldü.
Daha önce Çingene Kızı Mozaiği’nin
kayıp parçalarını Türkiye’ye getiren;
Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni
Cenevre’den İstanbul’a başarılı şekilde
ulaştıran ve Paris Louvre Müzesi’ndeki
50’den fazla başyapıtı Tahran’a taşıyan
Turkish Cargo, hassasiyet gerektiren
sanat eserlerinin taşınmasını özel
materyaller ve sertifikalı personeli ile
gerçekleştiriyor.

Sponsor carrier Turkish Cargo
transported 186 artifacts with a
special exclusive flight from Istanbul to
Japan for the exhibition The Ottoman
Empire and Tulip Culture that is held
as part of the announcement of 2019 as
the “Year of Turkish Culture” in Japan.
Having brought the missing pieces of
the “Gypsy Girl” mosaic to Turkey,
successfully carried the Roman
Tomb of Heracles from Geneva to
Istanbul, and delivered more than 50
masterpieces from the Paris Louvre
Museum to Tehran, Turkish Cargo
transports precious artwork with the
help of special materials and licensed
personnel.

Girişimci Kadınlar Buluşması
A Meeting of Female Entrepreneurs
Girişimci kadınların iş hayatındaki başarısını
desteklemek amacıyla Ayşegül Tuncer tarafından kurulan
Alaluxa platformunda ünlü isimler bir araya geldi.
Celebrities gathered at the Alaluxa platform founded by
Ayşegül Tuncer to support the achievements of female
entrepreneurs in business.
İstanbul Raffles Hotel’de düzenlenen, alanında lider kadınların
söyleşileriyle başlayan ve 2 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan
organizasyonda modadan güzelliğe, lüksten tasarıma kadar
birbirinden farklı konular mercek altına alındı.
Moda, sanat ve sağlıklı yaşam konularında ünlü isimlerin başarıya
giden yolculuklarını anlattığı buluşmada, globalleşme vizyonu ile
markalarını kurmuş girişimci kadınlar stant açtılar. Türk kadın
tasarımcıların tekstil, aksesuar, mücevher ve çanta gibi ürünleri,
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
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Attended by more than 2,000 guests, the event at Istanbul
Raffles Hotel began with Q&A sessions featuring female leaders
in various fields, focusing on a range of topics from fashion to
beauty, luxury to design.
In addition to the success stories of famous personalities in fashion,
art, and health, the event also hosted booths by female entrepreneurs
who created their own brands with a vision of globalization. Guests
were especially interested in products made by Turkish female
entrepreneurs such as textiles, accessories, jewelry, and bags.

KAPADOKYA
dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayoluyla keşfet

TÜRKİYE
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BİLGİ / INFO
REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız.
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours.
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60)
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS
l Değerli Yolcularımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği
kapsamında uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en az iki saat tehiri durumlarında AnadoluJet tazminat ve hizmet sistemi ile
ilgili olarak, bankolardaki personelimizden, check-in ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme broşürlerinden, www.anadolujet.com
ve www.shgm.gov.tr adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/havalimanlarından
gerçekleşen uçuşlarda onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları kapsamaktadır. Bu kapsamda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve
yalnız başına seyahat eden çocuk yolcularımıza öncelikli hizmet verilmektedir.
l AnadoluJet’s compensation and service system, as it pertains to issues such as declined passengers, flight cancellations or delays exceeding two
hours, are defined within the framework of the General Directorate of Civil Aviation’s Regulation on the Rights of Airline Passengers. You can get
detailed information about these issues from our counter agents, from informational leaflets found at our check-in and ticket sales counters, or from our
websites: www.anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The aforementioned regulation includes only those passengers who have tickets with confirmed
reservations to and from airports in Turkey. Within this scope, passengers with disabilities and unaccompanied children receive priority services.
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HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS
l Havalimanı doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan
“Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur.” raporu alan
hasta yolcularımız AnadoluJet seferlerinde seyahat edebilirler.
10 günden eski olmaması gereken rapor Türkçe veya İngilizce
yazılmış olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç durumdaki hasta
yolcular refakatçileriyle beraber uçarlar. Engelli ve doktor
raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli sandalye talepleri
ücretsiz sağlanmaktadır, uçuştan en az 48 saat önce 444
2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış ofislerinden
rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
l Sick passengers are required to supply a report from the
airport doctor or from their medical doctor declaring that there
are no medical objections to them traveling on an aircraft. This
report must be dated ten days prior to the flight and be written
in English or Turkish. Passengers who need special care during
the flight must travel with an escort. Disabled passengers
and passengers holding medical clearance are provided with
wheelchairs free of charge. A reservation should be made at
least 48 hours before the flight at the call center at 444 2 538
or at sales offices.

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

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ
PAID SEAT SELECTION

l Ücretli koltuk uygulaması kapsamında acil çıkış, pencere
kenarı, koridor ve standart koltuklardan istenilen koltuk
seçilebilir.
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi,
satış ofisleri ve acenteler üzerinden uçuşa 24 saat kalana
kadar yapılabilir.
l With chargeable seat selection you can choose the seat of
your choice, i.e. exit, window, aisle, or standard.
l Chargeable seat selection is available via the mobile app,
the call center, sales offices, and travel agencies up to 24 hours
before the scheduled flight.

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

SPOR EKİPMANLARI
SPORTS EQUIPMENT
l Spor ekipmanları taşımacılığı
ücrete tabidir. Spor ekipmanı
taşıma işlemlerinizi AnadoluJet
mobil uygulamasından
veya web sitesinden
gerçekleştirebilirsiniz.
Spor ekipmanı taşıma
işlemleri satış ofislerinde
veya uçuşun gerçekleşeceği
havalimanlarında da
yapılabilmektedir.
l Charges apply for the carriage
of sports equipment. You may
purchase sports equipment
allowance for a fee through the
AnadoluJet mobile application or
website. You may also purchase
sports equipment allowance at
the sale offices or at the airport
from which your flight departs.

CIP SALON KULLANIMI
CIP LOUNGE
l AnadoluJet seferleri ile
seyahat eden yolcularımız;
uçuş öncesi bekleme süresini
özel ve konforlu hale getiren
THY CIP salonundan ücret
karşılığı yararlanabilirler. Miles
& Smiles üyesi yolcularımız
THY CIP salonu kullanım
koşulları hakkında detaylı
bilgiyi www.anadolujet.com’u
ziyaret ederek alabilirler.
l On payment of fee, AnadoluJet
passengers may access Turkish
Airlines CIP Lounge to have a
pleasant and comfortable start to
their journey. Our Miles & Smiles
member passengers can get detailed
information on the terms of use of
the Turkish Airlines CIP lounge by
visiting www.anadolujet.com.
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BİLGİ / INFO
HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS
l 28 haftayı (7 ay) doldurmamış olan hamile
yolculardan rapor istenmez. Tek bebeğe hamile
yolcuların 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna
kadar (iki veya daha fazla bebeğe hamile yolcular
için 28. haftanın başından 31. haftanın sonuna
kadar) kendi doktorundan aldığı “Uçakla seyahatinde
herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi yer alan raporu ile
seyahatine izin verilir. 36 haftadan (iki veya daha fazla
bebeğe hamile yolcular için 32 hafta) sonra ise doktor
raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. Yedi günden
eski olmaması gereken raporda doktorun adı, soyadı,
diploma numarası ve imzası bulunmalıdır.
l Expectant passengers under 28 weeks (7 months)
of pregnancy do not need to submit a doctor’s report.
Passengers who are pregnant with one child are allowed
to fly with a doctor’s report stating that they are fit to fly
from the beginning of the 28th week of their pregnancy
until the end of the 35th week and up to the 31st week
for those expecting a multiple birth. After the 36th week
of pregnancy (32nd week for those who are expecting a
multiple birth) expectant passengers are no longer allowed
to fly even with medical clearance. The issuing doctor’s
name, surname, diploma number and signature must be
shown clearly on the report, which should be dated at least
7 days prior to flight.

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

EVCİL HAYVAN / PETS

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
SAFETY DURING FLIGHT
l Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda
kullanabilirsiniz.
l Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların
kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik
cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak
emniyete alınması gerekmektedir.
l You may use your electronic devices in flight mode.
l Electronic devices with no flight mode feature must be
turned off. For take off and landing, all electronic devices
must be disconnected from the in-seat electrical power
supply and safely stowed.
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l Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 23x40x55 cm.
ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır ve 8 kg.’ı geçmemesi
gerekir. Görme ve işitme engelli yolculara ait refakatçi
köpekler, rezervasyon yaptırılarak ücretsiz olarak kabin içine
kafessiz kabul edilirler.
l Charges apply for the carriage of pets. At least 6 hours before the
departure time, a reservation must be made at the call center at 444 2
538 or at sales offices. Only cats, dogs and small singing birds can be
carried in the cabin or in the cargo compartment. The fare is calculated
during baggage delivery by weighing the pet in the carrier. Health
documents, certificate of vaccination and other documents for pets
must be kept in hand during the acceptance process.
l If the pets are to be carried in the cabin, they are accepted in special
pet carriers sized 23x40x55 cm that should not exceed 8 kg
including the pet. With prior reservation, dogs assisting blind
and deaf passengers can be carried free of charge in the cabin
without any pet carrier.
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FILO
FLEET

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

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

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

ANADOLUJET
TÜRK HAVA YOLLARI
MARKASIDIR.
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ANADOLUJET
IS A TRADEMARK
OF TURKISH AIRLINES.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN
DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.
Turkish Cargo olarak, e-ticaret ürünlerini dünyada 120’den fazla ülkede
300’den fazla noktaya güvenle taşıyoruz.

turkishcargo.com

1

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

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

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

anadolujet.com

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS

Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar,
uçuşa 60 dakika kala sona erer.
Reservations can be made, e-tickets can be purchased and online check-in for flights that have already been purchased can be done here.
Click on the Multiple Destinations links for Turkish Airlines connecting flights. Other operaitons can be made by clicking the Online
Services link. * Online check-in starts twenty-four hours before your flight and terminates sixty minutes before the flight time.

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

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

ÇENGEL BULMACA

125 ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2019

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

* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ ISTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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