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BENZERSİZ İSTANBUL 
DENEYİMLERİ

İstanbul’da 6 ila 24 saat arası bir aktarma uçuşu bekleme süreniz varsa, 
havaalanında vakit geçirmek yerine ücretsiz touristanbul hizmetimizden 

faydalanın, İstanbul’un en güzel yerlerini rehber eşliğinde keşfetmenin 
keyfini yaşayın!
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ILGAZ, 
ANADOLU’NUN SEN 
YÜCE BİR DAĞISIN…
Soğuk kış günlerinin kapımızı 
çaldığı bu ayda doğanın usul usul 
beyaza boyandığı anlara şahitlik 
etmek ve bu güzellikle baş başa 
kalmak isterseniz rotanızda Ilgaz 
Dağı Millî Parkı mutlaka olmalı. 

ILGAZ, YOU ARE 
ONE OF ANATOLIA'S 
GREAT MOUNTAINS
This month, as the cold winter 
days start to knock on our door, 
if you want to witness nature 
getting gently painted white 
and to behold this beauty in 
solitude, you should head to 
Ilgaz Mountain National Park. 

MANİSA’DA GEÇMİŞE 
YOLCULUK
Ege’nin en büyük ve gelişmiş 
şehirlerinden Manisa, ünlü 
sultaniye üzümü, mesir macunu, 
leziz yemekleri, binlerce yıllık 
tarihi ve doğal güzellikleriyle 
ziyaretçilerine sayısız gezi rotası 
sunuyor.

A JOURNEY INTO THE 
PAST IN MANISA
Manisa, one of the greatest and 
most developed cities in the 
Aegean, presents countless travel 
routes with its famed sultana 
grape, "mesir" paste, delicious 
food, thousands of years of history, 
and natural beauties.

facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet
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RUHU ZENGİN 
SİVAS VE DİVRİĞİ
Anadolu’nun kalbine yapılan 
her yolculuk, unuttuğu şeyleri 
hatırlatıyor insana. Tarih yeniden 
canlanıyor, seyyahların anlatıları 
her adımda yeniden hayat buluyor 
ve bambaşka menzillere varılıyor bu 
tarihî yolculukların sonunda. 

RICH IN SPIRIT: SİVAS 
AND DİVRİĞİ
Every journey to the heart of 
Anatolia, reminds you of the things 
you have forgotten. History springs 
to life, the narratives of wanderers 
come through at every step, and at 
the end of these historical journeys 
you reach a whole new state of 
existence.
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ANADOLU’NUN 
RÜZGÂR KANATLI 
ÇOCUKLARI
Atçı Ali Dayı sürüsünü eve 
götürüyor. Sazlıkta dağınık 
otlayan atlar gelen misafirler için 
toplanıp sadece gün batımında 
görebileceğiniz bir gösteri 
sergiliyor.

THE WIND-WINGED 
CHILDREN OF 
ANATOLIA
Horse Breeder Ali Dayı is leading his 
herd back home. Grazing dispersedly 
among the reeds, the horses are 
gathered together to perform a show 
for visitors, which takes place only 
at sunset.



BODRUM’UN 
MANDALİNA BAHÇELERİ
Koylarının turkuaz rengini herkes 
bilir fakat turuncu renkli Bodrum’u 
pek kimse bilmez. Hâlbuki bir 
zamanlar Bodrum Yarımadası’nın 
çiftçilerinin en önemli gelir 
kaynağıydı mandalinalar.

MANDARIN ORCHARDS 
OF BODRUM
Everyone know the turquoise color of 
its coves but not everyone knows the 
tangerine colored Bodrum. However, 
mandarins were once the most 
important source of income for the 
farmers of the Bodrum Peninsula. 

den hayat buluyor 
llere varılıyor bu 
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Anatolia, reminds you of the things 
you have forgotten. History springs 
to life, the narratives of wanderers 
come through at every step, and at 
the end of these historical journeys 
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MEVLÂNA İLE BİR 
ÖMÜR: ABDULBÂKİ 
GÖLPINARLI 
A LIFE WITH 
MAWLANA
“Ben okuduklarımı ve 
yaşadıklarımı yazdım…” diyen 
Abdülbâki Gölpınarlı tasavvuf 
ile iç içe bir hayat sürmüştür.

ABDULBÂKİ 
GÖLPINARLI 
A LIFE WITH 
MAWLANA
Abdülbâki Gölpınarlı who 
said, “I wrote what I read and 
experienced…” lived a life engaged 
in sufism.
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Kıymetli Misafirlerimiz,
 

Dolu dolu yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni hatlar, yeni uçaklar 

ve yeni ayrıcalıklarımız ile dünyanın dört bir köşesini İstanbul üzerinden 

birbirine bağladık. Sizleri yeni yılda da emniyet ve konforla ağırlamaya, yeni 

yerleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.

Uçağımıza hoş geldiniz! 

 

Eşsiz Bir Rekor: Büyük Göç 

2019, Türk Hava Yolları için yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Gökyüzünde 86 yılı 

geride bırakırken kazandığımız tecrübelerle kendimizi sürekli geliştiriyoruz. 

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiğimiz “Büyük 

Göç”ümüzü rekor sürede tamamladık. 47 bin ton malzeme 1.557 tır seferiyle 

taşındı. 45 saatte sona ermesi beklenen operasyonu 33 saatte tamamladık. 

Taşınma esnasında tırlarımız toplam 400 bin kilometre yol katetti. Yeni 

evimizde operasyonumuza imrenilecek kadar sorunsuz başladık. Artık sizleri 

yeni evimizden 126 ülkeye doğrudan ulaştırıyoruz. Havacılığın doğal merkezi 

İstanbul, şimdi çok daha güçlü. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarımı kutlarım. 

 

Keşfet 

Dünyayı keşif yolculuğunuzda, Anadolu misafirperverliğiyle size eşlik ediyoruz. 

İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak unvanımızı güçlendiriyoruz. 

2019 yılı içinde Türkiye’de Uşak, Siirt, Çanakkale ve Zonguldak uçuşlarına 

başladık. Dünya genelinde ise Şarjah (BAE), Marakeş (Fas), Strazburg (Fransa), 

Port Harcourt (Nijerya), Bali/Denpasar (Endonezya), Point Noire (Kongo), 

Mexico City ve Cancun (Meksika), Luksor (Mısır), Rovaniemi (Finlandiya) ve 

Xian (Çin) şehirlerini uçuş ağımıza kattık.

Yeni yıldaysa uçuş ağımıza katacağımız Osaka (Japonya) ve Newark (Amerika) 

kentleri ve ilave destinasyonlarımız ile dünyayı sizlerle keşfetmeye devam 

edeceğiz. 126 ülkede 316 şehre düzenlediğimiz uçuşlar ile sizi sevdiklerinize 

ulaştırmaktan mutluyuz. 

 

Emniyet ve Konfor 

Türk Hava Yolları olarak sizleri her zaman emniyet ve konforla ağırlamak en 

büyük önceliğimiz. Son bir yıl içerisinde, havayolumuza Avrupa Sivil Havacılık 

Ajansı (EASA) tarafından SAFA programı kapsamında yapılan 102 denetimde 

büyük bir başarı elde ettik. Tarihimizin en iyi bulgusuzluk değeri olan 0,17’ye 

ulaşarak Avrupalı havayolları içerisinde en başarılı puanlardan birini elde ettik. 

Filomuzu ve destinasyonlarımızı sürekli geliştirip yeni ayrıcalıklar sunarken 

sizleri emniyetle ağırlıyoruz.

Los Angeles’ta düzenlenen, küresel seyahat uzmanlarının katıldığı APEX/

IFSA (Airline Passenger Experience) gecesinde üst üste üçüncü kez beş 

yıldızlı havayolu seçildiğimiz için mutluyuz. Bir diğer güzel haber ise 

müşteri deneyimlerini inceleyen “A.L.F.A Awards” tarafından “Customer 

Brand” ödülüne layık görülmemiz oldu. Size sunduğumuz eşsiz seyahat 

Dear Guests, 

We are about to leave behind a year we lived to the full. We connected every corner of 

the world via Istanbul with our new flight routes, new aircraft, and the new privileges 

we continuously offer you. We will continue to host you, our dear guests, in safety and 

comfort, and continue to discover new places together in the New Year.

Welcome on board! 

An Unparalleled Record: The Great Move 

The year 2019 was full of innovations for Turkish Airlines. As we leave behind our 

86th year in the skies, we are continuously improving ourselves with the experience we 

have accumulated over time. Our “Great Move” to the new Istanbul Airport last April 

was completed in record time. Forty-seven tons of equipment were transported with 

1,557 truck deliveries. We completed the operation, expected to finish in 45 hours, 

in just 33 hours. During this huge operation, our trucks covered a total of 400,000 

kilometers. Currently, we are flying our passengers direct from our new hub to 126 

countries. Istanbul, the natural aviation centre, is now even more dynamic. I would 

like to take this opportunity to congratulate all my colleagues who contributed to this 

remarkable achievement.

Discover 

We accompany you with our Anatolian hospitality on your journey to discover the 

world. We are extremely proud to assist you, our guests, whenever needed. We are 

strengthening and expanding our title as the airline that flies to more countries 

than any other airline in the world. In 2019, we launched flights in Turkey to Uşak, 

Siirt, Çanakkale, and Zonguldak. Worldwide, we added the cities of Sharjah (UAE), 

Marrakesh (Morocco), Strasbourg (France), Port Harcourt (Nigeria), Bali/Denpasar 

(Indonesia), Pointe-Noire (Republic of the Congo), Mexico City and Cancun (Mexico), 

Luxor (Egypt), Rovaniemi (Finland), and Xi’an (China) to our flight network.  

In the New Year, we will continue to discover the world with you on flights to the 

cities of Osaka (Japan) and Newark (USA), and additional destinations that we will 

be adding to our flight network. We are delighted to fly you to your loved ones on the 

flights we operate to 316 destinations in 126 countries.

Safety and Comfort 

As Turkish Airlines, our main priority is always hosting our passengers in safety and 

comfort. In the 102 inspections carried out as a part of the SAFA (Safety Assessment 

of Foreign Aircraft) program by the European Aviation Safety Agency (EASA) in the 

past year, we achieved great success. Achieving a rate of 0.17, the best score in our 

history, we secured one of the most successful scores among European airlines. While 

we continuously develop our fleet and destinations, and offer new privileges, we host 

you, our dear guests, in safety.  

We are proud to have been selected a 5-star airline for the third consecutive year at the 

APEX/IFSA Airline Passenger Experience awards ceremony organized in Los Angeles. 

Another great achievement is that we were awarded the A.L.F.A Awards’ Customer 

Brand Award, presented based on customer experience analysis.  We are constantly 

developing the unparalleled travel experience we offer to our passengers. Additionally, 
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deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Ayrıca “Brand Finance” raporunda bir kez 

daha “Türkiye’nin En Değerli Markası” seçildik. Ülkemiz için en önde kanat 

çırpmaya, heyecanımızı bir an olsun kaybetmeden devam edeceğiz. 

 

Yeni Ayrıcalıklar 

Güler yüzleriyle her zaman yanınızda olan kabin, kokpit ve yer hizmetleri 

çalışanlarımızın üniformaları bu yıl yenilendi. Yeni evimiz ve marka kimliğimiz 

artık bütünsel bir konsept içinde sizlerle buluşuyor. Şıklığı ve rahatlığıyla öne 

çıkan yeni yüzümüz, kıtaların buluştuğu İstanbul Boğazı’nın akışından ilham 

alıyor ve Anadolu kültürünün ince detaylarını modern bir çizgi ile birleştiriyor.

Seyahatinizin konforunu arttıracak kabin içi yeniliklere de imza attık. 

Economy Class ve Business Class’taki uzun uçuşlarımızda sunduğumuz 

setlerimiz Versace, Molton Brown ve Mandarina Duck gibi güçlü markaların 

imzasıyla Türk Hava Yolları için tasarlandı. Minik yolcularımızı da unutmadık 

ve onlar için de setlerimizi yeniledik. Kullanım kolaylığı ve şıklığıyla göz 

dolduran ürünlerimiz ile yolculuğunuz çok daha eğlenceli.

Marka kimliğimizde ilham aldığımız İstanbul’da size eşlik etmekten de 

memnuniyet duyuyoruz. Aktarmalı uçuşlarımızda uzun bağlantı süresi bulunan 

misafirlerimize sunduğumuz Stopover ücretsiz konaklama hizmetimiz ile 

İstanbul’u keşfedin. Yıl içinde eklediğimiz yeni noktaları, geçen ay listemize 

kattığımız Birleşik Krallık (Londra, Birmingham, Edinburg) ve İrlanda (Dublin) 

destinasyonları ile geliştirdik. Şimdi 36 ülkede 93 noktadan yolcularımıza 

eşsiz bir İstanbul deneyimi sunuyoruz. Stopover’la birlikte Exclusive Drive 

hizmetimizin kapsamını da her geçen gün geliştiriyoruz. Yolculuğunuzun 

keyifli bir şölene dönüşmesi için detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Patili dostlarımızla çıkacağınız seyahatlerin konforunu arttırmak için de 

çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda evcil hayvanlarıyla birlikte yolculuğa 

hazırlanan misafirlerimize özel bir check-in kontuarı ayırdık. İç ve dış hat 

tüm uçuşlarınızdan önce E20 check-in kontuarını can dostlarımızla birlikte 

kullanabilir, işlemlerinizi hızla ve kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Engelsiz bir seyahat deneyimi sunmak için Braille Alfabesi ile düzenlediğimiz 

biniş kartı uygulamamızı geliştiriyoruz. Bununla birlikte, misafirlerimizi daha 

iyi ağırlayabilmek için kabin ekiplerimiz işaret dili öğreniyor. Türk Hava Yolları 

olarak farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz. Miles&Smiles’a kayıtlı olan engelli 

yolcularımız için öncelikli bagaj uygulamasını başlatıyoruz. Yeni hizmetimiz 

sayesinde bagajlarına yolcularımız hızlıca erişebilecek. Seyahatinizi daha da 

kolaylaştıracak pek çok yeniliği 2020 boyunca sunmaya devam edeceğiz. 

 

Genç ve Modern 

İstanbul’un coğrafi avantajıyla güçlenerek yeni evimizde büyümemizi 

sürdürüyoruz. 2023 yılında filomuzda 500’den fazla uçağın bulunmasını 

planlıyoruz. 8,2 yaş ortalaması ile dünyanın en genç ve modernleri arasında yer 

alan Türk Hava Yolları filosu 332’si yolcu ve 23’ü kargo olmak üzere toplam 355 

uçaktan oluşuyor. Daha önce 30 adet Boeing 787 Dreamliner ve 30 adet Airbus 

350 olmak üzere toplam 60 uçak siparişi vermiştik. Yeni nesil uçaklarımızdan 

altı adet Dreamliner yerli kabin ve koltuk tasarımıyla düzenlenerek bu yıl 

filomuza katıldı. Yeni yılın ilk döneminde filomuza katılacak Airbus 350 

uçakları ile yükselmeye devam edeceğiz.

Tamamlanan siparişlerimizle filomuz büyümeye devam ederken sunduğumuz 

ayrıcalıklı hizmetimiz yeni uçaklarımızla birlikte daha çok misafirimize 

ulaşıyor. Yılın ilk dokuz ayında doluluk oranlarımız yüzde 83,3’e ulaştı. Aynı 

dönemde toplam 63,1 milyon yolcumuzu mutlulukla ağırladık. 

 

Dünyanın Yükünü Taşıyoruz 

2019 yılının ilk 10 ayında toplam taşıdığımız kargo geçen senin aynı dönemine 

göre yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştı. Hızlı yükselişi süren hava kargo 

markamız Turkish Cargo, dünyanın 126 ülkesinde 300’den fazla destinasyona 

(88’i direkt kargo seferleri olmak üzere) ulaşıyor. Hava kargo sektörü küresel 

bağlamda yılın ilk dokuz ayında yüzde 5,4 oranında daralırken markamız yüzde 

8,8 tonaj artışıyla pazarda yedinci sırada yer aldı. 23’ü kargo toplam 355 uçakla 

once again we were also selected “Turkey’s Most Valuable Brand” in the Brand Finance 

report. We will continue to be our country’s leading global brand with the same 

enthusiasm.

New Advantages 

This year we redesigned the uniforms of our cabin, cockpit, and ground services crews 

who are with you on every step of your flight with smiling faces. Our new home and 

brand identity now welcomes you with a holistic concept. Our new image that stands 

out with its stylishness and comfort is inspired by the flow of Istanbul’s Bosphorus, 

which connects the continents, combined with a design based on the fine details of 

Anatolian culture. 

We also made improvements to the amenity kits to increase comfort on your flights. 

The travel sets we offer on long-haul Economy Class and Business Class flights were 

designed for Turkish Airlines by leading brands including Versace, Molton Brown, and 

Mandarina Duck. We did not forget our younger guests; we also redesigned our travel 

sets for our young passengers. With our products that impress not only with their 

convenience but also with their style, your journey is more enjoyable.  

We are also pleased to accompany you in Istanbul, a source of inspiration for our brand 

identity. Discover Istanbul with the Stopover complimentary accommodation we offer 

our guests with extended layovers on our transfer flight. We expanded this with new 

destinations throughout the year, and the United Kingdom (London, Birmingham, 

Edinburgh) and Ireland (Dublin) were also added to our list last month. Currently, we 

offer an unparalleled Istanbul experience to our passengers from 93 destinations in 36 

countries. To turn your flight into an enjoyable experience, you can access details on 

our website.    

We are also working to increase the comfort on flights our passengers take with their 

furry friends. We have reserved a special check-in counter at Istanbul Airport for our 

guests traveling with their pets. You can use the E20 check-in counter with our furry 

guests before all domestic and international flights and complete the check-in process 

much faster and easier. 

We are also improving our boarding card designed in Braille to offer our passengers 

an unobstructed travel experience. In addition, our cabin crews are learning sign 

language so we can host our guests even better. As Turkish Airlines, we aim to raise 

awareness. We are launching a priority baggage application for our passengers with 

disabilities who are Miles&Smiles members. With our new service, passengers will be 

able to access their baggage quicker. We will be continuing to offer new innovations 

that will make your journeys easier.

Young and Modern 

We are continuing to grow in our new home, becoming even stronger with the 

advantage of Istanbul’s geography. In 2023, we plan to have more than 500 aircraft 

in our fleet. The Turkish Airlines fleet is one of the world’s youngest, most modern 

airline fleets with an average age of 8.2 years, and has a total of 355 aircraft 

including 332 passenger and 23 cargo aircraft. Previously, we placed an order for 30 

Boeing 787 Dreamliners and 30 Airbus 350. This year, among our new-generation 

aircraft, six Dreamliners with locally designed cabins and seats joined our fleet. We 

will continue to expand with our Airbus 350 aircraft that will be joining our fleet in 

early 2020.  

While our fleet continues to grow with the completed orders, the advantageous 

services we offer are reaching even more guests with our new aircraft. In the first nine 

months of the year, our seat occupancy rate reached 83.3 %. In the same period, we 

hosted 63.1 million passengers with great pleasure. 

We Carry the World’s Cargo 

In the first ten months of 2019, the total cargo volume we carried increased by 9.3% 

compared with the same period last year, reaching 1.3 million tons. Turkish Cargo, our 

air cargo brand, continues to grow rapidly and flies to more than 300 destinations in 

26 countries (88 of which are direct cargo flights). While the air cargo sector dropped 

5.4% globally in the first nine months of the year, our brand ranked in seventh place 

in the sector with a tonnage increase of 8.8%. Turkish Cargo continues to operate 
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with a total of 355 aircraft including 23 cargo aircraft and supports valuable projects 

in the scope of social initiatives. With the hashtag #MissionRescue, we contribute to 

preserving natural life by enabling animals to be transported to their natural habitats.

We Fly for Anatolia 

Our brand AnadoluJet, which offers advantageous privileges, increased its flight 

destinations to 79 in 2019 and continues to connect the Anatolian region. AnadoluJet 

achieved a seat occupancy rate of 86% according to results from 10 months of 2019 

and reached a capacity of 14.5 million passengers. With our flights, which we began 

from six Turkish cities to destinations in Northern Cyprus and from two Turkish cities 

to Erbil, the region of Anatolia has now become a stronger connection point. We work 

hard for you to get privileged flights in Anatolia at a reasonable price. As we fly you to 

new destinations with AnadoluJet, we constantly improve  the service quality we offer. 

We have increased our alternatives by updating our flight packages. With the new 

features we added to all our digital platforms, the preflight and postflight procedures 

are much quicker and much easier. Naturally, our smiling faces and hospitality during 

the flight is something that never changes.

Rising Even Higher Together 

As in previous years, throughout 2019, we continued to give our support to sports 

and culture on a global scale. In the same way that we are aware of the importance of 

developments in innovations, environmentalism, and technology, we also believe that 

preserving and sharing cultures is our duty. As the airline flying to more countries 

than any other airline in the world, we will continue to connect the globe. 

CSKA Moscow won the 2019 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, played in the 

city of Vitoria-Gasteiz and awaited by basketball fans with enthusiasm. I congratulate 

our two long-established basketball teams, Fenerbahçe Beko and Anadolu Efes, 

that made it to the finals, and I also congratulate the tournament’s champions. We 

recently hosted amateur golfers from around the world in our country at the Turkish 

Airlines World Golf Cup and the top names in golf at the Turkish Airlines Open. We 

are delighted that we had the opportunity to support TEKNOFEST that inspires the 

future by bringing the youth and technology together, and the Ethnosport Culture 

Festival that teaches traditional sports and games to the new generations. In the New 

Year, we will be happy to contribute to the development of culture, art, technology, 

and sports all over the world.

Dear Guests, 
For us, your satisfaction is the greatest gift. Each of our employees at Turkish Airlines focuses a 

step ahead of expectations so they can do the best possible. We combine the experience and ideas 

of our family at Turkish Airlines with your views. And with your feedback, we fly even higher. We 

reach new achievements because you, our dear guests, choose us. I would like to sincerely thank 

you. Once again, I would like to congratulate all my colleagues who work continuously to please 

you. We hope to host you, drawing our inspiration from Anatolian hospitality, again in 2020. I also 

hope that the New Year brings health and peace to our country and to the entire world.

Have a nice flight!

operasyonlarına devam eden Turkish Cargo, sosyal sorumluluk kapsamında 

da birbirinden kıymetli projelere destek oluyor. #MissionRescue etiketiyle 

hayvanların doğal yaşam alanlarına taşınmasına imkân sağlayarak doğal 

hayatın korunmasına katkıda bulunuyoruz. 

 
Anadolu İçin Uçuyoruz 

Avantajlı ayrıcalıklar sunan markamız AnadoluJet, 2019 yılında uçuş noktasını 

79’a çıkararak Anadolu’yu birbirine bağlamaya devam etti. Geride bıraktığımız 

yılın ilk 10 aylık sonuçlarına göre yüzde 86 doluluk oranı yakalayan 

AnadoluJet, 14,5 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. Kuzey Kıbrıs’a altı, Erbil 

ise iki noktadan başladığımız uçuşlarımızla Anadolu artık daha kuvvetli bir 

bağlantı noktası. Anadolu’da uygun fiyatlı bir seyahat ayrıcalığı yakalamanız 

için çok çalışıyoruz. Sizi yeni noktalara AnadoluJet ayrıcalığıyla ulaştırırken 

sunduğumuz kaliteyi de sürekli geliştirdik. Uçuş paketlerimizi yenileyerek 

alternatiflerimizi çoğalttık. Dijital platformlarımızın tamamına eklediğimiz 

yeni özellikler ile uçuş öncesi ve sonrasında tüm işlemleriniz çok daha hızlı ve 

kolay. Uçuş esnasında ise güler yüzümüzü tabii ki kaybetmedik. 

 

Birlikte Daha Yükseğe 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 boyunca da spora ve kültüre küresel 

ölçekte destek olmaya devam ettik. İnovasyonun, çevreciliğin ve teknolojik 

gelişmelerin önemini bildiğimiz gibi kültürleri korumanın ve paylaşmanın 

da sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dünyanın en fazla ülkesine uçan 

havayolu olarak dünyayı birbirine bağlamaya devam edeceğiz. 

Bu yıl Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan ve basketbol tutkunlarının heyecanla 

beklediği Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2019’u CSKA Moskova 

kazandı. Finallere kalan iki köklü Türk takımımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu 

Efes’i tebrik ediyor, şampiyonu kutluyorum. Turkish Airlines World Golf Cup 

ile tüm dünyadan amatör golfçüleri, Turkish Airlines Open ile golf sporunun 

devlerini ülkemizde ağırladık. Teknolojiyi gençlerle buluşturarak geleceğe 

ilham veren TEKNOFEST’e ve geleneksel spor ve oyunları yeni kuşaklara 

öğreten Etnospor Kültür Festivali’ne destek vermekten mutluyuz. Yeni yılda 

da dünyanın dört bir köşesinde kültürün, sanatın, teknolojinin ve sporun 

gelişimine ortak olmaktan gurur duyacağız. 

 

Kıymetli Misafirlerimiz, 
Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük armağan. Türk Hava Yolları’nın her 

bir çalışanı en iyisini yapabilmek için elinden gelenin bir fazlasına odaklanıyor. 

Ailemizin tecrübe ve fikirlerini sizlerden gelen görüşlerle birleştiriyoruz. Geri 

dönüşleriniz sayesinde daha yüksekten uçuyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için 

yeni başarılar yakalıyoruz. Teşekkür ederim. Sizin memnuniyetiniz için gece 

gündüz çalışan arkadaşlarımı da bir kez daha kutlarım. 2020 yılında da sizleri 

Anadolu’dan aldığımız ilhamla ağırlamayı umuyor; yeni yılı ülkemizin ve tüm 

dünyanın sağlık ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum.

Keyifli uçuşlar!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür

Bilal Ekşi 
General Manager
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Curated by Ali and Müge Cengizkan, the exhibition closely 
examines the structuring and modernization of the first decade 
of the capital Ankara. Aiming to contribute to the history of the 
city, the exhibition includes 3D architectural and urban models, 
films from the period, and observations by the city’s residents. The 
exhibition can be seen in CerModern until January 12.

Ali ve Müge Cengizkan küratörlüğünde hazırlanan sergi, 
başkent Ankara’nın ilk 10 yıldaki yapılaşma ve modernleşme 
tarihini yakından inceliyor. Şehrin tarihine katkıda 
bulunmayı hedefleyen sergi, üç boyutlu mimari ve kent 
modellerini, dönemi konu alan filmleri, şehir sakinlerinin 
gözlemlerinden oluşan enstantaneleri içeriyor. Sergi  
12 Ocak’a kadar CerModern’de gezilebilir.

BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-33
THE CONSTRUCTION OF A NEW CITY: ANKARA 1923-33

Organized by Izmir Fair Services Culture and Art Affairs 
Trade Inc. and the Association of Turkish Travel Agencies, 
the 13th Travel Turkey brings the professionals of the 
tourism sector from Turkey and around the world to Izmir 
again this year. Sponsored by Turkish Airlines, the theme 
of the expo is “Alternative Tourism.” The event which 
features adventure tourism, accommodation alternatives, 
and travel technologies is held between December 5 and 7.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri 
A.Ş. ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından 
organize edilen Travel Turkey İzmir, Türkiye’den 
ve dünyadan turizm sektörü profesyonellerini 
fuarizmir’de 13’üncü kez buluşturuyor. Türk Hava 
Yolları’nın destek verdiği fuarın bu yılki teması 
“Alternatif Turizm”. Macera turizmi, konaklama 
alternatifleri ve seyahat teknolojileri gibi yeniliklerin 
görücüye çıktığı etkinlik 5-7 Aralık tarihleri 
arasında.

İZMİR’DE TURİZM FUARI 
TOURISM FAIR IN IZMIR

ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019  8  
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One of the leading modern art galleries of Istanbul, Anna 
Laudel, is hosting the exhibitions of three artists who 
create with different materials and techniques: “In the 
Shade of Time” by Hayal Incedoğan, “Selfie” by Fırat 
Neziroğlu, and “SYZYGY” by Halil Vurucuoğlu. The 
exhibitions opened on November 26 and focus on a variety 
of complex topics from botanical science to a search for 
balances despite contrasts and the rediscovery of life.

Each December in Palandöken, one of the most 
well-known winter tourism centers of the world, 
Icebreak, which is held this year between December 
13 and 15, offers a full program with entertaining 
events and concerts. The entertainment, snow, and 
music festival lasts three days and awaits its young 
participants in Palandöken, famed for its long ski 
tracks and premises.

İstanbul’un çağdaş sanat galerilerinden Anna Laudel, 
farklı malzemeler ve tekniklerle üreten üç sanatçının 
kişisel sergilerine yer veriyor: Hayal İncedoğan’dan “In 
the Shade of Time”, Fırat Neziroğlu’ndan “Selfie”, Halil 
Vurucuoğlu’ndan “SYZYGY”. 26 Kasım’da açılan sergiler, 
botanik bilimlerden dikotomiye ve hayatın yeniden 
keşfine uzanan zorlu temalara odaklanıyor.

Her aralık ayında, dünyanın sayılı kış turizmi 
merkezlerinden Palandöken’de gerçekleşen Icebreak, 
bu sene de dopdolu programı, eğlenceli aktiviteleri 
ve konserleriyle 13-15 Aralık tarihleri arasında 
düzenleniyor. Üç gün sürecek eğlence, kar ve 
müzik şöleni genç katılımcılarını, uzun pistleri ve 
tesisleriyle nam salmış Palandöken’e bekliyor.

İSTANBUL’DA ÇAĞDAŞ SANAT 
MODERN ART IN ISTANBUL 

ICEBREAK
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Held through the cooperation of TÜYAP 
and the Turkish Publishers Association, 
Eskişehir Book Fair brings bibliophiles 
together between December 10 and 15. 
This event gives publishers the chance to 
directly meet readers, and readers, in turn, 
get the chance to access all sorts of books, 
periodicals, and publishing NGOs.

Erimtan Archaeology and Arts Museum comes 
together with Istanbul Toy Museum in an exhibition 
focused on the relationship between the arts, history, 
and toys. Alongside the figures of timeless artists 
such as Van Gogh, Mozart, Frida Kahlo, and Dali, 
toy instruments will be on display at the exhibition. 
Conveying art history through toys, the exhibition 
awaits visitors of all ages until March 1.

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği 
iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir 
Kitap Fuarı’nda kitap tutkunları 10-15 
Aralık'ta kitaplarla bir araya geliyor. 
Yayınevlerinin binlerce okura doğrudan 
ulaşma imkânı bulduğu etkinlikte 
okurlar da aradıkları tüm kitaplara, 
süreli yayınlara ve yayın faaliyetinde 
bulunan sivil toplum kuruluşlarına 
erişebilecekler. 

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ile İstanbul 
Oyuncak Müzesi sanat, tarih ve oyuncaklar 
arasındaki ilişkiyi inceleyen bir sergide buluştu. 
Sergide Van Gogh, Mozart, Frida Kahlo, Dali gibi 
ölümsüz sanatçıların akıllara kazınan figürleri ve 
oyuncak enstrümanları yer alıyor. Sanatın tarihini 
oyuncaklar üzerinden anlatan sergi her yaştan 
ziyaretçilerini 1 Mart’a kadar bekliyor.

ESKİŞEHİR’DE KİTAP FUARI 
BOOK FAIR IN ESKIŞEHIR 

ARTIFEX LUDENS - SANAT VE OYUN SERGİSİ
ARTIFEX LUDENS/ART AND PLAY EXHIBITION

ANADOLU / ANATOLIA
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Mozarthaus, one of the most important classical music 
venues in Turkey, is getting ready to host a series of concerts 
in December. In memory of Mozart, the Kamerhan Turan 
Piano Recital, the Piano Masterclass, the Murad Abasov 
Piano Recital, and the New Year’s Concert await audiences in 
Ankara. In Mozarthaus, besides workshops, classical music 
concerts, and musical and soundtrack nights, jazz and ethnic 
music concerts are held every week throughout the year.

Türkiye’nin önemli klasik müzik mekânlarından 
Mozarthaus, aralık ayında bir dizi konsere ev sahipliği 
yapıyor. Mozart’ın Anısına Kamerhan Turan Piyano 
Resitali, Piyano Masterclass, Murad Abasov Piyano 
Resitali ve Yılbaşı Konserleri Ankaralı sanatseverleri 
bekliyor. Mozarthaus’ta yıl boyunca haftalık klasik müzik 
konserleri, müzikal ve film müziği akşamları, caz ve etnik 
müzik konserlerinin yanı sıra atölyeler de düzenleniyor.

MOZARTHAUS’TA ARALIK KONSERLERİ 
DECEMBER CONCERTS IN MOZARTHAUS 

Organized in the name of Şefika 
Kutluer, the award-winning 
artist granted the title of “Magic 
Flute,” the International Şefika 
Kutluer Festival is organized 
for the 10th time this year. This 
year, held with the theme “East 
meets West,” the festival’s 
program features many recitals, 
performances, and exhibitions 
by artists from countries 
ranging from Germany to 
Korea, Mexico to Serbia. With 
scheduled presentations on the 
importance of identifying and 
preserving Turkish cultural 
assets, the festival will be 
held in Ankara and Mersin on 
December 3-25, 2019. With 
important orchestras such as 
the EU Chamber Orchestra 
and the Ankara Ensemble to 
accompany Şefika Kutluer, 
the colorful festival awaits 
audiences.

Sihirli Flüt unvanlı ödüllü 
sanatçı Şefika Kutluer adına 
düzenlenen Uluslararası 
Şefika Kutluer Festivali, bu 
yıl 10’uncu kez düzenleniyor. 
2010 yılında başlayan 
“Doğu Batı ile Buluşuyor” 
temalı festivalde bugüne 
kadar Almanya’dan Kore’ye, 
Meksika’dan Sırbistan’a 
birçok ülkeden dinletiler, 
renkli performanslar ve 
sergiler yer aldı. Kültürel 
değerlerimizi tanıyıp 
korumanın önemine değinen 
sunumların yapıldığı festival, 
geçen senelerde olduğu 
gibi bu sene de Ankara 
sınırlarının dışına taşıyor ve 
Tarsus’a da gidiyor. Avrupa 
Birliği Oda Orkestrası ve 
Prag Virtüözleri gibi önemli 
orkestraların Şefika Kutluer’e 
eşlik ettiği bu renkli şölen 
müzikseverleri bekliyor.

SİHİRLİ FLÜT MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR  
THE “MAGIC FLUTE” MEETS MUSIC LOVERS
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Bringing together many local and foreign cuisines and 
gastronomy enthusiasts, the "Culinary Arts Academy" 
(Mutfak Sanatları Akademisi, MSA) awaits participants 
in December with a full range of workshops, training, and 
certificate programs. The one-day workshops, which receive 
great attention, give you the chance to socialize as you learn 
new recipes and techniques. This month, besides workshops 
on world cuisines, New Year’s menus, special recipes, and 
cooking techniques, activities for children are also organized.

Yerli ve yabancı birçok mutfağı gastronomi meraklıları 
ile buluşturan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) 
aralık ayında da dopdolu atölyeleri, eğitim ve sertifika 
programları ile katılımcılarını bekliyor. Büyük ilgi gören 
tek günlük atölyeler yeni tarifler, teknikler öğretirken 
sosyalleşme imkânı sunuyor. Bu ay ülke mutfakları, 
yılbaşı sofraları, özel yemekler, pişirme teknikleri 
atölyelerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler de 
düzenleniyor.

İSTANBUL’DA GASTRONOMİ ATÖLYESİ 
GASTRONOMY WORKSHOPS IN ISTANBUL

www.fordtrucks.com.tr
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Organized by Uşak 
University Communication 
Society to introduce 
creative and innovative 
figures to cinema, to enrich 
the field of short films, 
and to contribute to the 
development of cinematic 
culture in Turkey, the 
Uşak Winged Horse Short 
Film Festival is giving its 
awards. Held for the sixth 
time this year, the festival 
invites all cinema lovers to 
Uşak between December 9 
and 13. 

Uşak Üniversitesi İletişim 
Topluluğu tarafından 
sinemaya kreatif, yenilikçi 
isimler kazandırmak, 
Türkiye’de kısa film alanının 
güçlenmesi ve sinema 
kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunmak 
gayesiyle düzenlenen Uşak 
Kanatlı Denizaltı Kısa 
Film Festivali’nde ödüller 
sahiplerini buluyor. Bu yıl 
altıncısı düzenlenen festival, 
tüm sinemaseverleri 9-13 
Aralık tarihleri arasında 
Uşak’a davet ediyor. 

UŞAK’TA KISA FİLM BULUŞMASI  
A SHORT FILM MEETING IN UŞAK 
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A JOURNEY INTO THE PAST IN MANISA
MANİSA’DA GEÇMİŞE YOLCULUK

MUSTAFA YILMAZ

FİGEN KOKOL



Manisa, one of the greatest and most developed cities 
in the Aegean, presents countless travel routes with 
its famed sultana grape, “mesir” paste, delicious food, 
thousands of years of history, and natural beauties.

Ege’nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden Manisa, 
ünlü sultaniye üzümü, mesir macunu, leziz 
yemekleri, binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle 
ziyaretçilerine sayısız gezi rotası sunuyor.



1

2Manisa’yı her hatırlayışımda 
Spil Dağı’nda karşılaştığım 
yılkı atları gelir aklıma. 
Yeşilliklerde özgürce 
koşturan yılkılarla Manisa’yla 
tanıştığım gün ilk defa 
karşılaşmıştım. Spil Dağı ile 
Gediz Nehri arasına kurulu 
Manisa, zengin tarihi ve 
eşsiz güzellikleriyle daima 
sevdiğim şehirlerden biri 
oldu. Evliya Çelebi’nin “Bu ova 
bağ ve bostanlarla; reyhan, 
gül, gülistan mamur köylerle 
dolu, bol mahsul veren 
mümbit (bereketli) bir ovadır. 
Evlerin pencerelerinden bu 
seyredilirken insan hayat 
bulur.” diyerek anlattığı 
Manisa, geçmiş zamanlardaki 
güzelliğini bugün de koruyor. 
İzmir otoyolundan Manisa’ya 
yaklaşırken iki şehrin 
neredeyse birleştiği hissine 
kapılıyor insan. Ticaret 
yollarının kesiştiği rota 
üzerinde yer alan Manisa, 
bereketli topraklarıyla birçok 
medeniyete ev sahipliği 
yapmış. Hititler, Frigler, 
Lidyalılar, Makedonlar, 

Romalılar, Bizanslılardan 
sonra beylikler ve Osmanlılar 
bu topraklarda görkemli 
günler yaşamış. Manisa’yı 
gezerken her adımda bu 
medeniyetlerin izlerine 
rastlamak mümkün. Geçmişin 
izlerini takip etmek için keşfe 
çarşıdan başlıyorum. 
Osmanlı’nın şehzade 
sancakları geleneğinde önemli 
yeri olan Manisa’nın unvanı 
“Şehzadeler Şehri”.  
II. Murad, Fatih Sultan 
Mehmed, Kanuni Sultan 
Süleyman, II. Selim,  
III. Murad, III. Mehmed ve 
I. Mustafa gibi sonrasında 
tahta çıkan padişahların 
da aralarında bulunduğu 
tam 16 şehzade Manisa’da 
sancakbeyliği yapmış. Şehir 
Türklerle 1313 yılında 
Saruhan Bey’in burayı 
fethetmesiyle tanışmış. 
Ulu Camii ve Medresesi, 
Mevlevihane ve Çukur 
Hamamı Saruhanlılardan 
kalmış. Önce Saruhan Bey 
Türbesi’ni ziyaret edip 
Ulu Camii ve Medresesi’ne 

Every time I recall Manisa, the 
wild horses that I met on Mount 
Sipylus come to my mind. I saw 
them running freely in nature the 
first time I arrived in Manisa.
Setup between Mount Sipylus 
and River Gediz, Manisa with its 
rich history and unprecedented 
beauties will always be one of the 
cities that I like the most. Evliya 
Celebi described it as such, “This 
plain is an abundant land full of 
orchards and vegetable gardens, 
villages full of purple basil, roses, 
and flowers. When you have this 
view from the windows of the 
houses you get invigorated.” 
Manisa today preserves its 
former glory. 
As you get closer to Manisa on the 
Izmir highway, you get the feeling 
that the two cities are merged. 
Located on the junction of trade 
routes, Manisa with its abundant 
lands has been the home of many 
civilizations. After the Hittites, 
Phrygians, Lydians, 
Macedonians, Romans, and 
Byzantines, the Anatolian Beyliks 
and the Ottomans experienced 
their heyday on these lands. As 
you explore Manisa it is possible 

to come by the traces of these 
civilizations at every step. To 
pursue the trails of the past, I 
start my exploration from the 
bazaar. 
Manisa played an important role 
in the custom of the 
administration of “sanjak” 
divisions by the Ottoman sultans’ 
sons and was, thus, called the 
“City of Shahzades” Including the 
likes of Murad II, Mehmed the 
Conqueror, Suleiman the 
Magnificent, Selim II, Murad III, 
Mehmed III, and Mustafa I who 
later all rose to the throne, a total 
of 16 sultans’ sons acted as 
governors of the Manisa Sanjak.
The city met with the Turks in 
1313 when Saruhan Bey 
conquered these lands. Ulu 
Mosque and its madrasah, 
Mawlawi Lodge, and Çukur 
Bathhouse date back to the 
Sarukhanids. After visiting the 
tomb of Saruhan Bey, I head to 
Ulu Mosque and its madrasah. 
Built in 1366, the mosque is one 
of the oldest in Manisa. 
The Ottomans constructed 
unique buildings in this city, 
where many sons of reigning 

1 İlk defa bir Acem usta tarafından hazırlanan Manisa kebabı günümüzde 
Manisa’nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri hâline gelmiş.  
Made first by a Persian master, Manisa kebab has become one of the irreplaceable 
culinary delights of Manisa today. 

Genellikle iki katlı olan tarihî Kula evleri sokağa doğru çıkıntılı olur ve 
duvarlarla çevrili bir avluya sahiptir.
Generally consisting of two floors, Kula houses have a bay window and a 
courtyard surrounded by walls.

2
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Anadolu Türk halıcılık tarihinin önemli merkezlerinden olan Kula, Gördes ve 
Yunt Dağı Manisa sınırlarında yer alıyor. 
Kula, Gördes and Mount Yunt, which are important centers of Anatolian Turkish 
carpet making history, are located in the borders of Manisa.

3
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geçiyorum. 1366 yılında 
yapılan cami, Manisa’nın en 
eskilerinden. 
Birçok şehzadenin yetiştiği 
şehre Osmanlılar eşsiz eserler 
kazandırmış. Muradiye 
Külliyesi’ni gezerken Mimar 
Sinan’ın izine rastlamak 
şaşırtıyor beni. Ege’deki 
tek eseri olan Muradiye 
Külliyesi’ni Sinan tasarlamış; 
yapımını ise önce Mimar 
Mahmut Ağa, sonra Mimar 
Sedefkâr Mehmed Ağa 
üstlenmiş. Klasik Osmanlı 
mimarisinin en zarif 
örneklerinden olan caminin 
medrese ve imarethane 
bölümleri günümüzde müze 
olarak kullanılıyor.  
Yolumun üstündeki Manisa 
Müzesi’ni gezmeden 
edemiyorum. 1558’de  
III. Murad’ın medrese olarak 

sultans were brought up. As I 
visit the Muradiye Religious 
Complex, it surprises me to see 
traces of architect Sinan. Sinan 
designed the Muradiye Religious 
Complex, his sole work in the 
Aegean. It was constructed at 
first by architect Mahmut Agha, 
and then by architect Sedefkâr 
Mehmed Agha. The madrasah 
and the almshouse of the mosque, 
one of the most elegant examples 
of classical Ottoman architecture, 
serve as a museum today.  
I can’t omit visiting Manisa 
Museum on my way. The 
building, which was built in 1558 
as a madrasa under the aegis of 
Murad III, houses various 
archeological and ethnographic 
findings. As I tread the streets 
that are adorned with palm trees, 
I have a cranberry sherbet to 
quench my thirst. It is not the 

inşa ettirdiği binada çeşitli 
arkeolojik ve etnografik 
eserler sergileniyor. 
Palmiyelerle bezenmiş 
caddeleri adımlarken kuruyan 
boğazımı nemlendirmek için 
kızılcık şerbeti içiyorum. 
Ama preste basılmış olandan 
değil, tanelisinden. Şerbetin 
ferahlatıcı etkisiyle Sultaniye 
Külliyesi’ne yöneliyorum. 
Kırmızı beyaz taşlarla 
bezeli camiyi Yavuz Sultan 
Selim’in eşi Ayşe Hafsa 
Sultan yaptırmış. Mesir 
macunlarının dağıtıldığı yer 
olmasından dolayı burası 
halk tarafından Mesir Camisi 
olarak da anılıyor. 
500 yıllık tarihe sahip mesir 
macunu artık Manisa ile 
özdeşleşmiş. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın annesi Ayşe 
Hafsa Sultan 1522 yılında 

kind that is diluted from 
concentrate –there are pieces of 
whole fruit in it. With the 
refreshment of the sherbet, I head 
towards the Sultaniye Religious 
Complex. Ornamented with red 
and white stones, the mosque was 
commissioned by Ayşe Hafsa 
Sultana, the spouse of Sultan 
Selim I. Sultan (Mesir) Mosque is 
also famous for its distribution of 
“mesir” paste. 
“Mesir” paste has a past dating 
back 500 years and is identified 
with Manisa. In 1552, when Ayşe 
Hafsa Sultana, the mother of 
Suleiman the Magnificent, fell ill 
in Manisa, the famous doctor of 
the era, Merkez Efendi was called 
to attend to her. The paste he 
made by mixing 41 different 
spices healed the sultana. When 
the sultana got better, she wanted 
this paste to be distributed to the 

4

4

Sardes antik şehrini gezerken hem muhteşem bir doğa hem de ihtişamlı Artemis Tapınağı kalıntılarını görme şansı buluyorsunuz.  
As you visit the ancient city of Sardis, you get the chance not only to see the splendid nature but also the ruins of the magnificent Artemis Temple.
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Manisa’da hastalanınca 
çareyi dönemin ünlü hekimi 
Merkez Efendi bulur. 41 
çeşit baharatı karıştırarak 
yaptığı macun sultana iyi 
gelir. Şifa bulan sultan, 
herkesin yararlanması için 
macunun halka dağıtılmasını 
ister. Hazırlanan mesir 
macunu, her yıl Nevruz’da 
Sultan Camisi’nin kubbe ve 
minarelerinden halka saçılır. 
Adını çok duyduğum Manisa 
kebabını tadıyorum mola 
vererek. Hükümet Konağı’nın 
yanındaki Arif Usta’nın Yeri, 
Manisa kebabı yiyebileceğiniz 
küçük bir dükkân. 26 
senedir aynı yeri işleten Arif 
Usta, kebabını hayvanın 
güneş gören sırt kısmından 
yaptığını söylüyor. Yüzde 
25 kuzu, yüzde 75 dana eti 
kullanılarak hazırlanan 

kebap tereyağı, yoğurt ve 
pideyle servis ediliyor. 150 
yıllık tarihi olan kebabı 
Manisa’ya bir Acem gezgin 
tanıtmış. Şevketi bostan, 
enginar dolması, semizotu, 
yalancı sarma, börülce tarator, 
sinkonta, simit ekmeği, 
mantar tatlısı, zerde buranın 
en özel yemekleri. Yemeğin 
üzerine kahvemi Yeni Han’ın 
avlusunda içiyorum. 
Gezerken gözüm Spil Dağı’na 
takılıyor hep. Başta sözünü 
ettiğim yılkı atlarını bir kez 
daha görmek için yeşilliklere 
doğru yöneliyorum. Dağı yurt 
edinen yılkılar Anadolu’da 
uzun zamandır yaşatılan 
bir geleneğin birer unsuru 
aslında. Köylüler bahar 
ve yaz aylarında işlerinde 
yararlandıkları atları, kışın 
doğaya bırakıyor. Kışı geçirip 

public for everyone’s benefit. 
From that day onwards, the 
“mesir” paste is prepared and 
dispensed from the dome and the 
minarets of the Mesir Mosque to 
the public every Nauruz. 
Taking a break, I taste the famous 
kebab of Manisa. Right beside the 
governor’s residence, the 
restaurant called Arif Usta’nın 
Yeri is a small shop where you can 
have Manisa kebab. Running this 
place for the last 26 years, Arif 
Usta says that he makes his kebab 
from the animal’s back which is 
exposed to the sun. Prepared with 
25% lamb and 75% veal, the 
kebab is served with a butter 
sauce, yoghurt, and pita bread. A 
Persian wanderer introduced 
kebab, which has a history dating 
back 150 years, to Manisa. 
Blessed thistle, stuffed 
artichokes, purslane, stuffed 

green bell peppers, black-eyed 
peas, tarator (a sauce with garlic, 
walnuts, and bread crumbs), 
pumpkin sinkonta, “simit 
ekmeği” (bread with the aroma 
of bay leaves leavened with 
chickpeas), “mantar tatlısı” 
(mushroom-shaped semolina 
sweets), “zerde” (saffron rice 
pudding) are Manisa’s most 
distinguished recipes. After the 
meal, I have my coffee in the 
courtyard of Yeni Han. 
As I stroll along the street, Mount 
Sipylus catches my eye from time 
to time. To be able to see once 
again the wild horses I mentioned 
at the beginning, I head towards 
the open plains. The wild horses 
that have made the mountain 
their home are the subjects of a 
custom that was kept alive in 
Anatolia for many years. When 
winter came, the villagers 

5

5

Yavuz Sultan Selim’in eşi Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camisi aynı zamanda mesir macunlarının halka saçıldığı cami.
Built by Ayşe Hafsa Sultana, the spouse of Sultan Selim I, the Sultan Mosque is the location from which the “mesir” pastes are distributed.

ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019  23  



hayatta kalmayı başarmışlarsa 
bahar geldiğinde ihtiyaçlarına 
göre içlerinden birini 
yine sahipleniyorlar. 
1970’lerden sonra zirai 
işlerde traktör kullanımının 
yaygınlaşmasıyla doğaya 
bırakılan atlar sahiplenilmez 
olmuş. Yaban hayatın bir 
parçası olmayan bu evcil 
atlar da zor şartlara rağmen 
zamanla kendi başlarına 
yaşamaya alışmış. Manisa’nın 
Yunt Dağı, Afyonkarahisar’ın 
Kocayayla’sı, Karaman’ın 
Karadağ bölgesi; Kayseri, 
Muş, Karacaören, Madenşehri 
ve Üçkuyu yılkı atlarının 
görüldüğü yerlerden birkaçı. 
Manisa’nın sırtını dayadığı 
Spil, 1969 yılında millî park 
ilan edilmiş. Parkta 100’den 
fazla endemik, 70’ten 
fazla şifalı bitki kayıtlara 
geçirilmiş. Spil lalesi ya da 
Manisa lalesi diye bilinen 
lalenin de vatanı burası. 

released their horses, which 
worked for them in spring and 
summer, into the wild in order to 
avoid the trouble of feeding them. 
If they managed to survive 
through the winter, when spring 
came, they once again chose one 
of them according to their needs 
and laid claim to it. With the use 
of tractors becoming widespread 
after the ´70s, the horses that 
were released into the wild were 
no longer reclaimed. Despite not 
being a part of the wildlife, these 
domesticated horses got used to 
coping on their own. Wild horses 
can be found on Mount Yunt in 
Manisa, Kocayayla in 
Afyonkarahisar, the Karadağ 
region in Karaman, Kayseri, Muş, 
Karacaören, Madenşehri, and 
Üçkuyu. 
Mount Sipylus, which Manisa 
leans against, was declared a 
national park in 1969. More than  
100 endemic plants and 70 
healing herbs have been 

7

6

7

6

500 yıllık geçmişe sahip mesir 
macunu, her yıl Nevruz günü 
yapılan törenlerle Sultan Camisi’nin 
minarelerinden halka saçılıyor. 
With a history dating back 500 years, 
the “mesir” paste is distributed to 
the people from the minarets of the 
Sultan Mosque with ceremonies held 
each year on Newruz.

Sulak çayırlarla ve sazlıklarla 
çevrili Marmara Gölü, iklimi ve 
doğası sayesinde önemli bir kuş 
çeşitliliğine sahip.  
Surrounded by meadows of water 
and reeds, Lake Marmara boasts 
a significant variety of bird species 
thanks to its climate and nature.
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 BİLGİ 
Anadolu Jet; Ankara, 

Sabiha Gökçen, K.K.T.C ve 
Şanlıurfa’dan İzmir’e karşılıklı 

seferler düzenleniyor.
İzmir’den Manisa’ya karayolu ile

ulaşabilirsiniz.
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik

gösterebileceğinden lütfen web sitemizi
ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights from 
Ankara, Sabiha Gokcen, K.K.T.C and 

Şanlıurfa  to Izmir. You can reach Manisa 
by road from Izmir.

*Alterations can be made to the schedule/ 
hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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8 Batı Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan eserlerin yanı sıra Sardes antik kenti kazılarından çıkarılan birçok eser Manisa Müzesi’nde sergileniyor.   
Besides the artifacts gathered from various places in Western Anatolia, many of the findings unearthed during the excavations at the ancient city of Sardis are on display 
at the Manisa Museum.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 
bir döneme ismini veren 
laleler de işte bu laleler. 
Piknik alanları, bungalovları, 
yürüyüş ve tırmanış 
rotalarıyla âdeta cennetten 
bir köşe. 
Güzelliği kadar efsaneleriyle 
de ünlü Spil’den inerken 
Niobe Kayası’na uğruyorum. 
Efsaneye göre; Frigyalı Niobe, 
Thebai Kralı Amphion’la 
evlenir ve 12 çocuğu olur. 
Çocukluk arkadaşı Leto’nun 
ise Zeus’tan iki çocuğu vardır. 
Sürekli çocuklarını öven ve 
Leto’nun sadece iki çocuğu 
olmasını yeren Niobe, bir 
süre sonra Leto’yu kızdırır. 
Leto çocuklarına, Niobe’nin 
tüm çocuklarını öldürtür. 
Çocuklarını kaybeden 
Niobe’nin büyük acısını 
dindirmek isteyen Zeus, onu 
dağın eteklerinde taşa çevirir. 
Gediz Vadisi’nin verimli 
topraklarında gezerken 
Manisa’nın meşhur sultanisi 
ile karşılaşıyorum. Tam 
mevsiminde gelmişim; salkım 

salkım üzümler dallarından 
sarkmış. Sultaniye üzümü 
olarak da bilinen çekirdeksiz 
üzüm türü bu topraklarda 
yetiştirilen en değerli ürün. 
Manisalılar bu konuda son 
derece iddialı; Türkiye’nin 
ve dünyanın en büyük 
üretim merkezi olduklarını 
söylüyorlar.  
Gölmarmara’ya uğruyorum 
ama gölün suları azalmış, 
biraz ilgi bekler hâlde. 
Buraya geliş sebeplerimden 
biri Gölmarmara’nın 
güneyindeki Bin Tepeler 
Lidya Tümülüslerini görmek. 
Sardes ile Gölmarmara 
arasına yayılmış 119 tümülüs 
var. Mezarların boyutları, 
ait oldukları kişinin sosyal 
durumunu gösteriyormuş. 
Şehir planlaması konusunda 
emsalsiz Sardes antik 
kentini sonunda göreceğim 
için heyecanlıyım. Tarihte 
ilk altın parayı basan Lidya 
Krallığı’nın başkenti Sardes’in 
birçoğu ayakta kalmış binaları 
arasında uzun süre kalıyorum. 

registered here. This is also the 
homeland of the tulip known as 
Sipylus tulip or Manisa tulip. 
These are the tulips that lend 
their name to an era of the  
Ottoman Empire. With its 
recreational and picnic areas, 
bungalows, walking trails, and 
climbing routes, Mount Sipylus is 
a corner of paradise. 
As I descend Sipylus, famous for 
its legends and beauty, I drop by 
the Weeping Rock aka Niobe’s 
Rock. Legend has it that Phrygian 
Niobe married Amphion, the king 
of Thebes, and had twelve 
children. Her childhood friend, 
Leto, had two children with Zeus. 
Praising her own children all the 
time and disparaging Leto for 
only having two, Niobe got on 
Leto’s wrong side one day and got 
her children to kill all of Niobe’s 
offspring. Wanting to alleviate 
her pain, Zeus turned Niobe into 
a stone on the slope of the 
mountain. 
As I wander in the abundant land 
of the Gediz Valley, I come across 
the famed sultana of Manisa. I’m 

here at the right season: bunches 
of grapes weigh on the branches.
This seedless grape known also as 
sultana is the most valuable 
product that grows in this land. 
Manisians are quite ambitious 
when it comes to the sultana: they 
claim to be Turkey’s and the 
world’s greatest production 
center.  
I drop by Gölmarmara Lake but it 
seems a bit dried, it requires 
attention. One of the purposes of 
my visit is to see the Bin Tepe 
(Thousand Hills) Lydian burial 
mounds located south of 
Gölmarmara. There are 119 
burial mounds spread over the 
area between Sardis and 
Gölmarmara. The size of the 
tombs are representative of the 
buried person’s social status. 
I’m quite excited to visit the 
famed ancient city of Sardis, 
renowned for its urban planning. 
In Sardis, the capital of the 
Lydian Kingdom which minted 
the first golden coin in history, I 
stand among the buildings, most 
of which are still standing. One of 
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İncil’de adı geçen yedi önemli 
kilisenin biri Sardes’te. Diğer 
ikisi Philadelphia ve Thyateira 
ise Manisa sınırları içinde. 
Son durağım Yanık Ülke 
adıyla bilinen Kula. Patikadan 
ilerleyerek vardığım bölgenin 
daha önce gördüğünüz 
şeylere benzemediğini 
düşüneceksiniz belki de. 
Etraftaki siyah taşlar, buraya 
neden Yanık Ülke dendiğini 
açıklıyor sanki. Binlerce yıl 
önce irili ufaklı yanardağların 
harekete geçtiği bir yermiş 
burası. Zamanla etkisini 
kaybetmiş ve geriye simsiyah 
bu yer kalmış. Bölge yıllardır 
sürdürülen çalışmalar sonucu 

2011’de uluslararası jeopark 
belgesi almış. Kula’nın tarihî 
evlerini görmek için merkeze 
kadar gidiyorum. Özenle 
yapılmış evlerin harika 
dokusuna hayran kalıyorum. 
Sokakları örten çatıların 
saçakları süslemelerle 
bezenmiş. Bozulmadan 
kalmış sokaklarda dolanırken 
kapı önlerinde örgü ören 
teyzelerle sohbet edip çay 
içiyorum. Geçmişe gidiyorum 
Manisa’da sanki. Bu kısa 
yolculukta görmeye fırsat 
bulamadığım yerlerini ise 
bir sonraki buluşmamıza 
bırakarak dönüş 
hazırlıklarına başlıyorum. 

the seven important churches 
that are cited in the Bible is in 
Sardis, and two others, 
Philadelphia and Thyatira, are in 
Manisa. 
My last stop is Kula, aka the 
“Burnt Land.” You might think 
that this area, reachable by path, 
looks like nothing you have ever 
seen before. The black stones 
around it seem to clarify why it 
is called “Burnt Land.” 
Thousands of years ago, this was 
a place where volcanoes, big and 
small, were active. In time, they 
became extinct but they left 
behind this coal black scenery. 
After years of efforts, the region 
was granted a geopark certificate 

in 2011. I head towards the 
center to see Kula’s historical 
houses. I admire the 
conscientious craftsmanship 
employed in building the 
houses. The eaves of the roofs 
that cover the streets are 
embellished with decorations. 
As I stroll along the streets 
that have preserved their 
appearances, I strike a 
conversation with the ladies 
that are knitting at their 
doorsteps. In Manisa, I seem 
to travel back into the past.
Leaving the places I could not 
explore this time for another 
trip, I begin my preparations 
to return home. 

9

9 “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Manisa, Osmanlılar döneminde eşsiz eserlerle donatılmış. 
Known as the “City of Shahzades” Manisa was adorned by unique structures during the Ottoman era.
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We’ve got some news for those who hop on a plane 
and head to Van for its delicious breakfast: completed 

after a long preparation, the doors of the Van 
Museum are now open to visitors. Having come all 

this way, you can see the breakfast kitchenware used 
by the people of Van centuries ago.

Leziz kahvaltılar için uçağa atlayıp Van’a gidenlere 
bir müjdemiz var: Uzun bir hazırlık sürecinden sonra 

tamamlanan Van Müzesi ziyaretçilere kapılarını 
açtı. Hazır buraya kadar gelmişken yüzyıllar önce, 
Van ahalisinin kahvaltısını hangi kap kacak içinde 

yaptığını da görebilirsiniz.

A MUSEUM IN VAN 
VAN’DA BİR MÜZE  

ANETTE HANISCH

ÖMER DOĞAN



1 2

Heybetli dağlarla çevrili 
Van Gölü’nün doğusundaki 
bereketli ovadaydı Urartu 
Krallığı’nın başkenti Tuşba. 
Deniz büyüklüğündeki bu 
gölün kenarındaki dümdüz 
arazide yerkabuğunu 
yırtarcasına yükselen kaya 
kütlesinin üzerine bir kale 
kurmuşlardı.   
Bu dağ hem göle hem ovaya 
hâkim hem de kayaların 
dibinde lezzetiyle dillere 
destan olmuş, yaz-kış akan 
bir pınarı var. Urartu’nun 
kurucusu Kral I. Sarduri’nin 
MÖ 9’uncu yüzyılda 
krallığının ilk ve en önemli 
kalesini inşa etmek için burayı 
seçmesi şaşırtıcı değil. 
Urartuların buraya ilk 
yerleşen medeniyet 
olmadığını Kale Dağı’nın 
kuzey cephesindeki höyükte 
yapılan arkeolojik kazılardan 
anlıyoruz. Bölgeyi katman 
katman inceleyen arkeologlar, 
Kale Dağı etrafının 5 bin 
yıl önce iskân edildiğini, 

Erken Tunç Çağı’na ait yapı 
kalıntılarını gün ışığına 
çıkararak tespit etti.   
Öte yandan I. Sarduri’nin 
kalesine Urartulardan 
sonra hangi medeniyetlerin 
yerleştiği konusunda çok 
fazla bilgimiz yok.  Fakat onu 
mevcut hâline getirenlerin 
Osmanlılar olduğu kesin. 
Onların bıraktığı, Kale 
Dağı’nı bir taç gibi çevreleyen 
güçlü ve muhkem duvarların 
görüntüsü bugün bile son 
derece etkileyici.  
Kale Dağı’nın kuzeyinde yer 
alan yeni Van Müzesi’nin 
aynalı cephesi ziyaretçilerini 
işte bu muhteşem 
manzarayı yansıtarak 
karşılıyor. Görkemli girişi 
kadar müzenin kendisi 
de tarih meraklılarını 
heyecanlandıracak nitelikte: 
23 ayrı holde başarılı bir 
ışıklandırma ile birçok 
seçkin eser sergileniyor. 
Modern müzeciliğin 
tüm imkânlarından 

The capital of the Urartian 
Kingdom, Tushpa was founded 
on the fertile plain to the east of 
Lake Van which is surrounded 
by stately mountains. On the 
shores of this lake, which is as 
immense as the sea, they set 
up a castle on a rock mass that 
arose as if to tear the Earth’s 
crust. 
This mountain has commanding 
views of both the lake and 
the plain. It also had a spring 
flowing beneath its rocks, whose 
waters, come summer or winter, 
were legendary for their aroma. 
It was not really surprising that 
King Sarduri I, the founder of 
the Urartian Kingdom, chose 
this place to build the first and 
most important castle of his 
kingdom in the 9th century BC. 
We understand that the 
Urartians were not the first 
civilization to settle here 
thanks to the archaeological 
excavations carried out in 
the tumulus on the northern 
façade of Mount Kale. The 

archaeologists who explored the 
site layer by layer determined 
that Mount Kale and its 
environs had been inhabited as 
far back as 5,000 years ago, by 
bringing to light the remains 
of buildings dating back to the 
Early Bronze Age. 
On the other hand, we are 
not really well informed as to 
which civilizations settled in 
the Castle of Sarduri I after 
the Urartians. It is for certain, 
however, that the Ottomans 
gave it its existing shape. The 
appearance of the strong and 
firm walls they left behind, 
which surround Mount Kale like 
a crown, is imposing even today. 
The mirrored façade of the 
new Van Museum located to 
the north of Mount Kale greets 
its visitors by reflecting this 
magnificent landscape. With 
its splendid entrance, the 
quality of the museum will thrill 
history enthusiasts. With very 
successful lightening, many 
select pieces are on display 

1 Van Müzesi’nin etnografik bölümünde eski Vanlıların gündelik hayatlarında 
kullandıkları kap kacak sergileniyor.
At the ethnography section, the cookware used in everyday life by the people of 
Van in the olden days are on display.

Projeksiyon ve bilgilendirici levhalar yardımıyla ziyaretçiler tarihin akışına 
kapılıyor.
With the help of the projections and informational signboards, visitors are 
guided through the course of history.

2
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3 Kale Dağı’ndan Eski Van’ın önemli camilerinden Hüsrev Paşa Camii’ne bakış.
A view of Hüsrev Pasha Mosque, one of the most important mosques of Old Van, from Mount Kale.

faydalanılmış: açıklayıcı 
panolar, projeksiyonlar ve 
canlandırmalar sayesinde 
Paleolitik Çağ’dan günümüze 
kadar bölgenin tarihi ve 
etnografyası gözler önüne 
seriliyor.  
Müzenin bir sergi holü, 
1998 yılında Hakkari kent 
merkezinde bir rastlantı 
sonucu bulunan, insan 
kabartmalı 13 stele ayrılmış. 
Anlamları hâlâ gizemini 
koruyan bu çıplak insan 
figürlerinin etrafında 
hayvan, silah ve çadırların 
resmedildiği, uzunluğu 3 
metreye kadar varan steller 
MÖ 2’nci binyılın ortalarına 
tarihleniyor. 
Müzenin ana teması Urartu 
Medeniyeti. Urartuların kendi 
yazıları yokmuş, çivi yazısını 
ebedî rakipleri Asurlulardan 

in 23 different galleries. All 
means of modern museology 
have been employed. Thanks 
to explanatory signboards, 
projections, and scenes of 
enactment, the history and 
the ethnography of the region 
starting with the Paleolithic 
Age are laid before the eyes. 
One of the exhibition halls of 
the museum is reserved for 13 
anaglyphic stelae depicting 
humans which were found by 
coincidence in 1998 at the 
Hakkari city center. These 
almost 3-meter-long stelae, 
which remain a mystery to 
this day, depict naked human 
figures surrounded by animals, 
weapons, and tents, and date 
back to the middle of the 2nd 
century BC. 
The main theme of the museum 
is the Urartian civilization. 

alıp kendi dillerine göre 
geliştirmişler. Muhteşem 
çivi yazılı taş blokları ayrı bir 
holde sergileniyor. Ziyaretçiler 
Urartuların maden işleme 
sanatındaki ustalığını ve 
takılarının çeşitliliğini de 
keşfedebilirler. 
Urartu kalelerini yerinde 
görmenin cazibesi tabii 
ki ayrı, ancak yıkık 
durumda oldukları için 
eski ihtişamını hayal 
etmek güç. Van Müzesi 
devasa taş bloklardan 
inşa edilmiş Çavuştepe 
Kalesi’nin girişini bizim için 
canlandırıyor. Bu salonda 
ayrıca Urartu’da gündelik 
hayat, tarım, ekonomi, 
sulama, dokumacılık ve 
gıdaların muhafazası gibi 
konularla ilgili birçok bilgi 
veriliyor. 

The Urartians did not have 
their own writing. They 
borrowed cuneiform from their 
archenemies, the Assyrians, and 
developed it in line with their 
own language. The magnificent 
cuneiform rock blocks are on 
exhibit in another hall. Visitors 
can also discover the mastery of 
Urartians in processing ores and 
the variety of their ornaments. 
The appeal of seeing the 
Urartian castles on the spot is a 
completely different experience; 
however, considering they lay 
in ruins, it is hard to imagine 
their former glory. The Van 
Museum  recreates the entrance 
of the Çavuştepe Castle which 
had been formed of colossal 
rock blocks. In this hall, a 
lot of information is given 
on topics such as the daily 
living, agriculture, economy, 

3
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Müzeyi gördükten sonra 
hemen yanındaki Van 
Kalesi’ni gezmeden 
ayrılmak olmaz elbette. 
Duvarlarla koruma altına 
alınan kale alanına girince 
geleneksel Van mimarisinin 
örneklerinden kerpiç evlerle 
karşılaşacaksınız. Kale 
Dağı’nın dibindeki çeşmeden 
ise Vanlılar içme sularını 
temin ediyor. Çeşmeden akan 
suyu takip ederek dev kesme 
taşlarından inşa edilmiş, tam 
olarak ne işe yaradığına karar 
verilemeyen Sardur Burcu’nu 
ve bu yapının her köşesine 
Akadca ve Asur çivi yazısı 
ile kazınmış kitabe metnini 
göreceksiniz. Kale Dağı’nın 
güneybatı cephesine oyulmuş, 
Urartu kralları Argişti, 
II. Sarduri ve Menua’nın 
kaya mezarları ise özellikle 
yaptıkları kahramanlıkları 
anlatan devasa çivi yazılı kaya 
duvarından dolayı görülmeye 
değer. 
Parke taşlı yürüyüş yolundan 
ilerleyerek, surları renkli 
Ahlat taşından inşa edilmiş 
kapıdan geçerek tepeye 

irrigation, weaving, and 
conservation of foodstuff in the 
Urartian times. 
After visiting the museum, one 
can’t depart without seeing 
the Van Castle right beside it. 
Entering the site of the castle 
that is protected with walls, 
you will come by adobe houses, 
which are the traditional 
examples of Van architecture. 
The inhabitants of Van still get 
their fresh water supplies from 
the fountain beneath Mount 
Kale. Following the water that 
flows from the fountain, you 
will come by the Sardur Bastion 
built from gigantic blocks of 
cut stone, whose function 
is unknown to this day. The 
epigraph inscribed on one 
of its corners is in Akkadian 
and Assyrian. Bored into the 
southwest façade of Mount 
Kale, the rock tombs of Urartian 
kings Argishti, Sarduri II, and 
Menua are worth seeing for 
the rock face with epigraphs in 
cuneiform relating their heroic 
deeds. 
Following the cobblestone 
path, passing through the 

Van Kalesi’nin heybetli surları en 
son 2012 yılında tadilat gördü.
The stately walls of the Van Castle 
were last restored in 2012.

4

4

gate, the walls of which are 
built with colored Ahlat stone 
(Ignimbrite), there meanders 
a road up the hill. The climb 
is a bit exhausting but the 
great vista will make you 
forget all your tiredness. The 
lake stretches to the west as 
far as the eye can see. On its 
north shore, there rises the 
snow-laden, conical peak of 
Mount Süphan. To the south, 
the mighty crown of Mount 
Artos salutes us. Two to three 
kilometers away, Modern Van 
lies to the east. 
Nothing much remains other 
than rough terrain from the 
Old Van, which was once built 
on the south façade of Mount 
Kale. Following the devastation 
of Old Van in 1915, Van Great 
Mosque (Van Ulu Camii) and 
the  Red Minaret Mosque (Kızıl 
Minareli Camii) have made it 
to our day in ruins. Built by 
Sinan, Hüsrev Pasha Mosque 
has undergone major repair 
work, and the white-and-brown 
striped Kaya Çelebi Mosque has 
been reconstructed. 
On the days when the weather 

doğru bir yol kıvrılıyor. 
Çıkış biraz yorucu olsa da 
muhteşem bir manzara 
size bütün yorgunluğunuzu 
unutturacak. Göl batıya doğru 
göz alabildiğine uzuyor. 
Kuzey sahilinde Süphan 
Dağı’nın karlı, konik tepesi 
yükseliyor. Güneyde Artos 
Dağı’nın kudretli zirvesi selam 
veriyor. Modern Van doğuya 
doğru iki üç kilometre uzakta 
görünüyor. 
Zamanında Kale Dağı’nın 
güney cephesine kurulmuş 
olan Eski Van şehrinden 
bugüne engebeli bir arazi 
dışında pek bir şey kalmamış. 
Eski Van’ın 1915’teki 
yıkımından sonra Ulu Camii 
ve Kızıl Minareli Camii 
günümüze harap hâlde 
ulaşmış.  Mimar Sinan’ın eseri 
olan Hüsrev Paşa Camii büyük 
bir tadilat görmüş, beyaz-
kahverengi çizgili Kaya Çelebi 
Camii ise tamamen yeniden 
inşa edilmiş. 
Havanın iyi olduğu bir günde, 
Van’ın Gevaş ilçesindeki 
Akdamar Kilisesi sizi 
muhteşem bir gezintiye 

 

 BİLGİ 
AnadoluJet Ankara-Van ve 

İstanbul (Sabiha Gökçen) - Van 
arasında karşılıklı seferler 

düzenliyor. 
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 
gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip 

flights between Ankara-Van and 
İstanbul (Sabiha Gökçen)-Van

*Alterations can be made to the schedule/ 
hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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Efsanevi Van kahvaltısının ana ögeleri bal ve süt ürünleri. 
The essentials of legendary Van breakfasts: honey and milk products.

Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Süphan Dağı’nın 
zirvesi ihtişamı ile göz kamaştırıyor.
Located to the north of Lake Van, the peak of Mount Süphan 
dazzles with its glory.

is fine, the Akdamar Church 
in the Gevaş borough of Van 
invites you on a great excursion. 
The tour boats take you to the 
Cathedral of the Holy Cross 
built on the southeastern end 
of Akdamar Island upon the 
orders of the Armenian King 
Gagik I. This 1,000-year-old 
building, which has undergone 
comprehensive restoration, 
fascinates all its visitors with 
its resplendence. The rich stone 
reliefs covering the exterior 
walls of the church seem to 
have leapt out of a child’s 
imagination: all sorts of figures 
are hidden in the carved vines 
providing a framework to the 
reliefs depicting stories from the 
Bible and hunting scenes. And 
if you happen to visit in spring, 
when almond trees blossom, 
your visit will certainly turn 
into a fairy tale. 
I would recommend you boost 
your energy with the famous 
Van breakfast before traveling 
back in time to explore the 
history of Van. You can start 

your day with local delights 
by choosing one of the grand 
establishments offering lake 
views on Iskele Street or 
towards Edremit, or one of the 
traditional breakfast saloons in 
the marketplace. The essentials 
of the Van breakfast are herb 
cheese, clotted cream, yoğurt 
kaymağı (yoghurt’s clotted 
cream), local honey, eggs with 
kavurma (braised meat), 
murtuğa, and kavut (roasted 
ground wheat sautéed with 
butter). 
The Hoşap Castle, Ayanis, 
Toprakkale, and Çavuştepe 
Urartian Castles, the Seven 
Churches or Çarpanak 
Church, aka Ktuts Monastery, 
situated on another island, 
are among the historical sites 
worth visiting in Van. Add to 
these the superb grilled meat 
restaurants, the entertainment 
venues in Iskele neighborhood, 
and the beaches in Edremit, 
and you will see that Van 
will satisfy you in every way 
throughout the year!

davet ediyor. Düzenli 
sefer yapan gezi tekneleri 
sizi Ermeni Kralı I. Gagik 
tarafından Akdamar Adası’nın 
güneydoğu ucuna yaptırılmış 
Kutsal Haç Kilisesi’ne götürür. 
Kapsamlı bir restorasyondan 
geçirilen 1000 yıllık yapı, 
bütün ihtişamı ile her geleni 
büyüler. Kilisenin bütün dış 
duvarlarını kaplayan zengin 
taş kabartmaları sanki bir 
çocuğun hayal gücünden 
fırlamış gibi: İncil’den 
motifler avlanma sahneleri 
ile iç içe geçmiş ve asma 
yapraklı bordürün içinde 
saklanmış türlü türlü figürler 
ziyaretçileri kendine hayran 
bırakıyor. Hele yolunuz 
ilkbaharda, badem çiçeği 
zamanında adaya düşerse 
ziyaretiniz tam bir peri 
masalına dönüşecektir. 
Van tarihine yapacağınız 
yolculuk öncesi meşhur 
Van kahvaltısı ile enerji 
toplamanızı mutlaka tavsiye 
ederim. İskele Caddesi’nde 

veya Edremit istikametinde 
göl manzaralı büyük tesisleri 
tercih edebileceğiniz 
gibi, çarşıdaki geleneksel 
kahvaltı salonlarında da bu 
yöresel lezzetler eşliğinde 
güne başlayabilirsiniz. Van 
kahvaltısının olmazsa olmaz 
ögeleri otlu peynir, süt 
kaymağı, yoğurt kaymağı, 
yöresel bal, kavurmalı 
yumurta, murtuğa ve 
kavut (dövülerek un hâline 
getirildikten sonra kızgın 
tavada tereyağında kızartılan 
kavrulmuş buğday).  
Hoşap Kalesi, Ayanis, 
Toprakkale ve Çavuştepe 
Urartu kaleleri, Yedi Kilise 
veya diğer bir adada bulunan 
Çarpanak Kilisesi de Van’ın 
görülmeye değer tarihî 
eserlerinden. Bunlara bir 
de harika et lokantalarını, 
İskele Mahallesi’nin eğlence 
mekânlarını, Edremit’in 
plajlarını ekleyin göreceksiniz 
ki Van sizi her mevsimde, her 
açıdan memnun edecek!
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This month, as the cold winter days start to knock on 
our door, if you want to witness nature getting gently 
painted white and to behold this beauty in solitude, 

you should head to Ilgaz Mountain National Park. 

Soğuk kış günlerinin kapımızı çaldığı bu ayda 
doğanın usul usul beyaza boyandığı anlara şahitlik 
etmek ve bu güzellikle baş başa kalmak isterseniz 

rotanızda Ilgaz Dağı Millî Parkı mutlaka olmalı. 

IILGAZ, YOU ARE ONE 
OF ANATOLIA’S GREAT 

MOUNTAINS 

ILGAZ, ANADOLU’NUN SEN 
YÜCE BİR DAĞISIN

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

DKMP ARŞIV / HALIL İBRAHIM BEKAR





1

2Batı Karadeniz’deki Kızılırmak 
Havzası’nda,  Kastamonu ve 
Çankırı sınırları içerisinde 
yer alan, 1.088 hektar 
büyüklüğündeki alan 1976 
yılında Ilgaz Dağı Millî Parkı 
ilan edildi. 
Serpantinler, şistler ve volkanik 
kayaçlardan meydana gelen 
arazi yapısıyla bilinen Ilgaz Dağı 
Millî Parkı,  değişik karakterde 
vadilere, sırtlara ve doruklara 
sahip. Böyle bir arazi yapısını 
gür ormanlarla birleştiren bu 
alan, seyrine doyulamayacak 
eşsiz bir görüntü sunar 
ziyaretçilerine. 
Sahip olduğu doğal, kültürel ve 
rekreasyon kaynak değerleri 
ile Türkiye’nin önemli doğa 
koruma alanları içerisinde yer 
alan millî park Uludağ köknarı, 
sarıçam, ardıç, gürgen ve kayın 
ormanlarıyla yeşilin her tonunu 
taşır bağrında. 
O muhteşem orman örtüsünün 
içinde ise keşfedilmeyi bekleyen 

gizli bir dünya var aslında. 
Bozayı, karaca, kızılgeyik, kurt, 
tilki, yaban domuzu ve yabani 
tavşan gibi memeli türlerin 
kendilerine yurt edindiği 
Ilgaz Dağı Millî Parkı’nda 
siyah leylekten arı şahinine, 
karatavuktan kerkeneze, 
üveyikten kukumava, ebabilden 
bülbüle yüzlerce kuş türü 
yaşamını sürdürüyor. 
Her mevsim ayrı bir güzelliğe 
sahip bu millî park, taşıdığı 
coğrafi değerlerin yanı sıra tarihî 
değerler bakımından da oldukça 
zengin. İnebolu sahilinden 
başlayan, Kastamonu ve Çankırı 
üzerinden Ankara’ya uzanan, 
Kurtuluş Savaşı boyunca 
İnebolu’ya deniz yoluyla gelen 
cephanenin kağnılarla cepheye 
ulaştırılmasında kullanılan 
340 kilometrelik yolun yaklaşık 
dört kilometrelik kısmı millî 
parktan geçmekte. Bu sebeple 
de burada her yıl Kastamonu ve 
Çankırı valilikleri tarafından 

In 1976, 2,688 acres of land 
remaining within the bounds 
of the cities of Kastamonu 
and Çankırı in the Kızılırmak 
Basin in the Western Black Sea 
region, were declared the Ilgaz 
Mountain National Park. 
Known for its terrain comprised 
of antigorite, schist, and 
volcanic rocks, Ilgaz Mountain 
National Park features various 
types of valleys, ridges, 
and peaks. Combining this 
land structure with a dense 
forest, the area presents its 
visitors with an unforgettable 
landscape. 
Regarded as one of Turkey’s 
most important protected 
national parks with its natural, 
cultural, and recreational 
resources, the national park 
harbors at its bosom all shades 
of green with forests full of 
Uludağ fir, yellow pine, juniper, 
alder, and beech. 
And under the magnificent 
forest cover, there actually is 
a secret world waiting to be 

explored. The home of mammals 
such as grizzlies, roebucks, red 
deer, wolves, foxes, boars, and 
hares, Ilgaz Mountain National 
Park is the natural habitat of 
hundreds of bird species ranging 
from black starks to honey 
buzzards, blackbirds to kestrels, 
turtle doves to owlets, and 
swifts to nightingales. 
This national park offers an 
enticement every season, and 
is rich not only in terms of 
geographical but also historical 
value. Around 4 kilometers 
of the 340-kilometers-long 
road that runs through the 
park and sets out from the 
shores of Inebolu leading to 
Ankara over Kastamonu and 
Çankırı was used to transport 
ammunition delivered to 
Inebolu by sea to the frontiers 
with ox carts throughout the 
War of Independence. That’s 
why the Istiklal Road Hiking 
event is held here every year by 
the Governorates of Kastamonu 
and Çankırı. 

1 Ilgaz Dağı Millî Parkı özellikle mayıs ile eylül ayları arasında doğa yürüyüşü 
sevenler için eşsiz bir doğa vadediyor.
Ilgaz Mountain National Park promises an unprecedented nature to those who 
would like to hike between May and September.

Hacet Tepe, alanı geniş bir perspektiften görmenizi sağlıyor.
Hacet Hill offers a panaromic view of the area.

2
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3 Kış aylarının en eğlenceli mekânı, kayak sporu için yapılmış tesisler bölgesi.
The area is full of centers for skiing, winter’s most entertaining activity.

3

İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinliği 
düzenleniyor. 
llgaz Dağı Millî Parkı’nda bir de 
şehitlik anıtı var. 1921 yılında 
Derbent mevkiinde bulunan 
Ilgaz Dağı Derbent Karakolu’nda 
şehit düşen beş jandarma 
erimizin anısına 1957 yılında 
dikilen bu abide, tescilli kültür 
varlığı niteliğinde. 
Türkiye’nin önemli kış turizm 
merkezlerinden biri olan 
Ilgaz Dağı Millî Parkı, kış 
mevsiminde ziyaretçilerin 
sıklıkla tercih ettiği bir yer. 
Özellikle tatil dönemlerinde 
ve hafta sonlarında insanların 
yoğun olarak ziyaret ettiği 
parkta üç kayak pisti bulunuyor. 
Bu pistlerin ikisinde telesiyej, 
birinde ise teleski hizmeti 
veriliyor. Daha ziyade kayak ve 
snowboard sevenler tarafından 
tercih edilen alanda aralık ayı 

There is a martyrs’ monument 
in the Ilgaz Mountain National 
Park. The monument, which 
was erected in 1957 in memory 
of five gendarmerie privates 
who were martyred in 1921 at 
the Ilgaz Mountain Derbent 
headquarters in the Derbent 
locality, is a registered cultural 
asset.  
One of the most important 
winter touristic centers of 
Turkey, Ilgaz Mountain 
National Park is often preferred 
by visitors in the winter season. 
There are three ski tracks in 
the park, which is very popular 
with visitors especially on 
vacations and weekends. While 
in two of these tracks chairlift 
services are offered, one of them 
offers telpher services. Mostly 
preferred by ski and snowboard 
enthusiasts, it starts to get 

itibarıyla başlayan ziyaretçi 
yoğunluğu marta kadar devam 
ediyor.  
Mayısta başlayıp eylüle kadar 
devam eden süreçte ise daha 
çok doğa yürüyüşü, botanik 
turları, foto safari; flora, fauna 
ve kuş gözlemi gibi etkinlikler 
düzenleniyor. Bu etkinlikler için 
oluşturulmuş iki farklı güzergâh 
kullanılıyor. Her iki güzergâhta 
da tepeler, yaylalar, dereler, 
endemik bitki türleri ile Uludağ 
köknarı ormanı rahatlıkla 
görülebilir. 
Özellikle karın yağmasıyla 
birlikte bembeyaz gelinliğini 
giymiş bir gelin havasına 
bürünür  Ilgaz Dağı Millî Parkı. 
Her ne kadar bir bohçası, 
bir çeyiz sandığı olmasa da 
muazzam manzarası, yeşilin her 
tonuna sahip ormanı, yaylaları, 
tepeleri ve derelerini sergiler o 

crowded from December and the 
season lasts until March.  
The period that starts in May 
and lasts to September, features 
nature hikes, botanical tours, 
photo safaris, and activities 
such as flora, fauna, and bird 
observations. Two different 
predetermined routes are used 
for these activities. On both, 
you can easily observe the hills, 
highlands, streams, endemic 
plant species, and the Uludağ 
fir forest. 
When snow falls, Ilgaz 
Mountain National Park 
resembles a bride wearing her 
gown. Despite lacking a dowry 
or a wedding chest, it exhibits 
its magnificent landscape, its 
forests featuring all shades 
of green, highlands, hills, and 
streams to those who come to 
visit her.  
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da kendisini görmeye gelenlere.  
Bu mükemmel güzellikleri gezip 
oksijen dolu havasını ciğerlerine 
çeken misafirlerine birbirinden 
leziz tatlarla tanışma fırsatı 
da veriyor Ilgaz Dağı bölgesi. 
Özellikle çorbasıyla, hamur 
işiyle ve helvasıyla ünlü bu 
yöre fırında keşkek, organik 
bal ve doğal mantarla yapılan 
farklı yöresel lezzetler 
sunuyor ziyaretçilerine. Ayrıca 
Kastamonu’ya has büryan 
kebabı, döner üstü tirit, çekme 
helva, banduma ve ekşili pilav 
da tadılması gereken lezzetler 
listesinde ilk sıralarda. 
Mevsimine göre çadırlı kamp 
yapılabilen Ilgaz Dağı Millî 
Parkı’nda ya da civarında 
özel işletmelere ait otellerde 
ve kamu kurumlarına 
ait misafirhanelerde 
konaklayabilirsiniz. Ilgaz Dağı 
Millî Parkı’na Ankara’dan 
ve çevre illerden karayolu 
ile oldukça kısa sürede 
ulaşılabiliyor. Ayrıca Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na Türk 
Hava Yolları ve AnadoluJet’in 
gerçekleştirdiği seferlerle 
bölgeye ulaşım son derece kolay. 

The Ilgaz Mountain region 
also offers its guests delicious 
flavors as they inhale the 
oxygen-rich air and explore 
the splendid beauties. Famous 
specifically for its soup, 
pastries, and halva, this 
region presents its visitors 
different local delights like 
baked “keşkek”, and delicacies 
prepared with organic honey 
and local mushrooms. Besides 
these, ranking top in the list 
of local must-taste delicacies 
are “büryan” kebab specific to 
Kastamonu, “tirit” on pita bread, 
“çekme halva”, “banduma”, and 
sour pilaf. 
Depending on the season, you can 
set up your own camping site, or 
you can stay in a tent, the private 
hotels, or public guesthouses in 
the Ilgaz Mountain National 
Park’s environs. It won’t take 
you long to get to Ilgaz Mountain 
National Park by highway from 
Ankara and the surrounding 
districts. It is also quite easy to 
get to this region with Turkish 
Airlines and AnadoluJet flights 
departing from Ankara Esenboğa 
Airport. 

4

4

Objektife yakalanmış bir sincap… Ormanı kendine ev edinmiş birçok canlı 
türü yaşıyor millî parkta.
A squirrel captured by the camera… Various types of creatures call the national 
park their home.

Millî parka kar düşünce seyrine doyulmaz güzellikler ortaya çıkıyor.
When snow falls, the national park presents splendid, unforgettable landscapes.

5

5
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THE WIND-
WINGED 

CHILDREN OF 
ANATOLIA

PORTFOLYO / PORTFOLIO

NURİ ÇORBACIOĞLU

Atçı Ali Dayı sürüsünü eve 
götürüyor. Sazlıkta dağınık 

otlayan atlar gelen misafirler için 
toplanıp sadece gün batımında 

görebileceğiniz bir gösteri 
sergiliyor.

Horse Breeder Ali Dayı is leading his 
herd back home. Grazing dispersedly 

among the reeds, the horses are 
gathered together to perform a show 

for visitors, which takes place only 
at sunset.

ANADOLU’NUN 
RÜZGÂR 
KANATLI 

ÇOCUKLARI





Kıymetli rahvan atları özel bir 
yürüyüş şekline sahip, binicisini 
hiç sarsmadan yol alıyor. Öyle ki 

binici Türk kahvesinin köpüğünü 
dökmeden gidebiliyor. Bu atın 

tutkunları yılkı sürüsünden 
beğendiklerini satın aldıktan 

sonra yakalayıp evcilleştiriyor. 

Valuable ambling horses have a 
special walk that does not holdup 

their rider. It is such that a rider 
can go without spilling the froth of 
a cup of Turkish coffee. Those who 
appreciate such horses buy the one 
they like the best from the herd, to 

catch and tame it. 





Yılkı atı sürüsü koştuğunda göz 
gözü görmüyor. Toz bulutunun 

altında beliren yüzlerce at bir 
hayal gibi büyüleyici. 

When wild horses run, you can’t 
see your hand in front of your face. 

Emerging into sight from amongst a 
cloud of dust, hundreds of horses are 

as enchanting as a dream. 





Yılkılar “öğrek” adlı küçük 
gruplarla yaşar ve her grubun 

başında bir aygır bulunur. 
Tehlike ânında veya tüm sürü 

toplandığında da her bir öğrek 
kendi içinde birlikte kalır. 

Bu, aile olmanın getirdiği bir 
bilinçtir. 

Wild horses live in small groups called 
an “öğrek”; each group is led by a 

stud. In case of danger or when the 
whole herd gathers, the öğreks all 

sticks together. This is an awareness 
that comes from being a family. 





300’den fazla yılkı atı Kayseri 
Hürmetçi Sazlığı’nda özgürce 

koşturuyor. Yazın tozu dumana 
katan atlar, kışın karları yarıp 

geçiyor, bahardaysa suları 
dört bir yana savuruyor. 

Hayatını atlara adayan Ali 
Kemer, namıdiğer Atçı Ali 

Dayı, Türkiye’nin en büyük at 
sürüsüne sahip. 

Over 300 wild horses run freely in 
the Hürmetçi Reeds in Kayseri. The 

horses kick up dust in the summer, 
run through the snow in the winter, 

and splash waters everywhere in the 
spring. Dedicating his life to horses, 

Ali Kemer, aka Horse Breeder Ali Dayı 
(Uncle) has the biggest horse herd in 

Turkey. 





Every journey to the heart of Anatolia, reminds you of 
the things you have forgotten. History springs to life, 

the narratives of wanderers come through at every 
step, and at the end of these historical journeys you 
reach a whole new state of existence. Sivas, where 

caravans used to pass, and Divriği with Ulu Mosque, 
one of the most beautiful structures in history, come 

first and foremost amongst such places.

Anadolu’nun kalbine yapılan her yolculuk, unuttuğu 
şeyleri hatırlatıyor insana. Tarih yeniden canlanıyor, 

seyyahların anlatıları her adımda yeniden hayat 
buluyor ve bambaşka menzillere varılıyor bu 

tarihî yolculukların sonunda. İşte, bir zamanlar 
kervan yollarının geçtiği Sivas ve tarihin en güzel 

yapılarından Ulu Camii’ye sahip Divriği böyle yerlerin 
başında geliyor.

RICH IN SPIRIT:
SİVAS AND DİVRİĞİ

RUHU ZENGİN 
SİVAS VE DİVRİĞİ

DENİZ YILMAZ AKMAN

MUSTAFA YILMAZ - MESUDE  BÜLBÜL





1

2Sivas’a serin bir kış sabahı 
varıyorum. Yolculuk 
sırasında kuşbakışı 
gördüğüm, tepeleri sanki 
bir suluboya fırçasının 
darbeleriyle beyaza boyanmış 
boz dağların etkisi üzerimde, 
ilk olarak Sivas Kalesi’ni 
görmeye gidiyorum. 
Kaleden izlediğim giderek 
kalabalıklaşan şehrin 
üzerindeki sis yavaşça 
dağılıyor ve önümdeki 
genişlik bal gibi bir güneşe 
teslim oluyor. Karşımda, 
Evliya Çelebi’nin “Bolluk 
içinde bir şehir.” diye 
bahsettiği, İpek Yolu’ndaki 
kervan yolları üzerinde 
kurulmuş ve Mezopotamya 
ile Karadeniz arasında 
önemli bir ticaret merkezi 
olmuş Sivas var.  
Kalenin yakınlarında, 
masmavi çinileriyle uzaktan 
bile hemen göze çarpan Gök 
Medrese beni büyüleyen 

ilk önemli yapı oluyor. 
Üzerinde iki minaresi ve göz 
alıcı işlemeli taç kapısıyla 
12’inci yüzyılın bir eseri 
olan medrese, Selçuklu 
mimarisinin Anadolu’daki 
örneklerinden biri. Şifaiye 
Medresesi de aynı dönemde 
yapılıp şehrin ortasına 
değerli bir armağan gibi 
bırakılmış. Selçuklular 
döneminde tıp merkezi 
(darüşşifa) olarak kullanılan 
bu yapı, şimdilerde âdeta bir 
buluşma merkezi. Mavi ve 
kiremit renginin iç içe geçtiği 
desenli duvarlar, içlerinden 
türkü seslerinin geldiği 
hediyelik eşya dükkânları 
ve yeni demlenmiş çay 
kokuları eşliğinde sohbet 
edenlerin olduğu avlusuyla, 
tarihi avuçlarında saklıyor. 
Dükkânlara göz attığımda 
karşılaştığım el yapımı 
kemik taraklar ve çeşit çeşit 
tespihlerin hepsi Sivas’a özgü. 

I arrive at Sivas on a 
cold winter morning. 
Still impressed by the icy 
mountains, whose caps look 
like they’ve been painted white 
with watercolor brushstrokes, 
I head first to Sivas Castle. As 
I look down on the city from 
the castle, the fog on it slowly 
dissipates to reveal that it 
is coming to life and all that 
lies before me revels in the 
mellif luous sun. Sivas, cited 
by Evliya Çelebi as “a city 
enjoying abundance,” set up on 
the Silk Road where caravans 
once passed, the onetime 
important trade center 
between Mesopotamia and 
the Black Sea, extends right 
before me.  
Nearby the castle, Gök 
Madrasah, which strikes 
the eye even from afar with 
its deep blue glazed tiles, is 
the first historic structure 
that impresses me. With its 
two minarets and dazzlingly 
ornamented crown gate, the 

madrasah, a building dating 
back to the 12th century, is an 
example of Seljuk architecture 
in Anatolia. Built in the 
same period as the Şifaiye 
Madrasah, it was placed 
right in the middle of the 
city like a precious gift. This 
structure served as a medical 
center (darüşşifa) during the 
Seljuk rule and nowadays is a 
meeting spot. It hides history 
in the palm of its hands with 
its walls, where blue and brick 
red interlock, souvenir shops 
from the insides of which 
come voices singing folk songs, 
and its courtyard, where 
people exchange words to the 
accompaniment of freshly 
brewed tea. When I take a look 
at the shops, the handcrafted 
bone combs and all sorts of 
prayer beads I see are all 
specific to Sivas. 
In the square, after the Şifaiye 
Madrasah, I visit the Twin 
Minaret Madrasah, only the 
front façade of which is extant 

1 Sivas Ulu Camii’nin iç mimarisi en az dış cephesi kadar etkiliyor insanı.
The interior design of Sivas Ulu Camii (Great Mosque)  is as impressive as its  
exterior facades.

Sivas’ta bıçak yapımı gibi el sanatları günümüzde de yaşatılıyor.
In Sivas, crafts such as knife making are still kept alive today.

2
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3 Divriği Ulu Camii, Anadolu Selçukluları döneminden günümüze kalan en güzel kültürel miraslardan biri.
Divriği Ulu Camii (The Great Mosque) is one of the most beautiful cultural heritages of the Anadolu Seljuk era.

Şifaiye’nin yanı başında, 
sadece ön cephesi günümüze 
kadar ulaşabilmiş Çifte 
Minareli Medrese’yi ve 
meydanda sarı taşlı taç 
kapısıyla gönülleri çelen 
Buruciye Medresesi’ni görüp 
çarşıyı gezmeye başlıyorum. 
Tadını merak ettiğim Sivas 
katmerini bir an önce tatmak 
istediğimden, iştah açıcı 
kokuların geldiği fırınlardan 
birine giriyorum. Tereyağlı, 
sımsıcak katmerlerin tadı 
hâlâ damağımdayken biraz 
ötede tarihî bir şekerleme 
dükkânının sahibi çıkıp “Hoş 
geldiniz şehrimize!” diyerek 
lokum ikram ediyor. Artık 
bir süre bir şey yemem diye 
düşünürken köşebaşındaki 
bir başka dükkân önünde 
çay molası vermiş esnaf 
grubu, arasına tulum 

today, and the Buruciye 
Madrasah, which is enticing 
with its crown gate built of 
yellow stones. I, then, start 
exploring the bazaar. Wanting 
to taste the “ katmer” (sweet 
f laky pastry) of Sivas as soon 
as possible, I go into one of 
the bakeries. The appetizing 
scents draw me in. Whilst 
the warm, buttery taste of 
the katmer still lingers in my 
mouth, a few steps ahead, 
the owner of a historical 
confectionery comes up and 
saying “Welcome to our city!” 
offers me Turkish delights. 
Despite thinking I had my 
fill and won’t be having 
anything for a while, a group 
of tradesmen taking a tea 
break in front of another shop 
just round the corner offer me 
“ bryndza” cheese placed in 

peyniri konulmuş pidelerden 
ikram ediyor. Yine geri 
çeviremiyorum.  
Sohbet esnasında önerilen 
bir adrese, yıllarını 
geleneksel Sivas bıçağı 
zanaatına adamış Şirin 
Baba’nın dükkânına 
doğru yola koyuluyorum. 
Kendisinden Sivas’ta 
yaşatılan Anadolu’nun 
Ahilik geleneğini dinleyip el 
emeği ürünlerini yakından 
gördükten sonra şunu fark 
ediyorum: Sivas’a geleli 
birkaç saat olmasına rağmen, 
karşılaşıp konuştuğum 
insanlar ve gördüğüm 
misafirperverlik, bu şehirde 
bir “merhaba” ile yabancı 
her hissi tanıdık kılıyor. 
Sonrasında, sokaklar sanki 
yıllarca dolaştığım sokaklar 
ve dostane insanlar sanki 

between pide. Once again, I 
can’t decline the offer. 
I head over to a place 
recommended during our 
chitchat, to the shop of Şirin 
Baba who has dedicated his 
years to the making of the 
traditional Sivas knives. I 
learn about the Ahi order 
(Turkish-Islamic guild system) 
from him and seeing his 
handcrafted products, I come 
to realize that even though I 
have been in Sivas only for a 
few hours, the people I come 
by and talk to, the hospitality 
I’m shown, turn every foreign 
sensation into a familiar affair 
with just a “ hello.” It seems 
like the streets are ones I have 
threaded for years and the 
friendly faces are ones that are 
familiar, ones that I’m closely 
acquainted with.  

3
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yakından tanıdığım yüzler 
oluyor.  
Sivas Cumhuriyet 
Meydanı’nın canlı kalabalığı 
arasından; “Cumhuriyetin 
Temelini Burada Attık” 
yazısıyla dikkat çeken, Sivas 
Kongresi’nin düzenlendiği 
tarihî kongre binasını 
fark etmemek imkânsız. 
Şimdilerde bir bölümü 
Etnografya Müzesi’ne 
ayrılan bu yapıyı şöyle 
bir durup izlemek tarihin 
sayfalarında insana bir 
yolculuk yaptırıyor. 18’inci 
yüzyıla tarihlenen Taşhan 
Çarşısı’nın avlusunda 
rengârenk kumaşların 
satıldığı dükkânları gezip 
Çerkezin Kahvesi’ne uzun 
uzun dinlenmek için 
geliyorum. Anadolu’nun 
birçok yerinde olduğu gibi, 
başlarının üzerinde gümüş 
rengi, yuvarlak tepsiyle 
simit taşıyan satıcılar 
geçiyor mekânın içinden. 
Kimi müşteri semaverde 
fokurdayan çay, kimisi 
lokumla servis edilen bol 
köpüklü kahve söylüyor. 

Passing through the lively 
crowds of Sivas Cumhuriyet 
Square, it is impossible not to 
take notice of the historical 
congress building, where the 
Sivas Congress was held, 
which draws attention with 
the epigraph “We Laid the 
Foundations of the Republic 
Here.” Just standing there 
and watching this structure, 
which now houses the 
Ethnography Museum in one 
of its sections, takes people 
on a journey in the pages of 
history. Visiting the stores 
surrounding the courtyard of 
Taşhan Bazaar, which dates 
back to the 18th century, where 
fabrics of all colors are sold, 
I arrive at Çerkezin Kahvesi, 
a coffeehouse where I take a 
long break. As is the case in 
Anatolia, a “simit” seller with 
a round silver tray on the top 
of his heads passes by. Some of 
the customers order tea boiling 
up in a samovar and others 
order Turkish coffee topped 
with plenty of froth served 
with Turkish delights. On one 
side, heated conversations 

Evliya Çelebi’nin “göklere doğru 
baş çekmiş” diye tanımladığı 
Divriği Kalesi.
The stateliness of the Divriği Castle 
is depicted by Evliya Çelebi with the 
words, “it reaches up to the skies.”

4

4

take place. As I sip my coffee, 
voices intermingle and I’m 
reminded of Âşık Veysel who 
was born here. A museum was 
built in the village of Sivrialan 
in the Sarkışla borough of 
Sivas in honor of the bard. 
Though I will not have time to 
visit the museum this time, I 
head over to the Association 
of Sivas Bards to listen to the 
folk songs that have soared 
from his heart to hang on to 
words. I’m also greeted with 
a smiling “ hello” and as I lose 
myself in  the lines of Âşık 
Veysel, time gently f lies by.  
From the past to the present, 
Sivas, where various 
civilizations have left deep 
traces, has embraced its 
visitors with its warm-hearted 
people and folk songs. To those 
who would like not just to 
look but to see, it opens up its 
heart, telling its stories, and 
reveals its secrets to those who 
yearn to know them. 
On a new day, I set on my 
way towards Divriğ i which 
houses the Ulu Mosque that 
I had been wishing to see for 

Bir yandan da hararetli 
sohbetler ediliyor. Ben de, 
iç içe geçen sesler eşliğinde 
kahvemi yudumlarken, bu 
topraklarda yetişmiş halk 
ozanı Âşık Veysel’i anıyorum. 
Sivas’ın Şarkışla ilçesine 
bağlı Sivrialan köyünde ozan 
için bir müze yaptırılmış. Bu 
gezide müzeye gidemeyecek 
olsam da onun kalbinden 
süzülerek kelimelere sarılmış 
türkülerini dinlemek üzere 
Sivas Âşıklar Derneği’ne 
gidiyorum. Burada da güler 
yüzlü bir “hoş geldin” ile 
karşılanıp Âşık Veysel’in 
dizelerinde yol alırken zaman 
usulca akıp gidiyor.  
Farklı medeniyetlerin derin 
izler bıraktığı Sivas, sıcak 
kalpli insanlarıyla ve dünden 
bugüne kalan türküleriyle 
misafirleri kucaklıyor. 
Bakmaktan öte görmek 
isteyene, gönlünü açıp 
hikâyelerini merak edenlere 
sırlarını açıyor. 
Yeni bir günde, yakından 
görmenin hayallerini 
yıllardır kurduğum Ulu Cami, 
Evliya Çelebi’nin “Büyük Fırat 

 

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul Sabiha 

Gökçen-Sivas arasında 
haftanın 4 günü karşılıklı 

seferler düzenliyor. 
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 
gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights 
between İstanbul Sabiha Gökçen 

and Sivas 4 days a week.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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Divriği’nin çarşısında, iştah açan kokuların geldiği pide salonları mevcut
There are pide halls in the marketplace of Divriği from which wafts appetizing scents.

Restore edilmiş Divriği Konakları, dönemin mimarisi ve yaşayış şeklini 
yansıtan eşyalarıyla görülmeye değer.
The restored Divriği Mansions are worth seeing for the architecture and the 
articles reflecting the living style of the era.

years, the castle Evliya Çelebi 
describes as  “ by the banks of 
the Great River Euphrates, it 
reaches up to the skies,” and 
mansions ref lecting the best 
examples of stone masonry 
and woodworks from the 
Ottoman times. The Divriğ i 
Ulu Mosque was built during 
the rule of Mengücek Beylik, 
in the reign of the Anatolian 
Seljuks, by Ahmet Şah and 
its “ darüşşifa” (medical 
building) was constructed in 
the name of his wife, Melike 
Turan Melek. The structure 
was admitted to the UNESCO 
World Heritage List. The 
lace-like stonemasonry and 
the patterns that were made 
by the dexterous hands of 
master stonemasons have 
found life in the mosque and 
with an endurance that defies 
time, they leave an indelible 
impression on the beholder. 
The entrance and the Gate of 
Heaven are also impressive 
with the silhouettes formed by 
shadows cast in various hours 

of the day. 
Following Ulu Mosque, I visit 
the Ayan Agha, Sancaktar, 
Abdullah Pasha, and Tefrüzlü 
Mansions of Divriğ i and 
strike a conversation with 
its residents at the teahouse 
in the marketplace. I look at 
its grocery stores which have 
colorful windows, the “pide” 
makers from the chimneys of 
whose shops fumes wonder 
upwards, and barber shops 
with tea brewing on their 
stoves -all strewn along these 
narrow streets, as if listening 
to a winter’s tale once again, 
years later. Passing by Çaltı 
Brook, looking at Divriğ i 
Castle and Ulu Mosque from 
afar and climbing the hills, I 
see that the misty mountains 
embracing the city stretch 
out as far as the eye can see. 
Beholding this landscape, feels 
like turning the pages of a 
book and I grow warm inside. I 
start to revel more and more in 
the warmth I find in this small 
town on a cold winter’s day. 

Nehri kenarında göklere 
doğru baş çekmiş.” diye 
söz ettiği kale ve Osmanlı 
döneminde taş ve ahşap 
işçiliğinin en iyi örneklerini 
yansıtan konaklara ev 
sahipliği yapan, Sivas’ın 
Divriği ilçesi için yola 
çıkıyorum. Anadolu Selçuklu 
Devleti’ndeki Mengücek 
Beyliği döneminde, cami 
kısmı Ahmet Şah, darüşşifası 
ise eşi Melike Turan Melek 
tarafından yaptırılan Divriği 
Ulu Camii, UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor. 
Taş ustalarının maharetli 
ellerinden çıkarak dantel 
gibi nakşedilmiş taş işçiliği 
ve motifler camide hayat 
bulmuş, zamana karşı duran 
bir dirençle insanın ruhuna 
işliyor. Belirli saatlerde 
güneşin oyunlarıyla giriş 
ve cennet kapısına düşen 
silüetler de bir o kadar 
etkileyici. 

Ulu Camii’nin ardından 
Divriği’nin Ayan Ağa, 
Sancaktar, Abdullah Paşa ve 
Tefrüzlü konaklarını geziyor, 
çarşı içinde çay ocağında 
Divriğililerle muhabbet 
ediyorum. Dar sokaklardaki, 
vitrinleri renkli ambalajlarla 
bezeli bakkallara, bacasından 
duman tüten pidecilere ve 
sobasında çay demlenen 
berber dükkânlarına bir kış 
masalını yıllar sonra yeniden 
dinler gibi bakıyorum. Çaltı 
Çayı yanından geçip Divriği 
Kalesi’ni ve Ulu Camii’yi bir de 
uzaktan izleyerek biraz tepelere 
doğru çıktığımda görüyorum: 
Şehri kolları arasına alan sisli 
dağlar göz alabildiğine uzanıyor. 
Bu manzaralara bakarken, tıpkı 
bir kitabın sayfalarını çevirir 
gibi hissediyorum kendimi 
ve içim ısınıyor. Giderek daha 
da seviyorum soğuk bir kış 
gününde bulduğum bu sıcacık 
kasaba ruhunu. 
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Çağın çocuklarının yeni dili kodlama, eğitimde 
fırsat eşitliği oluşturabilir. Gelecek nesillerin 
bugünden itibaren dünyanın en önemli dili üzerine 
çalışmaları daha iyi bir gelecek sağlayabilir.

Coding, the new common language of the children of 
the Digital Age, can lead to equality of opportunity in 
education. Working on the most important language 
of today’s world can carry the future generations into a 
brighter future.

KODLAMA, EĞİTİMDE 
FIRSAT EŞİTLİĞİ 

SAĞLAR MI?
CAN CODING LEAD TO EQUALITY OF 

OPPORTUNITY IN EDUCATION?
SİNAN AKKOL

İlkokulda çizgilerle başladığımız, 
29 harf ve 10’luk sayı sistemiyle 
devam eden okuma-yazma 
maceramız, öğrendiğimiz 
harflerin ve rakamların 
oluşturduğu sistematikle iletişim 
kurmamızı ve hayata atılmamızı 
sağlıyor. Bu karakterler 
bugünlerde bireylerin ve 
toplumların geleceği için daha 
fazlasının kodlarını taşıyor. 
Yazılım kodlarını oluşturan 
basit harfler ve rakamlar en 
karmaşık teknolojik yeniliklerin 
de temelini oluşturuyor. Her 
geçen gün teknolojinin daha 
hâkim olduğu bir geleceğe doğru 
hızla ilerlediğimiz şu günlerde, 
insanlığı daha iyi bir geleceğe 
taşıyacak kodlamayı yapmasını 
beklediğimiz insanların sayısı 
dünya nüfusuna oranla çok 
düşük; sadece ve sadece yüzde 
2! Yazılım geliştiricilere olan 
ihtiyacımız şu anda bile fazla 
ama araştırmalara göre 10 
yıl içinde mevcut oranın 10 

katından daha fazlasını mumla 
arayacağız. Dolayısıyla, yeni 
dünyanın temellerini atacak 
insanları yetiştirmek için ülkeler 
vakit ve nakit harcıyor, geleceğe 
yatırım yapıyor. Ne var ki bu bile 
yeterli değil. 
Bugünün eğitim dünyasında 
dilin önemi eskisine göre çok 
daha büyük; çünkü dil artık 
sadece Türkçe, Fransızca, 
İngilizce değil; birçok yazılım 
dilini öğrenebilecek bir 
temel için ve buna uygun 
düşünce yapısını kurmak için 
güçlü bir şekilde çalışmak 
son derece elzem. Bu yeni 
dilin herhangi bir ülkeye 
ait olmaması ve kullanmaya 
başladığınızda evrensel bir 
etki uyandıracak kapıları 
açması dünyanın herhangi 
bir noktasındaki gencin 
ortaya çıkardığı bir yazılımın 
küresel bir etkiye sahip olma 
potansiyelini arttırıyor.
İnternetin yayılımı ile 

Our reading and writing 
adventure that starts with 
drawing lines, learning the 
29 letters, and the decimal 
system, helps us interact with 
the systematic language made 
up of letters and numbers and 
get a head start in our working 
life. Today, these characters 
carry the potential of change 
for the future of individuals 
and society at large.
Software codes made up of 
simple letters and numbers 
comprise the basis of the 
most complex technological 
novelties. These days, as we 
fast advance towards a future 
which will more and more be 
predominated by technology, 
the number of people we 
expect to code in order to carry 
humanity to a brighter future 
is quite limited in comparison 
to the world population: only 
2%! We are, now, in dire need 
of developers, and according to 

research, we will be hankering 
for tenfolds more in the next 
decade. Therefore, countries 
are investing in the future by 
spending time and money to 
train the individuals who will 
be laying the foundations of 
the new world. However, even 
that does not suffice. 
In today’s world of education, 
language is more important 
than ever; not only in the 
sense of  Turkish, French, 
and English, but it is crucial 
to work hard to have a basis 
to learn all sorts of software 
languages and develop the 
mindset thereto. The fact 
that this language does not 
belong to any country and 
when employed can lead to 
the opening of doors which 
may have a universal impact, 
increases the potential of any 
kind of software developed by 
a young person in any corner 
of the world to have a global 
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bilgiye erişimde ulaştığımız 
nokta inanılmaz. İnternet 
öncesi döneme baktığımızda 
-ki bu gerçekten yakın bir 
dönem- bilginin bir nevi 
fiziksel alanda hapsedildiğini 
görüyoruz. İnternet 
sayesinde bilgiye erişimde 
demokratikleşme gerçekleşti 
ve dijitalleşen bilgi erişimin 
önündeki engelleri kaldırdı. 
Ancak yine de gerçekçi 
olmak gerekirse internet 
erişiminin olmadığı, coğrafi 
olarak ulaşmadığı, çok kısıtlı 
veya aşırı pahalı olduğu 
birçok ülkenin bulunduğunu 
unutmamak gerek. Bu 
yüzden teknoloji devi 
şirketlerin ücretsiz internet 
servisiyle ilgili önemli 
çabaları var. Yine de geçmişe 
kıyasla bilgiye erişimdeki 
fırsat eşitliğinin muhteşem 
bir yol katettiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ancak 
yine de bu kodlamayı temele 
yaymanın önünde bir engel 
değil; çünkü önce düşünce 
yapısının oluşturulması için 
çalışmak gerekiyor.
Bilgiye erişimde fırsat 

eşitliğini sağladıktan sonra 
sıra eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayacak adıma geliyor. 
Teknolojiyi sadece alanında 
uzman teknikerlerin 
geliştirmesini beklemekten 
vazgeçmeliyiz. Fiziksel 
savaşların yerini siber 
savaşların aldığı, dünyanın 
en değerli şirketlerinin 
teknoloji geliştiren veya 
teknolojiyi en iyi şekilde 
kullanan şirketler olduğu 
ve sınırların kalktığı dijital 
dünyada programlamayı, 
kodlamayı, yazılım 
dünyasının gelişimini 
yakalamak veya önüne 
geçmek için en doğru 
zamanlardan birindeyiz. 
Temelinde harflerin ve 
sayıların bulunduğu bu 
yeni kültürün tohumlarını 
atmak, dünya için olduğu 
kadar ülkemizin en ücra 
köşesindeki bir okul için 
de mümkün. Zira kodlama 
denilince akla hemen 
bilgisayar destekli, internet 
bağlantılı pahalı bir eğitim 
geliyor. Nihayetinde bunlar 
da gerekebilir ama önce 

influence. 
With the widespread use of 
the Internet, the point we 
have attained in accessing 
information is unbelievable. 
When you look at the pre-
Internet era, in other words 
the recent past, we see that 
information was somehow 
trapped in the physical realm. 
Thanks to the Internet, 
access to information was 
democratized. Digitalized 
information removed the 
blockages set before this 
accessibility. However, to 
be realistic, we should keep 
in mind that there still are 
many countries where there 
is no access to the Internet, 
there are geographies where 
it is out of reach, limited, or 
very expensive. That is why, 
technology giants are spending 
a great effort to provide 
free Internet services. Then 
again, compared to the past, 
it would not be wrong to say 
that equality of opportunity 
in Internet access has made 
strides in leaps and bounds. 
However, this is not an 

impeding factor in spreading 
code-development to a wider 
base since first you need to 
work towards constructing the 
appropriate mindset.
After providing equality 
of opportunity in access to 
information, the next step is to 
ensure equality of opportunity 
in education. We must stop 
waiting on expert technicians 
to develop technology. In the 
digital world, in which cyber 
wars have replaced physical 
wars, and the world's most 
valuable companies are are 
those that develop technology 
or make the best use of it as 
borders are removed, we are 
at the right time to learn 
programming and coding to 
catch up with the development 
of the software world or even 
to get ahead of it. 
Planting the seeds of this 
new culture which is based 
on letters and numbers, is 
not only possible for our 
country but also for schools 
in remote parts of the world. 
When we say coding, what 
comes to mind is an expensive 
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analitik ve algoritmik 
düşünce yapısının 
temellerini atmamız 
gerekiyor. Bunu yapmak için 
de gereken şeyler arasında 
ilk sırada türlü teknolojik 
donanımlar yer almıyor. 
Beceri setlerini geliştirecek, 
kreatif düşünceyi 
güçlendirecek ve farkındalığı 
arttıracak çalışmalar 
sonucunda beklenmedik bir 
yerden çıkacak harika bir 
fikir toplumun iyileşmesini 
sağlayacak, hayatı 
kolaylaştıracak araçları 
ortaya çıkarabilir.
Dijital dönüşümde 
başarılı olmanın ve 
bunu toplumun farklı 
katmanlarına yaymanın 
en önemli formüllerinden 
biri de çeşitlilik. 
Çocuklardan başlayarak 
atılacak bu yeni kültürün 
adımlarıyla yazılımlar 
demokratikleştirilebilir ve 
teknolojik zorluklara karşı 
daha iş birlikçi bir yaklaşımla 

computer-supported training 
with Internet connection. 
Eventually, you may need 
those but first you need to lay 
the foundations of an analytic 
and algorithmic mindset. 
Technological hardware does 
not come first among the 
things one needs to achieve 
this. As a result of endeavors 
to develop skill sets, to endorse 
creative thinking, and to raise 
awareness, a wonderful idea 
can come from a place that you 
least expect, and can lead to 
the betterment of society and 
the development of means to 
ease living.
One of the best formulas for 
writing success stories in 
digital transformation and 
spreading this to all levels 
of society is encouraging 
diversity. With the new 
steps to be taken starting 
with children, software can 
be democratized and with a 
cooperative approach against 
technological challenges, the 

bugünün ve geleceğin 
yöneticileri uygulama 
geliştirmenin önünü açabilir, 
gücü ve fırsatı yeniden 
dağıtabilirler. Konuyla 
ilgili görüştüğüm, ülkemiz 
geleceğinin şekillenmesi, 
değer oluşturması için 
çalışan, “Çocuklar İçin 
Kodlama” adlı kitabın 
yazarı, yazılımcı Zafer 
Demirkol, programlamanın, 
kodlamanın ötesinde 
yapay zekânın da eğitimde 
fırsat eşitliği sağlayacağını 
söylüyor ve pediatrik açıdan 
dört yaşından itibaren 
çocuklarımızda kodlamanın 
temellerini küçük uğraşlarla 
atabileceğimizi belirtip 
bunu yapabilecek yolları 
bulmamız gerektiğinin altını 
çiziyor. Tabana yayılacak 
böyle bir düşünce kültürü, 
yakın gelecekte kadın-erkek, 
siyah-beyaz ayrımı olmadan 
müthiş meyveler verebilecek 
büyük bir potansiyeli açığa 
çıkaracaktır. 

executives of today and 
tomorrow can pave the way 
for software development 
and the redistribution of 
power and opportunity. I 
discussed this issue with 
software developer Zafer 
Demirkol, the author of the 
book "Coding for Children," 
who works to shape the future 
of our country and to create 
value. He says that beyond 
coding and development, 
artificial intelligence will 
also provide equality of 
opportunity and from a 
pedagogical point of view, we 
can plant the seeds of coding 
in our children from the age 
of four with avocations that 
are amusing. He emphasizes 
that we need to find ways of 
doing so. This type of training 
that can be offered universally 
will unveil a huge potential 
which can bear great fruits for 
humanity in the near future 
without any discrimination 
based on gender or race.



60  ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019



Everyone knows the turquoise color of Bodrum’s coves 
but not everyone knows the tangerine-colored Bodrum. 

However, mandarins were once the most important source 
of income for the farmers of the Bodrum Peninsula. Today, 
mandarin orchards are facing challenges like neglect and 

abandonment.

Koylarının turkuaz rengini herkes bilir fakat turuncu 
renkli Bodrum’u pek kimse bilmez. Hâlbuki bir zamanlar 

Bodrum Yarımadası’nın çiftçilerinin en önemli gelir 
kaynağıydı mandalinalar.  Bugün ise narenciye bahçeleri 

terk edilme tehlikesi ile karşı karşıya...

THE MANDARIN ORCHARDS 
OF BODRUM

BODRUM’UN MANDALİNA 
BAHÇELERİ

ANETTE HANISCH 

ÖMER DOĞAN 
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1

2Kasım ile şubat ayları 
arasında Bodrum-Turgutreis 
anayolundan Bitez’e doğru 
sapan, arabasını köyde park 
eden ve ara yollardan yalıya 
doğru inen ziyaretçiler 
modern bir turizm merkezi 
olarak bilinen Bodrum’dan 
beklenenden tamamen farklı 
bir dünya ile karşılaşıyor. Eski 
taş duvarlarla döşenmiş daracık 
dere yollarına güneş ışığı zor 
ulaşmakta, kenarlardaki eski 
keçiboynuzu, zeytin ve defne 
ağaçlarının iç içe geçmiş dal 
ve yaprakları yeşil tüneller 
oluşturmakta. Duvarın ötesinde 
koyu yeşil yaprakların arasından 
turuncu topçuklar yürüyenleri 
selamlıyor, işte mandalina 
bahçelerine hoş geldiniz! Yükten 
dalları aşağıya bükülmüş 
ağaçlar göz alabildiğine devam 
ediyor. Ne bereket ama!..  
Ağaçların arasında bahçelerin 
sulanmasına yarayan derin 
ve geniş çaplı kuyuları ve 

yanlarındaki sulama havuzlarını 
keşfedebilirsiniz. Bugün sulama 
genelde plastik borularla yapılsa 
da hâlâ eski, taştan yapılmış 
suyollarına rastlanıyor. 
Her meyve gelen geçene “Beni 
kopar, tadıma bak.” diye 
fısıldıyor sanki. Bu harika 
görüntünün albenisine 
dayanamayıp mandalina 
soyuveren meraklı kimseler ise 
daha da harika bir koku ve lezzet 
ile ödüllendiriliyor, hele bir de 
kokulu Bodrum mandalinasını 
kopardılarsa! Bahçe sahibi o 
civardaysa gülümseyerek “Helal 
olsun, istediğin kadar kopar.” 
diye mandalina sevdalısını 
teşvik eder. 
Peki, mandalinanın aslen 
Çin’den geldiğini biliyor 
muydunuz? Rivayete göre 
Anadolu’ya iki ayrı güzergâhtan 
ulaşmış: çekirdeksiz satsuma 
Hazar Denizi üzerinden 
Karadeniz kıyılarına kadar 
gelmiş ve Türkiye’de ilk 

Between November and February, 
the visitors who, after taking 
the turn to Bitez on the Bodrum-
Turgutreis main road, would park 
their car in the village to go to the 
seaside, behold quite a different 
world than what is expected of 
Bodrum, known as a modern 
touristic center. Sunlight has 
difficulty reaching the narrow 
stream paths covered with stones 
from old walls; the old carob, olive, 
and bay trees intertwine with 
their leaves and branches to make 
green tunnels. Beyond the wall, 
amongst the dark green foliage, 
mandarins greet those who are 
passing by: “Hello and welcome to 
the mandarin orchards!” they seem 
to say. The trees with branches 
drooping down from the weight of 
the fruit, stretch out as far as the 
eye can see. What an abundance! 
Amongst the trees, you can find the 
deep and wide rimmed wells and 
the pools used for the irrigation 
of the orchards. Even though 
irrigation is performed with plastic 
pipes today, these old, stone water 

canals are still present. 
It feels like each fruit whispers, 
“Pluck me and taste me.” The 
curious people who cannot resist 
the temptation this magnificent 
vista offers and peel a mandarin 
are rewarded with an even more 
wonderful aroma and taste 
-especially if they plucked an 
especially fragrant one! If the 
owner of the orchard is around, 
the mandarin lover is urged on 
with words like “Good, good! Pick 
whichever you want.” 
Did you know that the mandarin 
actually originates in China? 
It is believed to have arrived in 
Anatolia by two different routes: 
the seedless satsuma traveled to 
the shores of the Black Sea over the 
Caspian Sea and was first known 
in Turkey as the Rize mandarin. 
The seeded type traveled across 
the African continent to reach 
the Greek islands and then from 
Rhodes it came to Bodrum. 
However, mandarins started to be 
substantially produced in Bodrum 
only a century ago. Stretching 

1 Başka yerlerde aralık-ocak aylarında tarım durur, Bodrum’da ise kış tam 
mandalina toplama mevsimidir.
In other places, agriculture takes a break in December and January, but in 
Bodrum winter is the right time to harvest tangerines.

Mandalina çiçekleri baş döndürücü bir koku yayıyor.
Mandarin flowers emit a dizzying fragrance. 

2
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3 Turuncu renkli topçuklarla süslenmiş klementin ağaçları arasında gezinmek unutulmaz bir deneyim.
It is an unforgettable experience to stroll among the clementine trees bedecked with the vibrant-colored fruit. 

3

olarak Rize mandalinası 
adıyla tanınmış. Çekirdekli 
tür ise Afrika kıtasını 
dolaşarak Yunan adalarına 
kadar ulaşmış, Rodos’tan da 
Bodrum’a getirilmiş. Bodrum’da 
mandalina tarımı ciddi anlamda 
ancak bir asır önce başlamış. 
Yarımadanın koylarına uzanan 
bereketli Bitez, Müsgebi 
(Ortakent), Karatoprak 
(Turgutreis), Gümüşlük, 
Yalıkavak ve Gölköy ovaları bu 
iş için ideal. Yazın düzenli esen 
meltemin ise Bodrum’da yetişen 
mandalinalara özel bir aroma 
kattığı düşünülüyor. Sırasıyla, 
çekirdeksiz mandalin (satsuma), 
daha koyu turuncu kabuklu 
tür mandalina, az çekirdekli 
olan klementin (Bodrum halk 
ağzıyla ‘kinin’) ve sonunda ise 
mandalinaların kraliçesi, kokulu 
Bodrum mandalinası olgunlaşır. 

out to the coves of the peninsula, 
the abundant plains of Bitez, 
Müsgebi (Ortakent), Karatoprak 
(Turgutreis), Gümüşlük, Yalıkavak, 
and Gölköy are ideal for the job. It 
is thought that the constant breeze 
blowing in Bodrum adds a special 
flavor to the mandarins. First 
the seedless tangerine (satsuma) 
ripens, followed by the mandarin 
with a rind that is darker orange 
in color, then the clementine with 
fewer pips (referred to as ‘kinin’ by 
the locals of Bodrum), and lastly 
the fragrant Bodrum mandarin, 
the queen of mandarins. And 
hence, tables do not lack mandarins 
from November to February.  
In the olden days, one or two 
mandarin sprouts would be planted 
in the gardens for household 
consumption. We know that the 
author of  “The Fisherman of 
Halicarnassus” put quite an 

Böylece bölgede kasımdan 
şubata kadar mandalina 
sofralardan hiç eksik olmaz.  
Eskiden evlerin bahçelerine özel 
tüketim için tek tük dikilirdi 
mandalina fideleri. 1930-40 
yılları arasında yazar Halikarnas 
Balıkçısı’nın narenciye 
yetiştiriciliğini önemsediğini, 
yurt dışından çeşit çeşit 
fideler getirdiğini, Bodrum’u 
bergamot ağacı ile tanıştırdığını 
biliyoruz. Fakat ancak II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra mandalina 
tarımı iyice yaygınlaştı. Kış 
aylarında vitaminli meyvelerden 
yoksun İstanbul’da Bodrum’dan 
gelen mandalinalar kapış kapış 
satılırdı. Hele eski Yugoslavya 
üzerinden mandalinaların 
bütün Doğu Bloğu’na ihraç 
edildiği zamanlarda Bodrumlu 
yetiştiriciler talebi karşılamakta 
zorlanırdı. Peki sonra ne oldu?

emphasis on citrus production 
and brought all kinds of different 
seedlings from abroad between 
1930 and 1940. He introduced 
the bergamot tree to Bodrum. 
Following WWII, mandarin 
agriculture became all the more 
common. In Istanbul, which was 
deprived of the vitamin-packed 
fruit in winter, the mandarins 
coming from Bodrum sold like 
hotcakes. Especially when the 
mandarins were being exported 
to the Eastern Bloc via the former 
Yugoslavia, the farmers in Bodrum 
had a hard time meeting demand. 
Well then, what happened later? 
When the Eastern Bloc fell, a 
substantial market was dissolved. 
Moreover, according to the 
modern consumer, despite its 
intense fragrance and delicious 
taste, Bodrum mandarins had an 
important flaw: they had at least 
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Doğu Bloğu çökünce önemli 
bir pazar yok oldu. Üstelik 
modern tüketiciye göre Bodrum 
mandalinasının yoğun kokusu 
ve harika lezzetine rağmen 
önemli bir kusuru vardı: 
her diliminde en az iki üç 
çekirdeğin bulunması! Tüketici 
alışkanlıklarının değişmesiyle 
Bodrum mandalinasına ilgi 
azaldı. Birçok ağaç kesildi, kalan 
bahçelerin bir kısmı bakımsız. 
70’li yıllarda yıllık mandalina 
hasadı 20 bin ila 30 bin ton 
arasındayken, son senelerde 
ancak 5 bin ton mandalina 
yetiştiriliyor. 
Bodrum Ticaret Odası, 
mandalina krizine çözüm 
ararken bazı önemli adımlar 
attı. Birkaç sene önce “Bodrum 
Mandalinası” gazozunu piyasaya 
sürerek Bodrum mandalinasını 
yeniden gündeme getirmeyi 
başardı. Bodrum Turunçgil 
Üretici Birliği, “Bodrum 
Mandarini” menşe adını coğrafi 
işaret olarak tescil ettirdi. 
Yenilikçi birçok yetiştirici 
Bodrum mandalinasından 

two or three pips in every segment! 
With the changes in consumer 
habits, the interest shown in the 
Bodrum mandarin devolved. 
Many trees were cut down, and 
some of the remaining orchards are 
now unkempt. While the annual 
mandarin harvest was around 
20,000-30,000 tons in the ´70s, 
in recent years, only 5,000 tons of 
mandarins are grown. 
The Bodrum Chamber of 
Commerce has taken some 
significant steps while looking for 
a solution for the mandarin crisis. 
A few years ago, by introducing the 
“Bodrum Mandarin” soda to the 
market, they managed to make 
Bodrum mandarins a current issue 
once again. The Bodrum Citrus 
Producers Association registered 
the designation of origin “Bodrum 
mandarin” as a geographical 
indication. 
Many innovative producers have 
started to produce a whole new 
range of products from the Bodrum 
mandarin: jams, marmalades, 
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Kurutulmuş mandalina cipsi hem lezzetli hem de sağlıklı bir çerez.
Dried mandarin chips are a delicious and healthy snack. 

Taze sıkılmış mandalina suyu Bodrum kahvaltısının vazgeçilmezi. 
Freshly squeezed mandarin juice is an essential part of breakfasts in Bodrum.

Turkish delights, mandarin chips 
you can eat as snacks, or dried fruit 
jam. Even a delicious mandarin 
sorbet, one cannot get enough of, 
is available on the market. Also, 
mandarin cologne started to be 
produced from the essence of 
Bodrum mandarins.  
If you happen to drop by Bodrum 
between December and January, 
you can consume the famous 
Bodrum mandarins in their 
freshest and most delicious state. 
If you don’t want to deal with the 
pips, you can press them to make 
juice. In any case, do not forget to 
drop by the mandarin orchards that 
are adorned like living Christmas 
trees! 
If you happen to visit Bodrum 
in March or April, this time the 
mandarin orchards present a 
different enticement: even if 
they don’t bear fruit, the white 
mandarin flowers abloom emit 
such a sweet odor that even after 
you have left, the perfume is 
instilled in your memory. 

başka ürünler elde etmeye 
başladı: reçeller, marmelatlar, 
mandalina lokumu veya çerez 
gibi yenilebilen kurutulmuş 
mandalina cipsleri ve kuru reçel. 
Tadına doyulmaz bir mandalina 
sorbesi bile piyasaya sürüldü. 
Bodrum mandalinalarının 
esansından ise mandalina 
kolonyası üretilmeye başlandı.  
Aralık ile ocak ayları arasında 
yolunuz Bodrum’a düşerse 
meşhur kokulu Bodrum 
mandalinalarını en taze ve en 
lezzetli hâliyle tüketebilirsiniz. 
Çekirdeklerle uğraşmak 
istemiyorsanız suyunu 
sıkarsınız. Her hâlükârda, canlı 
yılbaşı ağaçları gibi süslenmiş 
mandalina bahçelerine 
uğramayı unutmayın! 
Bodrum’a ziyaretiniz mart veya 
nisan aylarına denk gelirse bu 
sefer mandalina bahçelerinin 
güzelliği başkadır: meyveleri 
olmasa da mandalinaların beyaz 
çiçekleri öylesine tatlı bir koku 
yayar ki oradan ayrıldıktan 
sonra bile parfümü hafızanızda 
kazılı kalır. 
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Abdülbâki Gölpınarlı who said, “I wrote what I read and 
experienced…” lived a life engaged in sufism.

“Ben okuduklarımı ve yaşadıklarımı yazdım…” diyen 
Abdülbâki Gölpınarlı tasavvuf ile iç içe bir hayat sürmüştür.

MEVLÂNA İLE BİR ÖMÜR: 
ABDULBÂKİ GÖLPINARLI

FATİH DALGALI

A LIFE WITH MAWLANA
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Sultanahmet Dizdariye’de 
dünyaya gelen Abdülbâki 
Gölpınarlı’ya, ilk olarak 
dedesinin ismi olan Mustafa 
İzzet ismi verilmişse 
de uzun ömürlü olması 
düşüncesiyle daha sonra 
Abdülbâki ismi uygun 
görülmüştür. Kendisinin 
seçtiği Gölpınarlı soyadı da 
köyleri olan Gölpınar’dan 
gelmektedir. Abdülbâki 
Gölpınarlı’nın yetiştiği çevre 
kültür ve tasavvuf ile iç içedir. 
Babası Ahmed Agâh Efendi, 
Rusçuk’ta bulunduğu sıralarda 
Bektaşiliğe, İstanbul’a 
geldiğinde de Nakşiliğe 
intisap etmiştir. Engin bir 
kültür çevresinde yetişen ve 
yedi sekiz yaşlarında Bahariye 
Mevlevihanesi’ne devam eden 
Gölpınarlı, babasından aldığı 
eğitimin yanı sıra tasavvuf ve 
tarikat kültürü ile alakadar 
olmuştur. Daha küçük 
yaşlarda Bektaşilik, Nakşilik 

ve Mevlevilik yolunda bilgi 
sahibi olmaya başlayan 
Gölpınarlı, eğitim hayatına 
Babıali yokuşundaki Hoca 
Tahsin Medresesi’ndeki Yusuf 
Paşa İlkmektebi’nde başlar. 
Sonra özel Menbau’l-İrfan 
Rüşdiyesi’ne ve ardından da 
Gelenbevi İdadisi’ne devam 
eder. Gelenbevi İdadisi’nde 
okurken, 1916 yılında, 
babası Agâh Efendi’nin vefatı 
üzerine tahsil hayatını yarıda 
bırakarak çalışma hayatına 
başlar. 
Çalışma hayatına mezun 
olduğu Menbau’l-İrfan 
Rüşdiyesi’nde coğrafya 
ve Farsça öğretmenliği 
ile başlayan Gölpınarlı, 
Vezneciler’de kâğıtçılık 
ve kitapçılık da yapmıştır. 
Sonraki yıllarda geçim 
sıkıntısı çekmeye başlamış 
ve dostlarının daveti üzerine 
1919 yılında Çorum’un 
Alaca ilçesinde Kenzu’l-İrfan 

Even though Abdülbâki 
Gölpınarlı, who was born in 
Dizdariye, Sultanahmet, was 
first named Mustafa İzzet 
after his grandfather, he 
was later called Abdülbâki 
(meaning “Servant of the 
Immortal God”) so he may 
have a long life. The surname 
he chose was Gölpınarlı, 
which originates from his 
family’s village, Gölpınar. 
The environment Abdülbâki 
Gölpınarlı was raised in was 
tightly knit with Islamic 
culture and Sufism. His 
father Ahmed Agâh Efendi 
had embraced Bektashism 
during the time he was in 
Ruse, and then Nakshism 
when he came to Istanbul. 
Besides being tutored by his 
father, Gölpınarlı, who grew 
up surrounded by a profound 
culture and attended the 
Bahariye Mawlawi Lodge 
at the age of 7-8, was also 

involved with mysticism 
and sect culture. Starting 
to be versed in the path of 
Bektashism, Nakshism, and 
Mawlawiyah, Gölpınarlı starts 
his studies at Yusuf Pasha 
Primary School, located in 
the Hoca Tahsin Madrasah 
on Babıali Street. Then, he 
attends the private Menbau’ l-
Irfan Rüşdiyesi (Wisdom 
Spring Junior High School) 
and the Gelenbevi High 
School. After losing his father 
in 1916, whilst still studying 
at Gelenbevi High School, he 
drops out and starts to work. 
Taking up a position as a 
teacher of geography and 
Persian in the Menbau’ l-Irfan 
Rüşdiyesi, the school from 
which he graduated, Gölpınarlı 
also worked as a stationery 
seller and bookseller in 
Vezneciler. In the years to 
follow, suffering bad straits, 
he accepts the invitation 

1 Abdülbâki Gölpınarlı’nın “Melâmîlik ve Melâmîler” adlı eseri.
Abdülbâki Gölpınarlı’s book entitled “Melâmîs and Melâmîyah”.

Mevlevî kıyafetiyle Abdülbâki Gölpınarlı.
Abdülbâki Gölpınarlı in Mawlawi attire.

2
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3 Mevlâna Hazretleri’nin türbesi
His Holiness Mawlana’s Mausoleum

3

İlkmektebi’nde başmuavinlik 
ve başöğretmenlik görevlerini 
yürütmüştür. Alaca’da 
geçirdiği üç dört yıllık çalışma 
hayatında Hüseyin Dede 
Dergâhı’na bağlanmıştır. 
Daha sonra İstanbul’a döner 
ve babasından kalan evi 
satarak paranın bir kısmını 
tahsiline ayırır. 1924 yılında 
Erkek Muallim Mektebi’nin 
son sınıfına kabul edilen 
Gölpınarlı, 1926’da İstiklal 
Lisesi’nden, 1930’da da 
Edebiyat Fakültesi’ndeki 
yüksek tahsilinden mezun 
olur. Tahsil hayatından sonra 
Konya, Kayseri, Kastamonu 
ve Balıkesir liselerinde 
edebiyat öğretmenliği yapar. 
Balıkesir’deki öğretmenliği 
sırasında, tarihçilerin kutbu 
Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca 
da Abdülbâki Gölpınarlı’nın 

of his friends and starts to 
work as head adjutant and 
teacher in 1919 at Kenzu’ l-
Irfan (Treasure of Wisdom) 
Primary School in the Alaca 
county of Çorum. During his 
three to four years working in 
Alaca, he becomes committed 
to the Hüseyin Dede Dervish 
Lodge. When he returns to 
Istanbul, he sells his paternal 
house and allocates some of 
the money to his education. 
In 1924, after being admitted 
to the senior class of the 
Istanbul Teachers Training 
School for Boys, Gölpınarlı 
first graduates from the 
Istiklal High School in 1926, 
and then gets his bachelor’s 
degree from the Faculty of 
Literature in 1930. Following 
his life at university, he 
teaches literature in high 

öğrencisi olmuştur. Bu 
öğretmenlik görevleri 
esnasında İstanbul’a gelerek 
İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde, Vefa 
Lisesi’nde ve Haydarpaşa 
Lisesi’nde de öğretmenlik 
yapmıştır. Hatta Haydarpaşa 
Lisesi’nde öğrenciler, 
diğer derslere girmeyip 
Gölpınarlı’nın derslerine 
girmeye başladıklarında bu 
durum sorun oluşturmuş, 
“Herkes bizim dersten kaçıp 
Bâki’nin dersine gidiyor.” 
denilmiştir. Bunun üzerine 
Gölpınarlı, “Tembel talebe 
yoktur, dersini sevdirmeyen 
hoca vardır.” demiştir.   
Kültürel zenginliğe sahip bir 
ailede büyüyen Gölpınarlı, 
tasavvuf terbiyesine babası 
Ahmed Agâh Efendi ile 
başlamış, daha sonra Bahariye 

schools in Konya, Kayseri, 
Kastamonu, and Balıkesir. 
During Abdülbâki Gölpınarlı’s 
tenure in Balıkesir, the future 
erudite Prof. Dr. Halil İnalcık 
becomes his student. While 
he holds this teaching post, 
he also visits Istanbul and 
teaches at Istanbul University 
Library, Vefa High School, 
and Haydarpaşa High School. 
When the students of the 
Haydarpaşa High School start 
to only attend Gölpınarlı’s 
classes, this becomes an 
issue -every other teacher 
says, “They are all ditching 
our classes and attending 
Bâki’s.” In response to this 
Gölpınarlı says, “There are no 
lazy students, but teachers 
who can’t make their course 
endearing.”   
Growing up in a culturally 
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Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin 
Fahreddin Dede ve Hoylu 
Hacı Şeyh Ali Efendi ile 
devam etmiştir. Abdülbâki 
Gölpınarlı; İsmail Saib Sencer, 
Ömer Ferid Kam, Ahmed 
Naib Bey, Ahmed İzzet Efendi 
ve Fuad Köprülü’den dersler 
almış ve daha sonra yapacağı 
çalışmalara kaynaklar 
toplamıştır. Sonraki yıllarda 
Fuad Köprülü ile araları açılan 
Gölpınarlı, metodolojiyi 
Köprülü’den öğrendiğini de 
her zaman söylemiştir. 
Abdülbâki Gölpınarlı 1939 
yılında Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde okutman 
olarak,  “Yunus Emre Hayatı” 
adlı eserinin doktora tezi 
sayılması üzerine de doçent 
kadrosuyla akademik hayata 
adım atmıştır. 1942 yılında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ne geçerek İslam-

abundant family, Gölpınarlı 
was versed in Sufism through 
the tutelage first of his father 
Ahmed Agâh Efendi, and then 
Bahariye Mawlawi Lodge 
Sheikh Hüseyin Fahreddin 
Dede and Hoylu Hacı Şeyh Ali 
Efendi. Gathering resources 
for his studies that ensued, 
Abdülbâki Gölpınarlı was 
tutored by İsmail Saib Sencer, 
Ömer Ferid Kam, Ahmed Naib 
Bey, Ahmed İzzet Efendi, and 
Fuad Köprülü. Even though, he 
fell out with Fuad Köprülü in 
the following years, Gölpınarlı 
always mentioned that he had 
learned methodology from 
him. 
Abdülbâki Gölpınarlı, who was 
a lecturer at the time, took a 
step into the life of academia 
in 1939, as an associate 
professor when he was 
granted a PhD for his work 
“ The Life of Yunus Emre” 
by the  Faculty of Language, 
History and Geography of 
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Çalışma odasında Abdülbâki Gölpınarlı
Abdülbâki Gölpınarlı in his study.

Bahariye Mevlevihanesi
Bahariye Mawlawi Lodge

Ankara University. In 1942, 
transferring to the Faculty 
of Literature at Istanbul 
University, he lectures in 
Islamic Turkish Sufism 
History and Literature. 
In 1945, Gölpınarlı is 
arrested on the claims of 
being associated with a 
communist organization and 
is incarcerated for 318 days. 
He is taken under custody for 
reading the “Regulations of 
the Progressivist Youth Union” 
to his friends. In the court, 
where he is later acquitted, 
maintaining he is not related 
to the materialist doctrine 
in any way, he reads out a 
24-page written statement. 
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 
defends Gölpınarlı. Ünver 
says that on that day, none 
of Gölpınarlı’s friends were 
present, and only an associate 
professor from the Faculty of 
Law and himself were there 
to defend Bâki. Acquitted in 

Türk Tasavvuf Tarihi ve 
Edebiyatı dersini okutmuştur. 
Gölpınarlı 1945 yılında 
bu görevdeyken komünist 
bir örgütle ilişkisi olduğu 
iddiasıyla gözaltına alınmış 
ve 318 gün tutuklu kalmıştır. 
Tutuklanmasının sebebi İlerici 
Gençler Birliği tüzüğünü 
arkadaşlarına okumasıdır. 
Beraat ettiği mahkemede 
maddeci doktrin ile alakasının 
bulunmadığını söyleyerek 
24 sayfalık yazılı ifadesini 
okur. Bu mahkemede Ord. 
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 
de Gölpınarlı’yı savunmaya 
gider. Ünver, o gün için; 
Gölpınarlı’nın dostlarından 
kimsenin olmadığını, 
yalnız kendisinin ve hukuk 
fakültesinden bir doçentin  
Bâki’yi savunduklarını 
söyler. 1946’da beraat eden 
Abdülbâki Gölpınarlı, 1949 
yılında, kendi isteğiyle, 
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Mevlâna Türbesi önünde Mevlevîler
Mawlawis standing in front of Mawlana’s Mausoleum.

İstanbul Üniversitesi’nden 
emekli olur.  
25 Ağustos 1982 tarihinde 
İstanbul’da vefat eden 
Gölpınarlı, Seyitahmet Deresi 
Kabristanı’na defnedilmiştir. 
Kendisinin yazdığı metni, 
Melami üslubuyla yapılan 
mezar taşına Gölpınarlı’nın 
talebesi olan ve hattın son 
büyük üstatlarından Prof. Dr. 
Ali Alparslan işlemiştir.  
Farklı bir yapıya sahip olan 
Abdülbâki Gölpınarlı çabuk 
parlayan, bir görüşten 
onun tam karşıtı bir görüşe 
geçebilen mizacına mukabil 
bütün hayatı boyunca Şiiliğe 
ve Mevleviliğe sadakatle bağlı 
kalmıştır. Büyüklü küçüklü 
114’e varan kitabın ve 400’ün 
üstünde ilmî makalenin 
yanında gençlik yıllarında ilk 
mekteplerde okutulmuş ders 
kitapları da yazmıştır.  
“Benim yazdıklarım 
sadece okuduklarım 
değil, yaşadıklarımdır.” 

diyen Gölpınarlı, önemli 
eserlere imza atmış, 
velut bir şahsiyettir. Telif 
çalışmalarının yanı sıra 
yaptığı çevirilerle ve bu 
çevirilere koyduğu açıklayıcı 
notlarla önemli bir katkıda 
bulunmuştur. “Kur’an-ı 
Kerim” ve “Mesnevî” 
çevirilerini yapmış, Eski 
Türk edebiyatına, tasavvufa 
dair çalışmaları birçok yerde 
yayımlanmış ve kaynak olma 
özelliği kazanmıştır. “Yunus 
Emre Hayatı”, “Melâmîlik ve 
Melâmîler”, “Mevlânâ’dan 
Sonra Mevlevilik”, “Simavna 
Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin”, 
“Ca’feri Mezhebi ve Esasları”, 
“Tarih Boyunca İslam 
Mezhepleri ve Şiilik”, “Hz. 
Muhammed ve Hadisleri”, 
“Kur’an-ı Kerim ve Meâli” 
gibi çok sayıda kaynak eserin 
yanında Gölpınarlı’nın 
gençlik yıllarından itibaren 
yazdığı bir de divanı 
bulunmaktadır.

1946, Abdülbâki Gölpınarlı 
voluntarily retires from 
Istanbul University in 1949. 
Passing away on August 25, 
1982, in Istanbul, Gölpınarlı 
is buried in the Seyitahmet 
Deresi Cemetery. The epitaph 
which he penned himself, is 
inscribed on his tombstone in 
the Melami style by Prof. Dr. 
Ali Alparslan, a student of 
Gölpınarlı who was one of the 
last great masters of the art of 
Islamic calligraphy.  
Despite being quick-tempered 
and prone to expounding an 
opinion in complete contrast to 
one he might have advocated 
earlier, he was devoted to 
Shiah and Mawlawiyah all his 
life. Besides around 114 books, 
both complete and in progress, 
and over 400 academic papers, 
he also wrote textbooks for 
primary schools in his youth. 
Saying, “I write not solely 
what I have read but also 
experienced,” Gölpınarlı was a 

prolific figure who appended 
signature to significant 
works. Besides his original 
works, he also authored 
translations to which he 
contributed greatly with his 
footnotes. He translated 
the “Al-Quran Al-Kerim” 
and “Mathnawi.” His work 
on old Turkish literature 
and Sufism was widely 
published and frequently 
cited. Besides many reference 
books such as “The Life of 
Yunus Emre,” “Melamiyah 
and Melamis,” “Mawlawiyah 
after Mawlana,” “Simavna 
Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin,” 
“The Ca’feri Sect and its 
Principles,” “Islamic Sects 
Throughout History,” and 
“Shiah, The Hadith of His 
Holiness Mouhammed,” and 
“Al-Quran Al-Kerim and Its 
Interpretation,” Gölpınarlı also 
penned poems (diwan) from the 
days of his youth and throughout 
the duration of his life.
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Feretiko is the name of a centuries-old tradition, the fruit 
of all the effort the skillful women of Rize ardently bestow 

on warp, weft, and loom. It is a fabric that has been 
the sail of the greatest vessels in history, one that has 

impressed even the sultans with its quality.

Asırları devirmiş bir geleneğin adı feretiko. Rize’nin 
maharetli kadınlarının atkılara, çözgülere, ilmeklere 

döktüğü binbir emek. Tarihin büyük gemicilerine yelken 
olan, kalitesiyle sultanları bile etkileyen bir dokuma…

FROM THE SKILLFUL HANDS OF 
RİZE’S WOMEN: FERETIKO

RİZE KADINININ HÜNERLİ 
ELLERİNDEN: FERETİKO

ASLI BORA FİLİZ KUMRU





1

2Atkıların, çözgülerin 
birbirine kavuşması, doğanın 
paletinden damlayan 
renklerin binbir emekle 
düğümlere, ilmeklere 
katılması, motiflerin marifetli 
ellerle kumaşa dokunmasıyla 
başlıyor dokumanın serüveni.  
Yapılan arkeolojik çalışmalar 
dokumacılığın, büyük 
ihtimalle Çatalhöyük Neolitik 
Kenti’nde ortaya çıktığını 
işaret ediyor.  Arkeolojik 
kalıntılar Anadolu’nun zengin 
kültüründe dokumanın bütün 
zamanlar boyunca hep gözde 
bir iş olduğunu gözler önüne 
seriyor. Ağırşaklar, tezgâh 
ağırlıkları, iğne, makara 
gibi buluntular ve tabletlere 
kazınan bilgiler dokumanın 
yalnızca yerel bir faaliyet 
olmadığını, aynı zamanda 
bir ihraç ürünü olarak da 
ne kadar nitelikli olduğunu 
göstermesi açısından değerli.  
Anadolu’da dokuma 

geleneğinin kadim zamanlara 
dayandığına inanılıyor. 
Uygarlıklar zengini bir bölge 
olmasının yanında, asırlarca 
büyük ticaret ağlarının 
üzerinde bulunmasının 
da bunda payı var. Konya 
sınırları içerisinde yer alan 
Çatalhöyük dünyanın en 
eski yerleşim yeri ve aynı 
zamanda şu âna kadar 
bulunmuş en eski dokumanın 
da adresi. Çatalhöyük 
arkeolojik çalışmalarında 
elde edilen bu kumaşın 
kendirden dokunmuş olması, 
bitkinin bu topraklarda 
binlerce yıldır dokuma 
amacıyla kullanıldığının 
en önemli kanıtı. Tarihi 
o kadar eskiye uzanır mı 
bilinmez ama Anadolu’nun 
bereketli toprakları üzerinde 
kendir bitkisi yetiştirilen 
en ünlü bölgelerden biri 
Rize. Bulutların dağlarla 
olan raksının hiç bitmediği, 

The adventure of the woven 
fabric starts with the 
conjoining of the warps and 
the wefts, the amalgamation 
of the colors that drip from 
nature’s palette through ardent 
labor to the knots and loops, 
as patterns get woven into the 
fabric by dexterous hands. The 
archaeological excavations 
indicate that weaving has most 
probably come about in the 
Neolithic city of Çatalhöyük. 
The archaeological findings 
lay bare before the eyes that 
weaving was always a favored 
avocation in the rich culture 
of Anatolia throughout 
history. Findings such as 
looms and counterweights, 
needles and thread barrels, 
and the information engraved 
into the tablets are of great 
value for proving that beyond 
being merely a local pursuit, 
of what prominent caliber 
woven fabrics were as goods 
for exports. It is believed 
that the weaving tradition 

in Anatolia dates back to 
ancient times. Besides being a 
region abound in civilizations, 
being on the trade roads for 
centuries also played a role 
in that. Located within the 
bounds of Konya, Çatalhöyük 
is the oldest settlement in the 
world and also the place where 
the oldest woven fabric was 
found as of yet. The fact that 
this fabric unearthed during 
archaeological excavations in 
Çatalhöyük was made of hemp, 
proves that the plant has been 
used for weaving for thousands 
of years. It is not for certain 
whether its past dates back 
to those times, however one 
of the most important places 
where hemp was grown on the 
abundant lands of Anatolia was 
Rize. Rize, where the clouds 
hold continuous sway over 
the mountains, and rain falls 
every season, has for centuries 
been one of the leading centers 
where hemp is grown.  
When we look at the history of 

1 Kendir ipliği hidrofil (suyu seven) bir iplik olmasının yanı sıra suyu 
uzaklaştıran ve serinlik sağlayan bir iplik türü.
Besides being a hydrophilic material, hemp threads are also cooling and water- 
repellent.
Feretiko insan vücudu için sağlıklı olduğu kadar aynı sandıkta saklandığı farklı 
kumaşları da koruyor. Güveyi ve kumaşa zarar veren haşeratı uzak tutuyor. 
Feretiko is not only good for the human body but it also preserves the other fabrics 
that are stored in a chest with it; in other words, it keeps moths and pests away. 

2
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3 Dokuma öğretmenliğinde 29 yılı geride bırakan Emine Kanberoğlu, 2003 yılından bu yana yeni nesle feretiko dokumanın inceliklerini öğretiyor.  
Leaving 29 odd years behind in teaching weaving, Emine Kanberoğlu has been teaching the particulars of weaving feretiko to the new generation since 2003.  

3

yağmursuz tek bir mevsimi 
olmayan Rize, asırlar boyu 
kendir bitkisinin yetiştiği 
önemli merkezlerden biri 
hâline gelmiş.  
Kendirin geçmişine 
baktığımızda, insanlık 
tarihinin en eski bitkisel 
hammadde kaynağıyla karşı 
karşıya kalıyoruz.  Saplarında 
bulunan lifler iplik, dokuma 
ve kumaş yapımında, hamurlu 
kısmı ise kâğıt üretiminde 
kullanılıyor.  
Yüzyıllar önce, doğası gereği 
yağışlı ve nemli olan Rize, 
kalitesi yüksek kendir 
üretimine uygunluğuyla kısa 
sürede denizci kavimlerin ilgi 
odağı hâline geliyor. Sekizinci 
yüzyılda Rize’ye yerleşen 
Cenevizlerle dokuma faaliyeti 
hız kazanıyor. Orta Çağ’dan 
itibaren deniz ticaretinin 

hemp, we come by the oldest 
vegetal raw material resource 
of humanity. The fibers in its 
stalk are used in the making 
of ropes, woven fabric and 
textiles and its pulp is used in 
paper production.  
Centuries ago, Rize, which was, 
by nature, rainy and humid, 
became the focus of attention 
of mariner clans by virtue 
of its eligibility for growing 
high-quality hemp. With the 
Genoese settling in Rize as of 
the eighth century, weaving 
activity gathered pace. One of 
the city-states influential in 
maritime commerce from the 
Middle Ages onwards, Genoa 
started to procure the hawsers 
and sails of their ships from 
Rize. Rigged with sails and 
hawsers of feretiko which is 
resistant to water, heat, wind 

etkili şehir devletlerinden biri 
olan Cenevizler, gemilerinin 
halat ve yelkenlerini 
Rize’den temin etmeye 
başlıyor. Yağmura, yüksek 
ısıya, rüzgâra, her türlü sert 
iklim koşuluna dayanıklılık 
gösteren feretiko dokuma 
yelkenleri ve halatlarıyla 
donanmış Ceneviz kadırgaları 
Karadeniz’den Akdeniz’e 
büyük bir ticaret ağında 
başrolü üstleniyor.  
Gemicilerin gözdesi hâline 
gelen bu dokumanın günlük 
kullanıma uygun giysilere 
dönüşmesi ise kaçınılmaz 
biçimde gerçekleşiyor. Rize’de 
yetişen kendir bitkisinin 
niteliği, diğer bölgelerde 
yetişen kendirden çok 
daha farklıdır. Bu yörenin 
kenevirinden elde edilen lifler 
çok daha ince bir yapı arz 

and all sorts of harsh weather 
conditions, the Genoese galleys 
played the leading role in a 
commercial network that 
stretches from the Black Sea to 
the Mediterranean.  
The transformation of this 
woven fabric, favored by 
mariners, into everyday attire 
inevitably ensued. The quality 
of the hemp grown in Rize 
is quite different than that 
grown in other regions. The 
fibers elicited from the hemp 
grown in this region are a lot 
thinner. The pluvial climate 
and the mineral structure 
of the soil, makes this hemp 
endemic. Feretiko provides 
ease of use by absorbing sweat 
and donning a feel-good factor 
with its thin texture. And for 
that, it is predominantly used 
in the making of products 
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eder. Yağışlı iklim ve toprağın 
mineral yapısı, kendirin 
yapısını yöreye özgü kılmıştır.  
Feretiko ince dokusuyla, cilt 
yapısına uyumlu olmasıyla, 
ter emici özelliğiyle kullanım 
kolaylığı sağlar. Bu nedenle de 
öncelikli olarak iç çamaşırı, 
pijama, gecelik gibi ürünlerde 
yıldızı parlar.  İpek Yolu’nun 
da etkisiyle yüzlerce yıl 
değerli bir ihraç ürünü olarak 
Rize’den dünyanın uzak 
diyarlarına gönderilir.  
Trabzon’un fethinin ardından 
Rize dokumaları saraya 
girmeye başlar. Feretiko sıhhi 
yapısıyla saray tarafından 
tercih edilen bir ürün hâline 
gelir.  Hatta Sultan Abdülaziz’in 
hayata veda ettiği anda 
üzerinde Rize bezi gömlek 
olduğu aktarılır. Feretiko 
dönemin seyyahlarının ve 
düşün hayatına yön veren 
insanların eserlerinde de 
karşımıza çıkar. Evliya Çelebi, 
Kâtip Çelebi gibi isimler 
feretikodan övgüyle bahseder.  
Atkısı kendir (kenevir) 

such as underwear, pajamas, 
and nightgowns. Thanks to 
the reach of the Silk Road, for 
hundreds of years it is sent to 
the far off corners of the world 
from Rize as a valuable export 
product.  
Following the conquest of 
Trabzon, the woven fabrics of 
Rize started to make their way 
to the palace. As a healtful 
product, Feretiko had became 
a preferred commodity at 
the seraglio. So much so that 
according to what’s related, 
when Sultan Abdülaziz passed 
away he was wearing a feretiko 
shirt. Feretiko also comes to 
the fore in the work of the 
travelers and the leading 
intellectuals of the period. 
Names like Evliya Çelebi and 
Kâtip Çelebi had sang the 
praises of feretiko.  
Made with weft of hemp and 
warp of cotton, this woven 
fabric was the main livelihood 
of the region for long years. 
Feretiko, the fabric of Rize, 
ref lects the labor of Rize’s 

4

4

Ajurlu dokuma, zarafetiyle 
geçmişte kalmış bir inceliği 
günümüze taşıyor. 
Ajour fabric brings forth a 
daintiness and elegance which 
remained in the past to our day.

women in every phase. 
Growing in well-irrigated 
fields, hemp is soaked so that 
its fibers soften. Then spun 
manually they are turned 
into threads. Later, woven by 
cotton it is made into feretiko. 
Despite being thinner than the 
fabrics produced from hemp 
in other regions, Feretiko is 
more durable. Considering that 
natural threads are used in the 
making of the fabric, during 
the first weaving the fabric 
smells like fodder. Hemp does 
not only lend the fabric a scent 
but also a color. With shades of 
beige, the crude fabric ref lects 
the color of hemp. In the olden 
days, to bleach the raw hemp, 
women used to wet the fabric 
by the seaside to apply the 
“ kasarlanma” (bleachery) 
method. If the fabric was 
meant to be dyed, referred to as 
“ has boya” in the local dialect, 
madder extracted from vegetal 
substances such as saffron, 
quince root, and onion scales  
were used.  

ipliğinden, çözgüsü ise pamuk 
ipliğinden meydana gelen bu 
dokuma uzun yıllar bölgenin 
temel geçim kaynağı olur. Her 
aşamasında Rize kadınının 
el emeğini yansıtır Rize 
bezi. İyi su alan tarlalarda 
yetişen kendirler, lifi daha 
da yumuşasın diye suya 
batırılır. Sonra elde eğrilerek 
ipe dönüştürülür. Daha sonra 
pamuk ipliği ile birlikte 
dokunarak feretiko elde edilir. 
Feretiko, diğer yörelerdeki 
kendir dokumalarından çok 
daha ince yapılı olmasına 
rağmen daha dayanıklıdır. 
Kumaşın tamamında doğal 
iplikler kullanıldığından, ilk 
dokuma sırasında bez kuru 
ot gibi bir kokuya sahiptir. 
Kendir, kokusuyla kumaşı 
etkilediği gibi rengini de 
etkiler. Ham bir dokuma bej 
tonlarıyla kendirin rengini 
yansıtır. Ham kendirin 
rengini ağartmak için eski 
dönemlerde kadınlar deniz 
kenarında kumaşı ıslatıp 
“kasarlanma” yöntemini 
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5

5

Çağlar öncesinde denizaşırı ülkelerin gözdesi olan feretiko, her türlü iklim koşuluna ve yıkamaya dayanıklı olmasıyla uzun yıllar sağlam kalan özel bir ürün.  
Favored by countries overseas in the past, feretiko is a special product which is resistant to washing and all sorts of weather conditions, and defies time for long years. 

uygulardı. Eğer kumaşın renkli 
olması arzu ediliyorsa yerel 
ağızda “has boya” denen ve 
safran, ayva kökü, soğan kabuğu 
gibi bitkilerden elde edilen kök 
boyalar kullanılırdı.  
I. Dünya Savaşı öncesinde 
Rize’de hemen her evde bir 
dokuma tezgâhı vardı. Rizeli 
kadınlar dokumacılığı aile 
içinde kendiliğinden öğrendi. 
Tezgâhlardan yükselen tıkırtılar 
sokakları doldururken, feretiko 
şehrin ekonomisinin uzun 
yıllar lokomotif ürünü olarak 
kalır.  Ancak 20’nci yüzyılın 
başından itibaren ortaya çıkan 
yeni teknolojiler ve tekstil 
sektörünün hızla gelişmesi 
feretikonun yavaş yavaş gözden 
düşmesine sebep olur. 60’lı 
yıllardan itibaren çay Rize’nin 
ekonomik hayatında etkili 
olunca Rize bezi sahneden 
iyiden iyiye çekilir.  
Tam unutuluyor derken, 
2003 yılında gündeme gelen 

bir projeyle, kadın emeğini 
vurgulayan kimliğiyle, alternatif 
bir ekonomik girişim olması 
ümidiyle, yeniden aslına uygun 
olarak üretilmeye başlanır. 
Günümüzde kendir ve ipek 
olmak üzere iki tür dokunan 
feretiko, bir devrin zarafetini 
yeniden canlandırmaya hazır 
Rizeli kadınların elinde hayat 
buluyor. Genç kızların çeyiz 
sandıklarının vazgeçilmez 
ögesi feretikonun üzeri yine 
lokum, kafes, gelinkaşı, ayva 
çiçeği, kuşgözü gibi geleneksel 
motiflerle bezeniyor. Şallar, 
masa örtüleri, fular, peştamal 
gibi gündelik kullanım eşyaları 
hâline gelen feretiko dokumalar 
Rize’nin özgün karakterini 
yansıtmasıyla ilgi odağı 
olmaya devam ediyor. Feretiko 
atölyelerindeki hünerli elleri 
görmek ve feretiko dokuma 
eşyalara sahip olmak ise Rize’ye 
gitmek için başlı başına bir 
sebep.

Before WWI, there was a 
loom in almost every house in 
Rize. Women in Rize learned 
weaving off their own accord 
within the family. Whilst the 
clatter that arose from the 
looms reverberated through 
the streets, feretiko remained 
as the locomotive product of 
the city’s economy for years 
and years. However, with the 
new technologies that came 
about as of the beginning 
of the 20th century and the 
fast advances of the textile 
sector, feretiko slowly fell into 
disfavor. With tea starting 
to become potent in Rize’s 
economic life as of the 60’s, 
feretiko began beating a 
drawn out retreat.  
Just when it was thought 
to have faded into oblivion, 
in 2003 with a project that 
gained currency, it started to 
be produced with the original 
method in the hopes that 

it would be an alternative 
economic venture with its 
identity that emphasizes 
women’s labor. Woven today in 
two different sorts with hemp 
and silk, feretiko comes to life 
in the hands of the women 
of Rize who are ready to 
revive the elegance of an era. 
The essential piece of young 
women’s trousseaus, feretiko 
is decked with traditional 
patterns such as Turkish 
delight, cage, bride’s eyebrow, 
quince blossom, and bird’s 
eye. Feretiko fabrics that are 
turned into everyday items 
such as shawls, tablecloths, 
kerchiefs, and waistcloths 
continue to become a focus of 
attraction ref lecting Rize’s 
authentic character. To see 
the dexterous hands at work 
in the feretiko workshops and 
to purchase items made of 
feretiko, is a reason in and of 
itself to visit Rize. 
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Tadı, kokusu ve görüntüsüyle iştah açan elma, 
sağlık saçan bir nimet. Şifası içinden taşan elma, 
yaygın yanlışın aksine sağlıklı şeylerin de lezzetli 
olabileceğinin kanıtı.

THE APPLE, FOREVER HEALTHY

Appetizing with its taste, scent and appearance, the 
apple is a blessing that radiates health. Abounding in 
healing qualities, apples, contrary to common belief, 
prove that healthy things can also be tasty. 

FATMA GÖZAÇAN

DAİMA SAĞLIKLI: ELMA

Çocukken dinlediğim masalların 
en çok son cümlelerini severdim. 
Hani şu “Gökten üç elma düşmüş…” 
ifadesiyle başlayan, elmanın 
mucizeler taşıdığına dair ipuçları 
veren cümle... Belki gökten 
düşmüyor ama elma sağlıklı bir 
yaşam için gerçekten mucizeler 
taşıyor. Yeryüzünde en çok tüketilen 
meyvelerden olan elma vitamin, 
mineral, lif ve antioksidan kaynağı. 
Yapılan araştırmalar kalp ve damar 
hastalıklarına doğal bir kalkan 
olarak elmayı düzenli tüketmek 
gerektiğini vurguluyor. Doğanın 
insana en tatlı armağanlarından biri 
olan elma bembeyaz dişlere, işini 
iyi yapan bir hafızaya, parlak bir 
cilde, güçlü bir bağışıklık sistemine 
de katkı sağlıyor.  Üstelik bütün 
bunları yaparken düşük kalorisiyle 
de ekstra mutluluk veriyor.  Güne 
elma yiyerek başlamak, kahveden 
daha hızlı bir biçimde bünyeyi uyku 
mahmurluğundan kurtarıyor.  Elma 
aynı zamanda keyifli atıştırmalıklar 
hazırlamak için de oldukça pratik. 
Kısa sürede hazırlanabilecek lezzetli 
tariflerle elma doyurucu bir öğüne 
rahatlıkla dâhil edilebilir.

I used to love the last words of the fairy tales I listened to the most. 
Remember that ending which starts with the expression, “Three apples 
have fallen from the sky…”. It gives clues as to how miraculous apples are. 
They may not be falling from the sky but apples are truly miraculous for our 
health. One of the most consumed fruits on Earth, the apple is a source of 
vitamins, minerals, fibers and antioxidants. Studies emphasize that it is as 
a natural shield for cardiovascular diseases, and should be eaten regularly. 
One of the sweetest presents nature gives humans, the apple helps provide 
white teeth, a bright complexion, a strong immune system, and it also aids 
memory. Moreover, it pleases even further with its low calories. Starting 
the day by eating apples, wakes you up faster than drinking coffee. Apples 
are also quite practical when it comes to preparing enjoyable snacks. With 
delicious recipes that can be prepared in a short while, apples can easily be 
incorporated in a meal.
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ELMA ŞEKERİ
4 adet elma
1 su bardağı esmer toz şeker
2 su bardağı su

Yarım limonun suyu
Kızamık şekeri

Su, toz şeker ve kızamık şekeri derin bir kapta yaklaşık 20 dakika 
kaynatılır. Daha sonra limon suyu eklenip kaynama işlemine devam 
edilir. Şerbet kıvamını bulunca ocaktan alınır. Daha önceden sapları 
ayıklanmış elmalar karışıma batırılır. Şerbete batırılan elmalar 
yapışmamaları için yağlı kâğıt üzerine dizilir. Elma şekerlerini sıradan 
çubuklar yerine ağaç dallarıyla süsleyip yaprak biçiminde kesilmiş 
kâğıtları da dallara yapıştırabilirsiniz.

Boil the water, granulated sugar and the measles candy in a deep pot for around 20 
minutes. Then adding the lemon juice continue to boil. When it gets to the thickness 
of sherbet turn the heat off. Dip the apples, which have had their cores removed, into 
the mixture. Lay them side by side on baking paper. You can place a dry twig into the 
candied apples instead of craft sticks and further decorate them with leaf-shaped 
pieces of paper.

CANDIED APPLES
4 apples
1 cup of brown sugar
2 cups of water

Juice of half a lemon
Measles candy (slabs of sugar flavored 
with spices and red dye which was used 
in the treatment of measles and hence 
gets this name)





ELMALI SAĞLIKLI DİLİMLER 
10 dilim çavdarlı baget ekmek
Bir elma
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı esmer şeker
Labne peyniri
Yaban mersini

Labne peynirine (isteğe bağlı) bir çay kaşığı esmer şeker katılıp 
iyice karıştırılır. Peynir karışımı dilimlenmiş ekmeklere sürülür. 
Elma doğranıp bal ve tarçınla harmanlanır. Tatlandırılmış elmalar 
labnenin üstüne yerleştirilir. Yaban mersini ile süslenip servis edilir. 

HEALTHY APPLE SLICES
10 slices of rye baguette
1 apple
2 tbsp. of honey
1 tsp. of cinnamon

1 tbsp. of brown sugar
Labneh cheese
Blueberries

Add a teaspoon of sugar to the labneh cheese and stir (optional). Spread the 
cheese mixture onto the bread slices. Slice the apples and coat them in the honey 
and cinnamon. Place the flavored apple slices on top of the cheese-covered bread. 
Garnish with blueberries and serve. 
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APPLE SALAD
Mediterranean salad greens
2 green apples
Pomegranate 
Walnuts
Dill

1 bowl of yoghurt
1 tsp. of Dijon mustard
1 tbsp. olive oil 
Juice of a lemon
Salt 

Thinly chop the dill and add it to the mixture of yoghurt, mustard, olive oil, salt 
and the juice of a half lemon. Whisk the yoghurt mixture well. Chop and place in 
a large bowl various salad greens such as lettuce, rocket, purple basil, sheep sorrel 
and mesclun. Finally, to keep them from turning dark, rub them with the remaining 
lemon juice. Grate both of the green apples and add them to the bowl. Mix all the 
ingredients and add the coarsely chopped walnuts. Sprinkle with the pomegranite 
seeds and serve. 

ELMA SALATASI 
Akdeniz yeşillikleri
2 yeşil elma
Nar 
Ceviz
Dereotu

Bir kâse yoğurt
Bir çay kaşığı Dijon hardal
Bir yemek kaşığı zeytinyağı 
Bir limonun suyu
Tuz

Dereotu ince ince doğranıp yoğurt, hardal, zeytinyağı, tuz ve yarım 
limonun suyu ile birleştirilir. Yoğurtlu sos iyice karıştırılır. Marul, 
roka, reyhan, kuzukulağı, maskolin gibi otlar doğranıp geniş bir kaba 
alınır. Son olarak, kararmaması için elmalar dilimlenir ve kalan limon 
suyuyla ovulur. Önceden dövülmüş cevizlerle birlikte bütün malzemeler 
harmanlanır. Narla süslenip servise hazır hâle getirilir. 
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ÇOCUKLAR NEDEN YALAN SÖYLER?
WHY DO CHILDREN LIE?

Çocuğunuzun yalanını yakaladığınızda kendinizi ihanete uğramış, incinmiş ya da sinirli hissetmeniz 
doğal. Yakaladığınız yalan bazı sorunların habercisi olabileceği gibi gerçekten bir yalan da olmayabilir.
 
When you catch your child lying, it is normal for you to feel betrayed, hurt, or angry. It might be the 
harbinger of problems, but it may also be a white lie. 

RAMAZAN ŞİMŞEK



ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019  89  

“Bu çocuğu en çok ne 
üzer?” sorusuna beş 
buçuk yaşındaki çocuğun 
“Annesinin ilk göz ağrısı 
olmak onu üzer çünkü bu 
çocuk asla annesinin gözünü 
ağrıtmak istemez!” diyerek 
verdiği cevap çocuğun henüz 
soyut ve somut kavramları 
ayıramadığı bilişsel 
bir dönemde olduğunu 
göstermektedir. 
Ünlü kuramcı Jean Piaget’e 
göre çocuklar altı yaşına 
kadar hayal ile gerçek 
olanı bir yetişkin gibi ayırt 
edemez yani çocuklar bu 
yaşa kadar teorik olarak 
yalan söyleyemezler. Bu 
bilgi ebeveynleri rahatlatsa 
da çocukların neden yalan 
söylediklerini ve altında 
yatan etkenleri bilmek 
isterler. 
Üç-dört yaş dönemi 
çocuklarında öykü uydurmak 
sık rastlanan bir durumdur. 
Birçok ebeveyn, çocuklarının 
yalan söylediğini düşünerek 
endişe eder. Oysa bu tür 

uydurmalar çocuğun zihinsel 
gelişiminin bir parçası hatta 
yaratıcılığı, hayal gücü 
açısından oldukça faydalı 
bir işlevdir. Çocukta henüz 
gerçeklik bilinci oturmadığı 
için bunlar gerçek 
anlamda yalan değildir ve 
psikolojide “pseudo” yani 
sözde yalan olarak geçer. 
Ebeveynlerin böyle bir 
durumda asla olumsuz tepki 
göstermemeleri gerekir. 
Bir başka yalan türü de 
özgüven eksikliğinden 
kaynaklanan benlik saygısını 
arttırmak ve onay almak 
için söylenen yalanlardır. 
Çocukluk çağında sıklıkla 
karşılaşılır. Gerekli pedagojik 
tedbirler alınmazsa 
yetişkinlikte de sürebilir. 
Altı yaş öncesinde bu tür 
yalanları göz ardı etmeniz 
doğru bir yaklaşım olsa da 
altı yaş sonrası karşılaşılan 
bu tür yalanlar için 
endişelenmek gerekir. Benlik 
saygısı düşük olan, özellikle 
ev içinde anne ya da babadan 

When asking a child what 
makes it most sad, the child 
responding, “Being the apple 
of my mother’s eye because I 
don’t want to hurt my mother’s 
eye!” shows that the child is 
in the cognitive stage where 
it cannot yet differentiate 
between abstract and concrete 
concepts. 
According to the famous 
theoretician Jean Piaget, 
children cannot tell the 
difference between what is 
imaginary and what is real 
until the age of six. That is to 
say, in theory, up to that age, 
children cannot lie like adults. 
Even though this information 
relieves parents, they would 
like to know why children lie 
and what underlies their lies. 
It is quite common for children 
aged 3-4 to come up with 
stories. Many parents worry, 
thinking their children are 
lying. However, these types of 
fabrications are a part of the 
cognitive development of the 
child and serve their creativity 

and imagination. Considering 
that an awareness of truth 
is yet to profess in the child, 
these aren’t lies in the true 
sense of the word and are 
entitled “pseudo-lies,” which 
is to say so-called, fake lies. In 
such instances, parents should, 
in no way, react negatively. 
Another type of lie is that 
which stems out of a lack of 
self-confidence, the type that 
is told to increase self-respect 
and get approval. You come 
across these quite often during 
childhood. If the required 
pedagogic measures are not 
taken, these can continue 
into adulthood. Even though, 
ignoring these lies up to age 
six is the right approach, you 
should be wary of them when 
you come across them after 
the age of six. Children who 
have low self-esteem and 
who are not valued enough by 
their mother or father in their 
household resort to these types 
of lies. On the other hand, 
children who perform poorly 
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yeterli değeri görmeyen 
çocuklar bu tür yalanlara 
sıkça başvurur. Diğer yandan 
okul başarısı çok düşük olan 
çocuklar akademik hayatta 
zedelenmiş benlik saygılarını 
arttırmak için abartılı 
yalanlar söyleyebilirler. Okul 
arkadaşlarının gözünde 
saygıyı arttırmak için hiç 
gol atamadığı hâlde “Hafta 
sonu yaptığımız futbol 
maçını beş-sıfır kazandık. 
Tüm golleri ben attım.” gibi 
bir yalana başvurabilirler. 
Bedensel engeli ya da başka 
handikabı olan çocukların da 
bu tür yalanlar söylediğine 
sıkça rastlanır. Ergenlik 
döneminde bu tür yalanlarda 
birazcık artış makul 
karşılansa da artan sıklıkta 
devam etmesi durumunda 
hemen bir uzmana 
başvurulmalıdır. 
İlgi çekmek, kendisine 
odaklanılmasını 
istemek amacıyla yalana 
başvurulması da çocuklarda 
sıkça görülen bir yalan 
çeşididir. Toplum içinde çok 
kolay fark edilen ve bilinen 

bir yalan çeşididir ama 
altında yatan etkenler tam 
olarak bilinmez. İlgi çekmek 
için söylenen yalanlar 
düşük benlik saygısından 
ziyade kaygı ve depresyon 
sorunları olan çocuklarda 
sıklıkla görülür. Özellikle 
sağlıkla ilgili uydurulan 
yalanlardaki bilinçaltının 
asıl amacı ilgiyi üzerine 
çekerek var olan kaygıyı 
azaltmak ve değersizlik 
duygusuyla bu şekilde başa 
çıkmaya çalışmaktır. Bu 
tür bir yalanla karşılaşan 
ailelerin bakması gereken 
ilk nokta çocuklarıyla olan 
duygusal paylaşımlarıdır. 
Çocukla geçen vakit azsa, 
duygusal paylaşımlar yeterli 
değilse bazı çocuklar bu tür 
yalanlara başvurabilir. 
Hem çocukluk hem de 
yetişkinlik dönemlerinde 
karşılaşılan diğer bir 
yalan çeşidi de savunma 
yalanlarıdır. Geleceği 
sezilen tehlike ya da bir 
ceza durumunda çocukların 
genelde ilk başvurdukları yol 
yalandır; “Ben yapmadım!” 

in school can tell exaggerated 
lies to boost their self-esteem 
which has sustained blows.
For example, even though they 
didn’t score any goals, they 
may resort to a lie like, “On the 
weekend, we won the match 
0-5. I scored all the goals.” This 
is done so as to gain the respect 
of their peers at school. It is 
also quite common for children 
with physical disabilities or 
other impairments to come up 
with these sort of lies. Even 
though, a bit of an increase 
should be considered normal 
in puberty, if they continue 
to tell lies with an increasing 
frequency, you should 
immediately seek the advice of 
an expert. 
Resorting to telling lies to get 
attention and to get others 
to focus on them is another 
type of lying in children. It 
is a type of a lie that is quite 
easily noticed and discerned 
in a social setting but the 
underlying dynamics are not 
exactly clear. The lies that 
are told to get attention are 
observed in children not 

suffering from low self-
esteem but those that suffer 
from anxiety and depression. 
Especially when it comes to the 
lies about health, the real aim 
of the subconscious is to get 
attention, to decrease existing 
levels of anxiety, and cope with 
the feeling of insignificance. 
The first thing parents who 
come across such a lie should 
do is to check their relationship 
with the child. If they spend 
little quality time with them 
and the emotional bonding is 
not satisfactory, some children 
can resort to these types of 
lies. 
Another type of lie that you 
come across both in childhood 
and adulthood are those that 
are defensive in nature. In 
cases where children sense 
danger or punishment, the 
first thing they do is to resort 
to lying: “I did not do it!” 
Actually, it is a lie that is easy 
to cope with but if intense 
pressure within the family, 
harsh punishments, and 
criticism are the case, this type 
of lying turns into a habit. 
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aslında tedbir alınması kolay 
bir yalan türüdür ama aile 
içinde yoğun baskı, ağır 
cezalar ve eleştiriler varsa bu 
tür yalanlar alışkanlık hâlini 
alır. 
Model alma yani öğrenme 
yoluyla ortaya çıkan 
yalanlarda ise çocukların en 
masum olduğu, asıl faillerin 
aile ve toplum olduğu su 
götürmez bir gerçektir. Aile 
ve yaşanan toplum içinde 
meşru gösterilen ve “beyaz” 
denen yalanlar, çocuklukta 
ve yetişkinlikte devam 
eden yalanın en önemli 
nedenlerinden biridir. Bu 
konuda aile ve toplum 
çocuktan önce kendisine 
ayna tutmalı ve kendisiyle 
yüzleşmelidir. Yoksa diğer 
yalanların da önü alınamaz. 
Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite adını sıkça 
duyduğunuz nörogelişimsel 
bir bozukluktur. Bu 

In terms of lies that children 
tell by taking others as role 
models, they are innocent 
beyond doubt and the real 
perpetrators are the family 
and society who act as 
instigators. Such lies, which 
are considered “white lies” 
and are legitimized within 
the family and society, are the 
most important reason why 
lies continue into childhood 
and adulthood. In this regard, 
before reprimanding the 
child, first, the family and 
society should hold a mirror to 
themselves. If not, other lies 
cannot be prevented. 
Attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) is a 
neurodevelopmental disorder 
that we hear about often. 
Impulsivity, one of the three 
subtypes of this disorder, is 
the subgroup where lies are 
encountered the most.Children 
who find it hard to control 

bozukluğun üç alt tipinden 
biri olan dürtüselllik, yalanın 
en çok görüldüğü alt tiptir. 
Dürtülerini kontrol etmekte 
zorlanan bu çocuklar 
sıklıkla ve aniden hatalı 
söz ve davranışlara imza 
atarlar. Hâl böyle olunca 
da ilk başvurdukları şey 
yalan söylemektir. Daha 
çok savunma tipi yalanlara 
başvururlar. Bu çocuklar 
için alınacak ilk tedbir, 
doğru söylemelerini teşvik 
etmek değil dürtüsellik 
sorununu tedavi etmektir. 
Yalan söyleyen çocuklar 
içindeki en şanssız grup 
bu çocuklardır çünkü yalan 
söylemelerinin nedeni biraz 
önce sayılanların dışında 
dürtüsellik sorunudur. 
Bilinçli, organize yalan 
söyleyemezler; ağızlarından 
otomatik olarak yalan 
çıkabilir ve çoğu aile bilinçli 
yaptıklarını düşünerek ağır 

their impulses quite often say 
things that are inappropriate 
or incorrect. When that is 
the case, their first resort is 
to lie. They generally lie to 
defend themselves. The first 
preventive measure to be 
taken with regards to such 
children, should be to heal 
their impulsivity rather than 
encourage them to tell the 
truth. Among the children 
who lie, they are the most 
unfortunate group since apart 
from what’s listed above, the 
reason behind their behavior 
is their impulsivity. They can’t 
consciously lie in an organized 
manner, they lie automatically 
and many families punish them 
harshly thinking that they are 
doing it deliberately.   
Here comes the hardest and 
most challenging group of lies: 
pathological lies. This is a type 
of lying disorder. Children 
suffering this type of disorder 
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cezalar verebilir. 
Sıra geldi yalanlar içindeki 
en ağır ve zor duruma; 
patolojik yalanlar. Bir çeşit 
yalan söyleme hastalığıdır. 
Bu rahatsızlığı olan çocuklar 
neredeyse doğal olarak yalan 
söylerler; çünkü onlara göre 
bu yalan değil sıradan, doğal 
bir durumdur. Profesyonel 
pedagojik ve psikolojik destek 
alınmadığı takdirde yalan 
söylemek kimliklerinin bir 
parçası olur. İleride kişilik 
bozukluğu tanısı almaları 
işten değildir. Fark edildiği 
andan itibaren uzun süreli 
uzman desteği gereklidir. 
Ailelerin ilk tedbiri gerçeğin, 
doğrunun ve açık iletişimin 
gücünü çocuklarına 
hissettirmektir. Şartlar ne olursa 
olsun, bazı gelişim dönemlerinde 
zorlansalar da bu ahlaki 
erdemden taviz verilmemelidir. 

En etkili yol doğru model 
olmaktır. Diğer önemli konu 
da bazı gelişim dönemlerinde 
söylenen yalanların gerçekten 
yalan olmadığını, zihinsel 
gelişimin bir parçası ve geçici bir 
durum olduğunu bilmeleridir.  
Doğru olmayan bir ifade ve 
anlatımla karşılaştıklarında 
sorguya çekmek, köşeye 
sıkıştırmak onların benlik 
saygılarına zarar vereceğinden 
uzun vadede yalanı arttıran 
etkisiz bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşımların içinde galiba 
en zararlısı, en tehlikelisi 
ise çocuğu “yalancı” olarak 
etiketlemektir. Bu etiket 
çocuğun peşini ömür 
boyu bırakmayabilir hatta 
kimliğinin bir parçası 
olmasına yol açabilir. 
Unutmayın ki, söylenen yalan 
çocuktan daha çok ailenin 
semptomudur.

lie almost naturally since to 
them lying is not something 
bad but an ordinary and 
natural thing. In cases where 
professional pedagogical and 
psychological support is not 
sought, lying becomes a part of 
their identity. These children 
have high chances of being 
diagnosed with a personality 
disorder in the future. When it 
is noticed, the child needs to get 
expert support for a prolonged 
period. 
The first measure families 
should take is to make children 
sense the empowerment offered 
by the truth, by what is right, 
and by open communication. 
Under no circumstances, 
even when they find some 
of the developmental stages 
hard, should concessions be 
sanctioned in this moral virtue. 
The most effective way of 

achieving this is to be a good 
role model. Another important 
thing is letting children know 
that the lies told in certain 
developmental stages are not 
really lies but a part of their 
cognitive development and that 
they are transient.  
Considering that questioning 
or cornering children when they 
come up with an expression or 
story that is not true can take 
its toll on their self-esteem, it 
is an ineffective approach that 
can lead to an increase in lying 
in the long run. Amongst these 
approaches the most dangerous 
is to label the child a “liar.” This 
label might keep a hold on the 
child for its entire life and even 
lead to lying becoming a part 
of his/her identity. Remember, 
a lie is a symptom that tells 
more about the family than the 
child. 
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SEYAHAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ “DOKUZUNCU 
ULUSLARARASI RESORT TURİZM KONGRESİ’NDE BİR 
ARAYA GELDİ 
TRAVEL WORLD MEETS AT THE 9TH INTERNATIONAL RESORT TOURISM CONGRESS  

Türkiye’yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka 
konumuna taşımayı hedefleyen Dokuzuncu Uluslararası Resort Turizm Kongresi 
‘Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği’ ana teması ile gerçekleşti.
The 9th International Resort Tourism Congress that aims to make Turkey a stronger 
brand in the future of the global travel industry was held with the theme “Tourism of 
the Future, The Future of Tourism.”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 
organizasyonuyla 27-28 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 
kongreye; T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 
Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın M. İlker Aycı, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek, AKTOB 
Başkanı Sayın Dr. Erkan Yağcı ile yurt içi ve yurt dışı seyahat 
dünyasından üst düzey temsilciler katıldı. 
Dünya turizm pazarının önde gelen isimlerinin konuşmacı 
olarak yer aldığı, turizm sektöründe Türkiye ve dünyadaki güncel 
durumun, seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimlerin ve gelecek 
vizyonunun ele alındığı kongrede Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da “Havacılık 
Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı bir konuşma yaptı. 

The congress organized in Antalya on 27-28 November,  2019 by the 
Union of Mediterranean Touristic Hoteliers and Operators (AKTOB) 
was attended by Turkey’s Minister of Culture and Tourism Mehmet Nuri 
Ersoy, Governor of Antalya Münir Karaloğlu, Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı, Mayor of Antalya 
Metropolitan Municipality Muhittin Böcek, AKTOB Chairman Dr. Erkan 
Yağcı, and senior representatives of the domestic and international travel 
world. 
Leading names of the world tourism sector attended the congress as 
speakers and addressed the current situation of the tourism sector 
in Turkey and around the world, as well as leading trends in the 
travel industry. Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee. M. İlker Aycı gave a speech titled “Developments in 
the Aviation Sector.”
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In his speech, Aycı stated that in 2018, Turkey regained sixth place in the 
world rankings, attracting 39.5 million tourists. This number increased 
by 14.5% in the first nine months of 2019, with the country hosting 36.4 
million tourists. Aycı emphasized the flag carrier’s contributions to the 
Turkish economy and discussed its targets for the future.
Stating that Turkish Airlines operates f lights to 316 cities in 126 
countries, that it has carried 75.2 million passengers in 2018, 
and has ranked 15th in seat occupancy rates in the global market, 
Aycı highlighted that the global carrier’s target is rising to 10th 
place in 2023 and carrying 120 million passengers annually with 
a f leet of 500 aircraft.
Speaking about the “Direct Tourism Endeavor” protocol 
signed between Turkish Airlines and the Ministry of Culture 
and Tourism in 2018, Aycı added, “With the direct f lights we 
launched as part of the ‘Direct Tourism Endeavor’ we aim to make 
our country a primary address for quality tourists. An increase 
in the scheduled f lights we offer from major cities in Europe 
and the Middle East to our holiday resorts, which especially in 
the summer season host millions of tourists, has contributed 
immensely to the record success of our tourism sector this year.”  

2018 yılında 39,5 milyon turist alarak dünya sıralamasında altıncı 
sıraya yeniden yerleşen Türkiye’nin 2019’un ilk dokuz ayında 
yüzde 14,5 artışla 36,4 milyon turist ağırladığını belirten Aycı, 
bayrak taşıyıcının Türkiye’nin turizm ekonomisine olan katkısını 
ve gelecek hedeflerini aktardı. 
126 ülkede 316 şehre sefer icra eden ve 2018’de 75,2 milyon yolcu 
taşıyan Türk Hava Yolları’nın global pazarda arz edilen koltuk 
kapasitesinde de 15’inci sıraya yerleştiğini belirten Aycı, 2023 
yılında 10’uncu sıraya yükselmeyi ve 500 uçaklık bir filo ile yılda 
120 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi. 
Türk Hava Yolları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2018 yılının 
ekim ayında imzaladığı “Direkt Turizm Hamlesi” protokolüne 
de değinen Aycı, “Direkt Turizm Hamlesi protokolü kapsamında 
geçtiğimiz haziran ayından itibaren uygulamaya koyduğumuz 
direkt seferlerimizle öncelikle ülkemizin nitelikli turistler için 
öncelikli adresler arasına girmesini hedefliyoruz. Özellikle yaz 
sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan tatil beldelerimize 
Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun başlıca merkezlerinden sunduğumuz 
tarifeli seferlerimizdeki artış, turizm sektörümüzün bu yıl 
rekorlara imza atmasına büyük katkı sağlıyor.” dedi.
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“SKYLIFE FOTOĞRAF
YARIŞMASI”NDA ÖDÜLLER DAĞITILDI 
WINNERS OF THE SKYLIFE PHOTOGRAPHY CONTEST ANNOUNCED 
Türk Hava Yolları’nın düzenlediği “Skylife Fotoğraf Yarışması”nda ödüller Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
The awards for the Skylife Photography Contest, organized by Turkish Airlines, have been given 
to the winners at a ceremony held at the Zorlu Performing Arts Center. 

Uluslararası kapsamda üçüncü kez düzenlenen “Skylife Fotoğraf 
Yarışması”nın ödül töreni, T.C. Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya 
Selçuk, T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın 
M. İlker Aycı’nın katılımlarıyla Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl “Keşfet” temasıyla düzenlenen ve 115 ülkeden toplam 
11 bin 455 fotoğrafın katıldığı yarışmanın kazananları, Türk 
Hava Yolları’nın ödüllerinin yanı sıra uluslararası fotoğrafçılık 
organizasyonu Fédération Internationale de l’Art Photographique 
(FIAP), uluslararası fotoğraf topluluğu Global Photographic 
Union (GPU) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
tarafından verilen kategori ve mansiyon ödüllerini de aldı.

İlk üçte yer alan fotoğrafçıların ödül takdimlerinin bizzat 
Sayın Selçuk, Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Aycı tarafından 
gerçekleştirildiği gecede Türk Hava Yolları Büyük Ödülü’nün 
kazananı Fei Xie oldu. Türk Hava Yolları İkinci Büyük Ödülü’nü 
Mustafa Kurtbaş, Türk Hava Yolları Üçüncü Büyük Ödülü’nü ise 
Thi Ha Maung kazandı. 

“Skylife Fotoğraf Yarışması” kapsamında, bir milyondan fazla 
bireysel fotoğrafçı ve 100’e yakın ulusal derneğin üye olduğu önemli 
uluslararası fotoğrafçılık organizasyonu Fédération Internationale 
de l’Art Photographique kategorisinin altın, gümüş ve bronz madalya 

The awards ceremony for the 3rd International Skylife 
Photography Contest, held at the Zorlu Performing Art Center, 
was attended by Turkey’s Minister of National Education Ziya 
Selçuk; Turkey’s Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu 
and Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı. 

This year the theme was “Discover” and 11,455 photographs 
were submitted from 115 countr ies. The winners not only 
received awards from Turkish Airlines, but also category awards 
and honorable mentions from the International Federation of 
Photographic Art (FIAP), the international photography society 
Global Photographic Union (GPU), and the Photographic Arts 
Federation of Turkey (TFSF).

The f irst three winners were g iven awards by Selçuk, 
Çavuşoğlu, and Aycı. The Turkish Airlines Grand Prize was won 
by Fei Xie. The Turkish Airlines Second Grand Prize was won by 
Mustafa Kurtbaş, and the Turkish Airlines Third Grand Prize 
was won by Thi Ha Maung. 

As part of the “International Skylife Photography Contest,” 
the gold, silver, and bronze medals of  the International 
Federation of Photographic Art (FIAP), an organization with 
more than one million individual photographers and close to 
100 national societies as members, were presented by FIAP 
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ödülleri FIAP Başkanı Riccardo Busi tarafından takdim edildi. 
Dünyanın en etkin uluslararası fotoğraf topluluklarından biri olarak 
kabul edilen Global Photographic Union kategorisinin madalyaları 
oyuncu Engin Altan Düzyatan ile fotoğraf sanatçısı ve FIAP onursal 
madalya sahibi İzzet Keribar tarafından sunuldu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu kategorisinin madalyalarını 
ise TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Duygu Nazire 
Kaşıkçı takdim etti.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Bayrak taşıyıcı bir 
havayolu olarak faaliyet kapsamımızı salt uçuş operasyonlarıyla 
sınırlı tutmuyor; yüzlerce yıllık birleştirici ve kapsayıcı kültür 
mirasımızdan aldığımız ilhamla kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinlikler bağlamında farklı ülke ve medeniyetleri birbirine 
bağlamanın, kültürler ve toplumlar arasında sayısız köprü 
kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üçüncüsünü hayata 
geçirdiğimiz ‘Skylife Fotoğraf Yarışmamız’ tam da bu amaca 
hizmet eden icraatlarımızdan. Henüz üç yaşında olmasına 
rağmen kendi sahasına yepyeni bir soluk getiren fotoğraf 
yarışmamıza gösterilen rağbetten ötürü küresel marka elçimiz 
adına tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ödül sahiplerini 
tebrik ediyorum.” dedi.

President Riccardo Bus. The actor Eng in Altan Düzyatan and 
artist photographer İzzet Keribar, who holds an honorary medal 
from FIAP, presented the awards of the Global Photographic 
Union, considered to be one of the most inf luential photographic 
societies in the world.

The medals in the Photographic Arts Federation of Turkey 
(TFSF) category were presented by TFSF Board Member and 
General Secretary Duygu Nazire Kaşıkçı. 

In a speech at the awards ceremony, Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı said, “As a f lag-carrier airline we do not limit ourselves 
to f light operations. Taking inspiration from our culture that 
represents thousands of years of unity and harmony, we are 
pleased to organize cultural, artistic, and sporting events 
that unite different countries and civilizations, building 
bridges between countless cultures and societies. Today, we are 
celebrating the 3rd Skylife Photography Contest, an organization 
that tries to answer all these needs. Although only three years 
old, this competition has brought new life to photography as 
demonstrated by the high level of participation. I would like 
to thank all the participants in the name of our global brand 
ambassador and congratulate the winners.”
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TÜRK HAVA YOLLARI EKİM AYI DOLULUK ORANI 
YÜZDE 83,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ   
TURKISH AIRLINES ACHIEVED 83.3% SEAT OCCUPANCY RATE IN OCTOBER     
Ekim ayı yolcu ve kargo trafik 
sonuçlarını açıklayan Türk Hava 
Yolları, doluluk oranlarındaki 
yükselme hareketinin bu ayda 
da devam ettiğini belirtti.

Erişim ağını ve uçak filosunu 
genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, 
operasyonlarını akılcı planlamalar ve 
üstün hizmet kalitesiyle destekleyerek 
doluluk oranlarındaki yükseliş trendini 
ekim ayında koruyarak başarılı bir şekilde 
geride bıraktı.

Ekim 2019 Trafik Sonuçları 
değerlendirmesine göre;

•  Ekim ayında taşınan yolcu sayısı  %1,9 
artarak 6,6 milyon oldu.

• Dış hat doluluk oranı %82,9 olarak 
gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk 
oranı %86,2 olarak gerçekleşti.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 
%8,0’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç 
dış hat yolcu sayısında ise %9,7’lik önemli 
bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu 
sayısı geçen senenin ekim ayına göre %8,8 
artarak yılbaşından bu yana gerçekleşen en 
yüksek artış rakamı oldu.

• Ekim ayında, önemli bölgelerimizden 
Orta Doğu ve Uzak Doğu yolcu sayılarımız 
çift haneli büyüyerek sırasıyla %11,5 ve 
%11,4 arttı. 

•  Ekim ayında taşınan kargo ve posta 
hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 
seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye 
%10,9 ile Avrupa, %10,2 ile Uzak Doğu ve 
%4,6 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

Ocak-Ekim 2019 Trafik Sonuçları 
değerlendirmesine göre ise;

•  2019 yılının ilk on ayında yolcu sayısı 
yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti.

• Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 
2019 döneminde %81,6 olarak kaydedildi. 
Yurt dışı yolcu doluluğu %80,9 seviyesinde 
gerçekleşirken yurt içi yolcu doluluğu %86,4 
seviyesine ulaştı.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 
%4,3’lük bir artış yaşandı.

• 2019 yılının ilk on ayında toplam 
taşınan kargo ve posta geçen senenin aynı 
dönemine göre %9,3 artarak 1,3 milyon 
tona ulaştı.

The global carrier, which continues to 
expand its destination network and 
aircraft fleet, ended October successfully, 
maintaining its increase trend, by 
supporting its operations with rational 
planning and outstanding service quality. 

According to the evaluation of traffic 
results for October 2019,

• Passenger figures increased by 1.9%, 
and  for October reached 6.6 million. 

• The seat occupancy rate on 
international flights was 82.9%, while 
the seat occupancy rate on domestic 
flights was 86.2%.

• International to international 
transfer passenger figures increased 
by 8.0%, while the figures of 
international f light passengers, 
not including international to 
international transfers, increased by 
9.7%.

• Compared with the same period last 
year, the volume of cargo and post carried 
in October 2019 increased by 7.9%.

• Cargo volume increased by 4.6% in 
North America, 10.2% in the Far East, 
and 10.9% in Europe.

According to the evaluation of traffic 
results for January-October 2019,

• Passenger figures reached 63.1 
million in the first nine months of 2019.

• The total passenger occupancy 
rate in the period of January-October 
2019 was 81.6%. The international 
passenger occupancy rate was 
80.9%, while the domestic passenger 
occupancy rate reached 86.4%.

• There was a 4.3% increase in 
international to international transfer 
passenger f igures.

• Compared with the same period 
last year, in the f irst nine months 
of 2019, the total transportation of 
cargo and post increased by 9.3%, 
reaching 1.3 million tons. 

%82,9

%86,2

%8,0

%7,9

%9,3

Dış Hat doluluk oranı
The seat occupancy 
rate on international 
flights

İç Hat doluluk 
oranı 
The seat 
occupancy rate on 
domestic flights

Dıştan dışa transfer yolcu 
sayısındaki artış oranı 
Increase in the rate of   

international to international 
passengers

Ekim ayında taşınan Kargo ve 
Posta hacmindeki artış
The volume of cargo and post 
carried in October

2019 yılının ilk 
on ayında taşınan 

kargo ve posta  
artışı 

Increase in the 
first ten months 

of 2019, the total 
transportation of 

cargo and post

Turkish Airlines announced its 
October  figures for passenger 
and cargo traffic stating that the 
increasing trend in seat occupancy 
rates continued in that month. 
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TÜRK HAVA YOLLARI 
WTM LONDRA TURİZM 
FUARI’NA KATILDI 
TURKISH AIRLINES ATTENDED THE 
WTM LONDON TOURISM EXHIBITION 

TÜRK HAVA YOLLARI, 
GÖKYÜZÜNDEKİ 
BAŞARISINI DİJİTALE TAŞIDI  
TURKISH AIRLINES CARRIES ITS SUCCESS 
IN THE AIR TO THE DIGITAL PLATFORM! 

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Türk 
Hava Yolları Londra’da düzenlenen ve her yıl 50 binin 
üzerinde katılımcıyı ağırlayan WTM’de yerini aldı.
Turkish Airlines, the airline that flies to more countries 
than any other, took its place at the WTM London event, 
which hosts more than 50,000 visitors every year.

Türkiye’nin en iyi web ve mobil projelerinin belirlendiği 
17’nci Altın Örümcek töreninde Türk Hava Yolları’nın 
mobil uygulaması iki ödül birden kazandı.
The Turkish Airlines’ mobile application received 
two awards at the ceremony of the 17th Golden Spider 
Web (Altın Örümcek) Awards that selects the best 
Internet and mobile technology in Turkey.

Havayolları ve turizm acenteleri ile operatörler, otel ve araç kiralama 
şirketleri gibi havacılığa ve turizme dokunan her türlü ticari veya 
sosyal hedefli firma ve kuruluşun katıldığı Londra Turizm Fuarı 
WTM bu yıl 4-6 Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. 
2018’de toplam değeri 3 milyar GBP’ye ulaşan anlaşmalara sahne 
olan fuara Türk Hava Yolları, yaklaşık 35 misafiri ile katıldı. İlk 
iki gün 50’den fazla iş ortağı ile görüşmeler gerçekleştirdi; tüm 
fuar boyunca 500’den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türk Hava Yolları 
WTM’de Boeing 787 Dreamliner uçaklarının Business Class 
koltuklarının tanıtımını da yaptı.  
WTM, dünya turizminin geleceğine yön veren etkinliklerden biri 
kabul ediliyor.

Web ve internet teknolojilerinin ödüllendirildiği Altın Örümcek’te 
bu yıl ilk kez verilen “En İyi Mobil Uygulama” ve “En İyi Mobil 
Uygulama: Hizmet” ödüllerini Türk Hava Yolları kazandı. Bayrak 
taşıyıcının kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve mobil dünyanın 
yenilikçi teknolojilerini içeren ödüllü uygulaması, yolcularının 
bir dakikadan daha kısa sürede bilet alabilmesini sağlıyor. Ödeme 
adımında kredi kartı ve kullanıcı bilgilerini hatırlayan, bilgileri 
güvenlikle kaydetmeyi ve kamerayla eklemeyi sağlayan uygulama, 
kullanıcı tercihlerine özel önerilerde bulunuyor ve şehir rehberiyle 
yeni keşifler için ilham veriyor. Araç kiralama, otel rezervasyonu gibi 
hizmetlerden  yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirlerinin 
seyahat planlarını baştan sona yapmasına destek veren uygulama; 
yedi farklı dil ve 16 farklı para birimi seçeneğiyle geniş bir kullanıcı 
profilini kapsıyor. 

This year, the World Travel Market (WTM) London 2019, attended 
by all kinds of trade and social enterprises, and organizations 
involved in air travel and tourism including airline companies, 
tourism agencies, and operators, hotels and rent-a-car companies, 
was held in London between November 4 and 6, 2019.
Turkish Airlines attended the event that reached a total value of 
£3 billion in travel and tourism deals in 2018, with almost 35 
guests. Throughout the event, the global airline that met with 
more than 50 business associates in the first two days of the 
event, hosted more than 500 visitors and businesspeople at its 
stand. At the World Trade Market, Turkish Airlines also promoted 
the Business Class seats of its Boeing 787 Dreamliner aircraft. 
The WTM is recognized as an event that shapes the future of 
world tourism.

Turkish Airlines received the special “Best Mobile Application Award,” 
given for the first time this year, and the “Best Mobile Application: 
Service Award” at the Golden Spider Web Awards which honor web and 
digital technology. The global carrier’s award-winning application gives 
particular importance to user experience and includes the innovative 
technology of the mobile world, making it possible for passengers to 
buy their tickets in less than a minute. The application remembers 
credit card and user information at the payment stage, enables secure 
registering of credit card information and additional details with camera 
scanning provides special suggestions according to user selections, and 
gives inspiration for new discoveries with its city guide. The application 
provides support to Turkish Airlines guests and suggests services for 
every step of planning their journey ranging from car rental to hotel 
reservations. It offers a selection of seven languages and 16 different 
currencies, enabling Turkish Airlines to cater to a wide user base.
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FELİS 2019’DA TÜRK HAVA YOLLARI’NA BÜYÜK ÖDÜL 
TOP AWARD FOR TURKISH AIRLINES AT FELIS 2019  

Türk Hava Yolları, reklam ve pazarlama sektörünün en prestijli ödüllerinden olan 
Felis 2019’da, Turkish Airlines EuroLeague Flight Time projesiyle “Verinin Yaratıcı 
Kullanımı Büyük Ödülü”nü kazandı.
Turkish Airlines was awarded the “Grand Prize for Creativity in Gathering Data” for 
the project Turkish Airlines EuroLeague Flight Time at the Felis 2019, one of the most 
prestigious awards of the advertising and marketing sector. 

Spor ve sinema dünyasının ünlü simalarıyla çektiği reklam filmleri 
ve uluslararası ölçekteki prestijli spor organizasyonlarında üstlendiği 
sponsorluklarla bilinirliğini ve marka imajını güçlendiren Türk 
Hava Yolları, bu kez “icat” sayılacak bir çalışmasıyla “Verinin Yaratıcı 
Kullanımı Büyük Ödülü”nü kazandı. 
2010 yılından beri sürdürdüğü EuroLeague sponsorluğunda 
basketbol karşılaşmalarının heyecan verici anlarını efektif 
kullanmak isteyen bayrak taşıyıcı, bu müsabakalarda topu rakip 
potaya sokmak için zıplayan tüm oyuncuların havada kaldığı süreleri 
ölçerek en uzun süre kalan oyuncuyu belirlemek üzere “Turkish 
Airlines EuroLeague Flight Time” projesini başlattı. 
Bu amaçla kameralarla çekim yapılırken oyuncuların üzerine 
sensörler yerleştirildi. Görüntüler ve veriler canlı yayında izleyicilerle 
paylaşılarak marka için daha fazla görünürlük oluşturuldu. En 
sonunda havada en uzun kalan oyuncu Turkish Airlines Flight Time 
şampiyonu olarak ödüllendirildi.
Türk Hava Yolları ise bu projesiyle biri  Büyük Ödül olmak üzere Veri 
Toplamada Yaratıcılık, Spor Olaylarında Marka Deneyimi ve  Spor 
Olaylarında Ürün/Marka yerleştirme kategorilerinde toplam dört 
Felis Ödülü’ne layık görüldü.

Turkish Airlines has been strengthening its brand image and 
recognition through its advertisement videos produced with famous 
names from the world of sports and cinema, and with its sponsorship 
of internationally recognized, prestigious sports organizations. 
This time, Turkish Airlines won the “Grand Prize for Creativity in 
Gathering Data” with a project that can be classified as an invention. 
Turkish Airlines, wanting to effectively use the excitement of 
EuroLeague basketball games which it sponsors since 2010, launched 
the Turkish Airlines EuroLeague Flight Time project to determine 
which player stays in the air longest by measuring the time all players 
spend in the air once they have jumped in order to score. 
For this purpose, sensors were placed on players while the cameras 
were shooting. The visuals and the data were shared on live stream, 
creating more visibility for the brand. In the end, the player with the 
longest hang time was awarded as champion of Turkish Airlines Flight 
Time.
With this project, Turkish Airlines received four Felis Awards in 
total, one of which is a grand prize in the categories of Creativity in 
Gathering Data, Brand Experience in Sports Events, and Brand/
Product Placement in Sports Events. 

HABERLER / NEWS
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TSI SEATS, AİRBUS’IN 
“ONAYLI KOLTUK 
TEDARİKÇİSİ” OLUYOR 
TSI SEATS WILL BE AIRBUS’ CERTIFIED 
SEAT SUPPLIER 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Assan Hanil 
şirketlerinin ortak girişimi olan TSI Uçak Koltuk 
Üretimi San. ve Tic. A.Ş.’nin uçak koltukları 
Airbus’ın müşteri havayolu şirketlerine sunduğu 
katalogda yer aldı.
Aviation seats produced by TSI Aviation Seats 
Production Industry and Trade Co. Inc., established 
as a joint venture between Turkish Airlines Turkish 
Technic Inc. and Assan Hanil Automotive Industry 
and Trade Inc., are featured in the catalogue Airbus 
presents to its customer airline companies.

Airbus ile imzalanan anlaşmayla TSI Seats üretimi koltuklar, Airbus’ın 
BFE (Buyer Furnished Equipment - Müşteri Tercihli Ekipman) 
kataloğunda yer alma hakkı kazandı.

Onaylı Koltuk Tedarikçisi Anlaşması ile TSI Seats’e ait Skysofa ve 
Epianka model ekonomi sınıfı koltuklar, Airbus’ın A350 XWB, A330 
ve A320 uçak modelleri için katalogda yer alacak. Elesa S modeli de 
kataloğun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilecek. TSI Seats’in 
ilk Business Class ürünü olan Royalux, sertifikalandırma aşaması 
tamamlandıktan sonra katalogdaki yerini alacak.

Anlaşmayı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, “2011 yılında büyük bir girişimle Türk sivil 
havacılık tarihinde bir ilke imza atarak sektöre lojistik destek sağlamak 
amacıyla, partner firmamız Assan Hanil ile birlikte daha aktif bir rol 
üstlendik. Uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, 
değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kurulan TSI Aviation Seats 
bugün Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi oldu. Bu güzel iş birliğinin 
sonuçlarını görmekten mutluyuz.

Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI’ın 2023’e kadar 
global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma 
hedefi var.” sözleriyle değerlendirirken Kibar Holding CEO’su Haluk 
Kayabaşı, “Katalog, tedarikçilere görünür olma imkânı sağlamanın 
yanı sıra Airbus tarafından onaylı olmanın prestijini de beraberinde 
getiriyor. Airbus Katalog projesinin toplam uçak siparişlerindeki payı, 
retrofit projelerinde beklenen artış ve TSI Seats’in diğer projelerini 
de göz önünde bulundurarak 2023’te 100 milyon doları aşan ihracat 
rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

TSI tarafından geniş gövdeli uçaklar için üretilen Skysofa model 
ekonomi sınıfı koltukların Airbus’a ilk teslimatı Eylül 2015’te 
gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl, farklı tipte dar gövdeli uçaklar için 
gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlayan Epianka, bu yıl temmuz 
ayında Boeing B787 Dreamliner model uçaklarda kullanıldı. 2019’un 
üçüncü çeyreğinde ise Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için 
teslimatlar başlıyor.

TSI Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş. uçağın yakıt tüketimini 
doğrudan etkileyen ağırlık konusu üzerine odaklanarak rekabetçi 
fiyatlarla yüksek kaliteli, hafif ve inovatif ürünlerin tasarımını ve 
üretimini gerçekleştiriyor. 

With the agreement signed with Airbus, TSI produced seats qualified to 
be featured in the Airbus BFE (Buyer Furnished Equipment) catalogue. 

With the Certified Seat Supplier Agreement, the Economy Class 
seat models Skysofa and Epianka, produced by TSI Seats, will be 
featured in the catalogue for Airbus’s A350 XWB, A330, and A320 
aircraft models. The Elesa S model will be featured in the catalogue’s 
future products. When the certification process of Royalux, TSI Seats’ 
first Business Class product, is completed, this model will also be 
featured in the catalogue.

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı assessing the agreement said, “In order to 
provide logistic support for the sector, we adopted a more active role 
with our partner company Assan Hanil and broke new ground in 
the history of Turkish civil aviation in 2011 with a great initiative. 
Founded to design, manufacture, modify, and commercialize aviation 
seats and spare parts, today, TSI Aviation Seats has become a certified 
supplier for Airbus.

We are happy to see the fruits of this prosperous cooperation. As 
the first and only aircraft seat manufacturer of Turkey, TSI’s goal is to 
become one of the top five aviation seat brands in the global market by 
2023.” Kibar Holding CEO Haluk Kayabaşı stated, “This catalogue not 
only provides an opportunity to be visible to suppliers, but also brings 
the prestige of being approved by Airbus. Taking into consideration 
Airbus catalogue’s share in the total aircraft orders and the predicted 
increase in the retrofit projects in conjuction with other projects of TSI 
Seats, we aim to reach a total value of exports worth over 100 million 
USD in 2023.”

Skysofa Economy Class seats manufactured for wide-body aircraft 
were first delivered to Airbus in September 2015. Epianka began to fly 
last year after receiving the necessary certificates for different types of 
narrow-body aircraft and were used in Boeing B787 Dreamliner aircraft 
in July of this year. Deliveries for the A350 wide-body aircraft began in the 
third quarter of 2019.

TSI Aviation Seats Production Industry and Trade Co. Inc.  
manufactures high-quality, light, innovative, and competitively 
priced products focusing on weight that directly effects the fuel 
consumption of the aircraft. 
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HAFTADA ÜÇ GÜN SİİRT’E UÇUŞ 
FLIGHT TO SIIRT THREE 3 TIMES A WEEK

BAŞKENTİ GÖRMEYEN 
KALMASIN  
LET THERE BE NONE WHO HASN’T SEEN 
THE TURKISH  

6 Mart 2019 tarihinde Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Siirt 
seferi ile uçuşların başladığı Siirt Havalimanı’na 28 Ekim 
tarihinde AnadoluJet’in Ankara-Siirt seferleri de eklendi. 
Yolcularını Türkiye’nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla 
uçuran AnadoluJet, haftada üç gün (Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma) olarak başlattığı karşılıklı direkt seferler  ile uçuş 
ağını genişletmeye devam ediyor. Siirt’ten tüm Türkiye’ye 
güvenli, hızlı ve ekonomik seyahat imkânı bulan yolcularımız 
AnadoluJet’in uçuş ve kampanyalarını anadolujet.com 
resmi web sitesi ve Anadolujet mobil uygulamasından takip 
edebilirler. 

AnadoluJet, Ekim ayında Samsun ilimizden 80 öğrencinin Başkent 
Ankara’ya davet edilmesi ile “Başkent’i Görmeyen Kalmasın” 
projesini başlattı. Proje kapsamında Millî Egemenliğin 100. Yılı 
dolayısıyla 2020 yılı mart ayı sonuna kadar 5.000 öğrencinin 
Ankara’ya getirilmesi hedeflenmektedir.

Ekim ayında gelen ilk grup, Estergon Kalesi’nde Keçiören 
Belediyesi’nin davetlisi olarak katıldıkları kahvaltının ardından, 
Keçiören Şelale ve Atatürk Parkı’nı gezdiler. Samsun Milletvekili 
Sn. Çiğdem Karaaslan eşliğinde TBMM’yi tanıma şansı elde 
ettiler.  Öğrenciler, MTA Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretinden sonra, 
Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde öğle yemeğine katıldılar. 
Günün ikinci yarısında ise, Anıtkabir, II. Meclis ve Cumhuriyet 
Müzesi’ni rehber eşliğinde gezerek, Ankara’nın tarihi konusunda 
bilgi edindiler. Öğrencilerimiz, Estergon Kalesi’nde Keçiören 
Belediye Başkanı Sn. Turgut Altınok, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sn. Mustafa Demir ve AnadoluJet Başkanı Sn. Şamil 
Karakaş’ın bizzat katıldıkları akşam yemeğinin ardından programı 
tamamlayarak Samsun’a döndüler. 

On October 28, Anadolujet’s Ankara-Siirt f lights were also 
added to the f lights performed to the Siirt Airport which became 
operational with the Turkish Airlines Istanbul-Siirt f lights 
that were started on March 6, 2019. Carrying its passengers 
to all corners of Turkey for advantageous fares, AnadoluJet 
continues to expand its f light network with the round trip f lights 
performed three times a week (on Mondays, Wednesdays, and 
Fridays). Our guests who get the chance to travel to the whole 
of Turkey from Siirt in a safe, fast and economic manner, can 
follow all the f lights and campaigns AnadoluJet offers over the 
anadolujet.com official web site and Anadolujet mobile app. 

AnadoluJet started “Let There Be None Who Hasn’t Seen the Capital” 
project by inviting 80 students from Samsun to the Capital Ankara in 
October. Within the context of the project, the aim is to get 5000 students 
to visit Ankara by the end of March 2020 on the 100th Anniversary of the 
National Sovereignty.

The first group that arrived in October, visited the Keçiören Waterfall 
and Atatürk Park following the breakfast they were given in the 
Estergon Castle as the invitees of the Keçiören Municipality. They also 
got the chance to visit the Grand National Assembly of Turkey to the 
accompaniment of the Samsun Parliamentarian Çiğdem Karaaslan. 
Following the Nature History – MTA Museum tour, the students were 
hosted for lunch by the Ankara Chamber of Commerce. In the second half 
of the day, they had a guided tour of Anıtkabir, the 2nd Turkish Grand 
National Assembly and the Republican Museum and were informed 
on the history of Ankara. The students, returned back to Samsun after 
completing their program which was finalized with a dinner they had in 
the Estergon Castle to which Keçiören Major Turgut Altınok, Samsun 
Metropolitan Municipality Major Mustafa Demir and AnadoluJet SVP 
Şamil Karakaş attended in person. 

HABERLER / NEWS
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Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok markasıyla
işbirliği yaparak Miles&Smiles üyesi yolcularımıza

farklı avantajlar sunuyoruz.

Thanks to our pa!nerships with many of the world’s leading
companies, we offer our Miles&Smiles members

a multitude of advantages.
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 In addition to Elite:
 
• Free upgrades twice in a year on Turkish Airlines
 flights
•  Give a gi! of an Elite Card to three people
• Access to the Arrival Lounge on the arrivals floor of
 Istanbul Airpo"
• Guaranteed seats on ce"ain flight classes
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 25 kg

ELITE

ELITE PLUS

 Classic Plus avantajlarına ek olarak:

• İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
 gidiş/gelişlerde özel pasapo# bankosu
• İstanbul Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş
 (5 no.lu giriş kapısı)
• Türk Hava Yolları iç ve dış hat uçuşlarda, özel
 yolcu salonlarına aile bireyleri veya bir misafir
 ile girme imkânı
• Özel telefon danışma ha$ı: 444 1 849
• Star Alliance Gold ka# avantajlarından
 yararlanma imkânı
• İlave 20 kg bagaj hakkı

 In addition to Classic Plus:

• Fast track for arrivals and depa"ures in the
 International Terminal of Istanbul Airpo"
• Private entrance to the International Terminal of
 Istanbul Airpo" (entrance no.5)
• Experience the lounges with family members or a
 guest both on domestic and international flights with
 Turkish Airlines
• Private contact number: 444 1 849
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 20 kg

Elite avantajlarına ek olarak:

• Türk Hava Yolları uçuşlarında yılda iki kez  
 ücretsiz kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Üç kişiye Elite ka# hediye edebilme imkânı
• İstanbul Havalimanı geliş katında Arrival
 Lounge kullanımı
• Belirli uçuş sınıflarında yer garantisi
• Star Alliance Gold ka# avantajlarından
 yararlanma imkânı
• İlave 25 kg bagaj hakkı 

 Classic avantajlarına ek olarak:

• İç hatlarda Business Class kontuarlarından
 check-in
• İç hatlarda özel yolcu salonu (CIP) kullanımı
• Star Alliance Silver ka# avantajlarından
 yararlanma imkânı
• İlave 10 kg bagaj hakkı

CLASSIC PLUS  In addition to Classic:

•  Check-in at the Business Class Counter on
 domestic flights
• Access to the lounges on domestic flights
• Benefit from the Star Alliance Silver Card
• Additional baggage allowance of 10 kg

• Türk Hava Yolları ve Star Alliance program  
 o#ağı havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, refakatçi ödül bilet düzenleyebilme  
 ve kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Miles&Smiles kredi ka#ları ile alışverişlerden  
 Mil kazanımı

• Earn Miles with Turkish Airlines and Star Alliance member  
 other program pa"ner airlines
• Redeem Miles for award tickets, companion tickets and  
 upgrades.
• Earn Miles from purchases made with Miles&Smiles’
 credit cards

CLASSIC

Miles&Smiles'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfedin!
Discover the privileged world of Miles&Smiles!

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!

milesandsmiles.com | 444 0 849

+25.000 Statü Mili / +25.000 Status Mile

+40.000 Statü Mili / +40.000 Status Mile

+80.000 Statü Mili / +80.000 Status Mile
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Detaylı bilgi ve çekilişe katılmak için 30yearsofsmiles.com

30. yılımıza özel ayrıcalıklar
her ay 30 farklı şehirde!

30yearsofsmiles.com | 444 0 849

AMMAN / AMSTERDAM / ATİNA / BİLBAO / BUDAPEŞTE / CAKARTA

CAPE TOWN / DUBROVNİK / DUŞANBE / HANOİ / HO CHİ MİNH KENTİ

HONG KONG / KRASNODAR / LUKSOR / MEDİNE / NAPOLİ / PORTO

RİYAD / ROMA / SAMARA / SELANİK / SEMERKANT / SEUL / ŞANGAY

ŞİRAZ / TAŞKENT / TOKYO / ULAN BATUR / VALENSİYA / VİYANA
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MİLLERİNİZİN
GEÇERLİLİĞİNİ UZATIN,
DİLEDİĞİNİZ
ZAMAN KULLANIN.

milesandsmiles.com | 444 0 849milesandsmiles.com | 444 0 849

EXTEND THE VALIDITY
OF YOUR MILES,
REDEEM WHENEVER
YOU WANT.
Yıl sonunda geçerliliğini yitirecek
Millerinizin geçerlilik süresini
3 yıl daha uzatabilirsiniz.
You can extend the validity of
your Miles for an additional 3 years
which are going to expire at the
end of this year.
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l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan 
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş 
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan 
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer 
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya 
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç 
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız. 
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your 
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call 
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in 
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you 
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60) 
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete tabidir. 
Spor ekipmanı taşıma 
işlemlerinizi AnadoluJet 
mobil uygulamasından 
veya web sitesinden 
gerçekleştirebilirsiniz. Spor 
ekipmanı taşıma işlemleri 
satış ofislerinde veya uçuşun 
gerçekleşeceği havalimanlarında 
da yapılabilmektedir.
l Charges apply for the carriage 
of sports equipment. You may 
purchase sports equipment 
allowance for a fee through the 
AnadoluJet mobile application or 
website. You may also purchase 
sports equipment allowance at 
the sale offices or at the airport 
from which your flight departs.

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

SPOR EKİPMANLARI 
SPORTS EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

l Standart ve EkstraJet paketli biletlerde, uçuş öncesinde ücretli değişiklik ve 
kesintili iade yapılabilmekte, uçuşun gerçekleşmemesi halinde sadece alan vergisi 
iadesi yapılabilmektedir. KonforJet paketinde ise uçuş saatine ‘’ 2 saatten fazla’’ 
süre varsa; ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade yapılabilmektedir.

l For the Standard or ExtraJet packages, paid ticket alteration and cutback refund is 
available before flight, and in cases where the flight is not performed only airport tax is 
refunded. And in the ComfortJet package, if there are “more than 2 hours to departure”, 
free of charge alteration and full refund is available.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

KOLTUK SEÇİMİ  /  SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

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

BAGAJ  / BAGGAGE 

l Koltuk seçimi uygulaması kapsamında acil çıkış, 
pencere kenarı, koridor ve standart koltuklardan 
istenilen koltuk seçilebilir.
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, satış ofisleri 
ve acenteler üzerinden uçuşa 6 saat kalana kadar yapılabilir.
l Koltuk seçim hakkı olan paketleri tercih eden yolcular check-in süresince 
diledikleri koltuğu seçerek check-in işlemini tamamlayabilirler. Paketinde 
koltuk seçim hakkı olmayan yolcular ise check-in sırasında otomatik atanan 
koltuk ile check-in işlemlerini ücretsiz tamamlayabilir veya tercih etmeleri 
durumunda uçuşa 6 saat kalana kadar koltuk seçimi yapabilirler. 
l The seat of your choice can be selected among emergency, window, aisle, and 
standard options with the seat selection application.
l Seat selection can be made 6 hours before departure through the website, 
mobile app, call center, sales offices and agencies.
l Passengers opting for packages featuring preferred seat selection can select the 
seat of their choice during check-in and complete the process. Those passengers 
that do not have preferred seat selection in their packages can complete their 
check-in free of charge with the seat automatically assigned for them or else if 
they decide to select their seat, they can do so 6 hours before departure. 



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

EVCİL HAYVAN / PETS

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

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda 
kullanabilirsiniz. 
l Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların 
kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik 
cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak 
emniyete alınması gerekmektedir. 
l You may use your electronic devices in flight mode.  
l Electronic devices with no flight mode feature must be 
turned off. For take off and landing, all electronic devices 
must be disconnected from the in-seat electrical power 
supply and safely stowed.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT

110  ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019









FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADEMARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 32
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AD

turkishcargo.com

 TURKISH CARGO WEB PORTAL
 CONTINUES TO MAKE

 YOUR BUSINESS EASIER
WITH A NEW NAME:           



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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet 
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar 
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar, 
uçuşa 60 dakika kala sona erer.

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comanadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA



ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019  119  



120  ANADOLUJET • ARALIK • DECEMBER 2019

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ 
 WITHOUT CUSTOMS STATIONS 
Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), Ed-

remit (EDO), Eskişehir (AOE), Hopa (XHQ), Iğdır (IGD), Isparta (ISE), Kars (KSY), 

Kastamonu (KFS), Kocaeli (KCO), Mardin (MQM), Merzifon (MZH), Muş (MSR), 

Siirt (SXZ), Sinop (NOP), Şırnak (NKT), Tekirdağ/ Çorlu (TEQ),Tokat (TJK), Uşak 

(USQ), Van (VAN)’dır.  

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

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

antep (GZT), Hatay (HTY), Isparta (ISE), İstanbul (IST), İzmir (ADB), Kahramanmaraş (KCM), 

Kayseri (ASR), Konya (KYA), Kütahya (KZR), Malatya (MLX), Nevşehir (NAV), Ordu-Giresun 

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

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
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