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ANADOLU’NUN 
MELEKLERI
Türkiye coğrafi konumu ve doğal 
yapısı itibarıyla Avrupa’daki 
en farklı kelebek türlerine ev 
sahipliği yapmaktadır.  

THE ANGELS OF 
ANATOLIA
Turkey by virtue of its geographical 
location and nature hosts the most 
varied species of butterflies in 
Europe.

facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet
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GAZIANTEP’IN RENKLI 
YÜZÜ KUTNU KUMAŞI 
Kerem’in Aslı’ya sevdası gibi 
yüzyıllarca süren bir tutkudur kutnu 
kumaşı.

THE COLORFUL FACADE 
OF GAZIANTEP:
KUTNU FABRIC
The “kutnu” fabric is a centuries-
old passion just like Kerem’s love 
for Aslı.
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından EU 
Ecolabel reg. no. FI/11/001 sertifikalı 
olarak üretilmiştir. Enerji tasarrufu 
sağlayan EU Ecolabel kâğıtları, 
sürdürülebilir ormanlardan elde 
edilir; çevre ve hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.
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ANTIK ÇAĞ’IN DENIZI, 
BUGÜNÜN GÖLÜ: BAFA 
GÖLÜ TABIAT PARKI
Ege’nin en güzel noktalarından 
Bafa Gölü Tabiat Parkı’na mutlaka 
gelmelisiniz.

A SEA IN ANTIQUITY, 
A LAKE TODAY: 
LAKE BAFA NATURE PARK
You must visit Lake Bafa Nature Park 
which is located in one of the best spots in 
the Aegean region.

ONURUN VE ZAFERIN 
ADRESI: ÇANAKKALE
1915’te vuku bulan savaşlara 
ilgi duyanlar, sadece Türkler 
değil elbette. Her yıl binlerce 
Avustralyalı, Yeni Zelandalı, 
Fransız ve İngiliz ziyaretçi, 
Çanakkale Savaşları’nda hayatını 
kaybeden atalarını anmak üzere 
Gelibolu’ya geliyor.

THE ADDRESS OF 
HONOR AND VICTORY: 
ÇANAKKALE
Not only Turks show interest in 
the war of 1915, of course. Each 
year, thousands of Australians, 
New Zealanders, French, and 
British visitors come to Gallipoli to 
commemorate their ancestors who 
lost their lives in this war.



EKLEKTIK VE RENKLI 
TIFLIS
Gürcistan’ın başkentinde 
mimarinin ve tarihin birleşimine 
şaşacaksınız.

ECLECTIC AND DIVERSE 
TBILISI
A walk through the Georgian 
capital will strike you with its mix 
of architecture and history.

ANADOLUNUN ŞIFA 
KAYNAĞI TARHANA
Hazırlanışı Anadolu’da yöreden 
yöreye değişse de hissettirdiği 
her zaman bir büyükanne 
samimiyetidir. 

THE HEALING SECRET 
OF ANATOLIA: 
TARHANA
Even though its preparation differs 
from region to region, it always gives 
you the feeling of having the sincere 
touch of a grandmother.
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

SERVICES
Online ticketing, online 
check-in, promotional fares, 
special medical services, 
pregnant passengers, baggage 
information, flight schedules...
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin
105. Yılı Kutlu Olsun

Celebrating
105th Anniversary of Çanakkale Victory
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Her yeni gün sizleri tatlı bir heyecanla, emniyet ve konforla ağırlıyoruz.Bu ay, 

19 yeni ülkeyi kapsayan dış hat uçuşlarımıza başlamanın heyecanını duyuyoruz. 

Türk Hava Yolları markası AnadoluJet ayrıcalıklarıyla artık çok daha fazla 

noktaya uçabilirsiniz.

Uçağımıza hoş geldiniz!

Yurt Dışı Uçuşlarımız Başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından yurt dışı 

uçuşlarımıza 29 Mart itibarıyla başlıyoruz. Anadolu’yu dünyaya daha güçlü 

bağlamak için uçuş ağımızı genişletiyoruz. İstanbul’dan 26, Ankara’dan ise 

12 yeni nokta ile toplam 22 ülkede 72 destinasyona ulaşacağız. Anadolu’nun 

dört bir yanını birbirine bağlayan AnadoluJet artık Avrupa ve Orta Doğu’da da 

gökyüzünde! “Uçmayan Kalmasın” hedefiyle çıktığımız bu yolculukta heyecanınıza 

ortak olmayı sürdüreceğiz.

Yeni Hizmetlerimiz

Yolculuğunuza hazırlanırken faydalanabileceğiniz yeni hizmetimiz “Fiyatı Sabitle” 

geçtiğimiz ay kullanımınıza sunuldu. Seyahatinizi henüz kesinleştirmediğiniz 

anlarda yakaladığınız fiyat, sizin için bir süre korumaya alınıyor. Planınız 

netleştiğinde ise yakaladığınız fiyat üzerinden biletinizi alabiliyorsunuz. Bunun 

yanı sıra, ilave bagaj ve spor ekipmanları taşınmasıyla ilgili tüm satın alma 

işlemlerinizi de online kanallarımız üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 

Detaylı bilgi ve yeni fırsatlar için web sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret 

edebilirsiniz.

Mart Sayımız

Dergimizin bu sayısında sizleri rengârenk sokakları ve tertemiz doğasıyla gezginleri 

kendine hayran bırakan Tiflis’e davet ediyoruz. İlerleyen sayfalarımızda yer alan, 

tarihimizin en önemli anlarından Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın izlerini derinden 

hissedebileceğiniz Çanakkale yazımızla, atalarımızı bir kez daha yâd ediyoruz.

Türk Hava Yolları ailesi olarak Avrupa’nın kadın pilot istihdam oranı en yüksek 

havayollarından biri olmaktan gurur duyuyor, hayatlarımıza anlam katan tüm kadınların 

Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu ay kutlayacağımız Çanakkale Deniz Zaferi’nin 

105’inci yıl dönümü münasebetiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, vatan 

sevgisini bizlere miras bırakan atalarımızı minnetle anıyorum.

Keyifli uçuşlar!

Bilal Ekşi

Genel Müdür

Dear Guests, 

Every new day we welcome you with a sweet thrill, safety and comfort. This month, 

we are excited about launching international flights to 19 new countries. You can now 

reach many more destinations with the privileges of a Turkish Airlines’ trademark, 

AnadoluJet.

Welcome on board!

We Are Launching Our International Flights
We will be launching our international flights from Istanbul Sabiha Gökcen and Ankara 

Esenboğa International Airports by on March 29. We are also expanding our flight network to 

strengthen the connection between Anatolia and the world even further. We will be reaching a 

total of 72 destinations in 22 countries, including 26 new destinations from Istanbul and 12 

new destinations from Ankara. AnadoluJet , that connects every corner of Anatolia, and is now 

flying in the skies of Europe and the Middle East! We will continue to share your excitement on 

this journey that we set out on with the motto “Let’s Fly Together.”     

Our New Services
Last month, we introduced our new service “Fix the Fare” which you can benefit 

from while preparing for your journey. The price of the journey you book before it is 

confirmed will be reserved for you for a specific time. When your plans are confirmed, 

then you can purchase the ticket for the same price. In addition, you can easily carry 

out all the purchasing processes regarding the carrying of excess baggage or sports 

equipment via our online channels. For more details and new opportunities, please 

visit our website or mobile application. 

Our March Issue
In this issue of our magazine, we are inviting you to Tbilisi that amazes travelers with its 

colorful streets and pure nature. In the coming pages, we will be commemorating our ancestors 

once more with our article on Çanakkale where you will be able to feel the marks of one of the 

most important moments in our history, the Çanakkale Sea and Land Wars deeply.

We are proud to be one of the airlines that employ the most women pilots in Europe, and I would 

like to extend my best wishes to all women who add meaning to our lives on the occasion of 

International Women’s Day. I would also like to take the opportunity of the 105th anniversary of 

the Battle of Gallipoli, known in Turkey as the Çanakkale Victory, which we will be celebrating this 

month, to ask for mercy for all our martyrs and to remember our ancestors who bequeathed us the 

legacy of devotion to our nation with great respect and gratitude.

Have a nice flight!

Bilal Ekşi
General Manager
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The 14th Izmir International Puppet Days will be held between 
March 5 and 22 with the participation of 50 puppet theaters 
from 23 countries. The event brings together puppetry artists 
from Germany to Austria, India to Slovenia. This year, setting 
out with the slogan “Listen to the Puppets,” the festival will 
stage 52 shows 223 times in 37 venues. Besides five different 
exhibitions, the festival also features panels and workshops for 
professional performance artists. 

23 ülkeden 50 kukla tiyatrosu topluluğunun katıldığı 
İzmir Uluslararası Kukla Günleri’nin 14’üncüsü 5-22 Mart 
tarihleri arasında gerçekleşiyor. Etkinlik Almanya’dan 
Avusturya’ya, Hindistan’dan Slovenya’ya birçok ülkeden 
kukla sanatçılarını bir araya getiriyor. Bu yıl “Bir de 
kuklalardan dinleyin” sloganıyla yola çıkan festivalde 52 
gösteri, 37 gösteri mekânında 223 kez sahneleniyor. Festival 
kapsamında beş farklı serginin yanı sıra profesyonel sahne 
sanatçılarına yönelik panel ve atölyeler de düzenleniyor. 

İZMİR KUKLA GÜNLERİ

IZMIR PUPPET DAYS

The hotly anticipated Bursa Book Fair 
is opening its doors for the 18th time. 
Organized by TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. 
in collaboration with the Turkish Publishers 
Association, the event is held at the TÜYAP 
Bursa International Expo and Convention 
Center. Hosting 270,000 visitors last year, 
the fair will be bringing together publishers 
and booklovers between March 7 and 15.

Bursalı kitapseverlerin heyecanla beklediği 
Bursa Kitap Fuarı kapılarını 18’inci 
kez açıyor. TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. 
tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş 
birliğiyle düzenlenen etkinlik TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene 270 bin 
ziyaretçiyi ağırlayan fuar yayınevleri ile 
kitapseverleri 7-15 Mart tarihleri arasında 
buluşturuyor.

BURSA KİTAP FUARI

BURSA BOOK FAIR
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Organized with the aim to encourage short film production, 
to deliver films to audiences, and support new filmmakers, 
the 16th Akbank Short Film Festival will be held on March 
16-26. Consisting of sections such as World Shorts, Short to 
Feature, Experiences, Documentary Film, and Perspective, 
the festival awaits cinephiles at Akbank Sanat in Istanbul. 
In the festival, Q&As and workshops are held with the 
participation of national and international figures.

Kısa film çekmeyi özendirmek, çekilen kısa filmlerin 
izleyiciye ulaşmasını sağlamak ve yeni sinemacıları 
desteklemek amacıyla düzenlenen Akbank Kısa Film 
Festivali’nin 16’ncısı 16-26 Mart arasında gerçekleşiyor. 
“Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, 
“Belgesel Sinema”, “Perspektif” gibi bölümlerden oluşan 
festival, İstanbul’da Akbank Sanat’ta sinemaseverleri 
bekliyor. Festivalde ayrıca yurt içinden ve yurt dışından 
isimlerin katılımıyla söyleşiler ve atölyeler de düzenleniyor.

AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ

AKBANK SHORT FILM FESTIVAL

ANADOLU / ANATOLIA

Hosting representatives of 
various galleries, museums, 
and art institutions from 
Turkey and other countries, 
the 6th ARTANKARA 
International Contemporary 
Art Fair is opening its doors at 
Ato Congresium. Organized 
between March 12 and 15, 
the event lends impetus to 
the art market of Turkey 
and its surrounds. Visitors 
at ARTANKARA have the 
opportunity to explore various 
points of view and open their 
artistic horizons.

Türkiye’den ve çeşitli 
ülkelerden galeriler, müzeler 
ve sanat kuruluşları 
temsilcileriyle sanatseverleri 
ağırlayan ARTANKARA Altıncı 
Uluslararası Çağdaş Sanat 
Fuarı, Ato Congresium’da 
kapılarını açıyor. 12-15 Mart 
tarihlerinde düzenlenen 
etkinlik Türkiye ve civarının 
sanat piyasasına ivme 
kazandırıyor. ARTANKARA’nın 
ziyaretçileri farklı bakış 
açılarını keşfederken yeni 
paylaşımlara ve başlangıçlara 
da aracılık ediyor.

ANKARA’DA SANAT ZAMANI

TIME FOR ART IN ANKARA
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Maraş ice-cream is on the world stage for the third time. To be 
held between April 2 and 5, the International Ice-Cream Festival 
enables to introduce the Kahramanmaraş’s cultural heritage and 
gastronomy, an important part of this heritage to tourism. As 
a part of this festival that will continue for four days, academic 
workshops, symposiums, competitions and many surprise events 
will be organized. The festival aims to raise the investments into the 
city for “Maraş Ice-Cream”.

Maraş dondurması üçüncü kez dünya sahnesine çıkıyor. 2-5 
Nisan tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Dondurma 
Festivali, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını ve bu mirasın 
en önemli parçası olan gastronomi zenginliğini turizme 
kazandıracak. Üç gün sürecek festival kapsamında akademik 
çalıştaylar, sempozyumlar, yarışmalar ve birçok sürpriz 
etkinlik düzenlenecek. Festival, “Maraş Dondurması” 
konusunda şehirdeki yatırımların artmasını da amaçlıyor. 

MARAŞ’TA DONDURMA FESTİVALİ

ICE CREAM FESTIVAL IN MARAŞ

On the centennial anniversary of the Bauhaus movement which 
brings together fine arts, crafts, design, and architecture, events 
are organized across the world. “bauhaus imaginista,” which can 
be seen in Istanbul until April 3, approaches the movement that 
spread from Germany to the whole world with a contemporary 
perspective. Featuring a series of broadcasts, panels, and 
symposiums in addition to an exhibition consisting of four 
chapters, the international research project is represented by the 
chapter “Moving Away” at SALT Beyoğlu in Istanbul.

Sanat, zanaat, tasarım ve mimariyi buluşturan Bauhaus 
okulunun kuruluşunun 100. yılına özel etkinlikler 
düzenleniyor. İstanbul’da 3 Nisan’a kadar görülebilecek 
“bauhaus imaginista” Almanya’dan bütün dünyaya yayılan 
okulu güncel bir yorumla ele alıyor. Dört bölümlü sergiye 
ilaveten bir dizi yayın, panel ve sempozyumdan oluşan 
uluslararası araştırma projesi, SALT Beyoğlu’nda “Moving 
Away” (Uzaklarda) bölümüyle sergileniyor.

BAUHAUS IMAGINISTA: UZAKLARDA

BAUHAUS IMAGINISTA: MOVING AWAY
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The foundation SinemaTürk, operating in 
Munich, once again presents the Munich 
Turkish Film Days with a rich program full of 
feature-length, documentary, and short films. 
Many directors will be guests at the events to 
be held in Munich between March 20 and 29, 
and will answer the questions of the audience 
following the screenings of their new films.   

SinemaTürk Film Derneği’nin düzenlediği 
Türk Film Günleri’nde bu yıl yine uzun 
metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan 
zengin bir program izleyicilerin beğenisine 
sunuluyor. 20-29 Mart tarihlerinde 
Münih’te gerçekleşen etkinliğe pek çok 
yönetmen yeni filmleriyle konuk oluyor 
ve gösterimlerden sonra izleyicilerin 
sorularını yanıtlıyor.

MÜNİH’TE TÜRK FİLM GÜNLERİ

TURKISH FILM DAYS IN MUNICH

Initiated in 2016 with the aim to strengthen the ties between 
Turkish and the world publishers, and to turn Istanbul into 
a copyright market, the International Copyright Summit 
(Istanbul Fellowship) will be held this year between March 
3 and 5. Two hundred participants from 70 countries will 
take part in the event that will be held by the Turkish Press 
and Publishers Copyright & Licensing Society (TBYM) at the 
Grand Cevahir Hotel and Convention Center.

2016 yılında Türk ve dünya yayımcıları arasındaki iş 
birliğinin güçlendirilmesi ve İstanbul’un bir telif marketi 
hâline getirilmesi amacıyla başlatılan Uluslararası İstanbul 
Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları bu yıl 3-5 Mart tarihleri 
arasında gerçekleşiyor. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
tarafından Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen etkinliğe 70 ülkeden 200 yayımcı katılıyor.

İSTANBUL’DA YAYIMCILIK BULUŞMALARI

THE FELLOWSHIP OF PUBLISHERS IN ISTANBUL

ANADOLU / ANATOLIA
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The “Talent is Everywhere” career fair organized by the 
Turkish Republic Presidential Human Resources Office 
that offers opportunity equality to the university youth, 
began on February 24 in Edirne. The event that will 
continue in different cities until April 21 is organized 
with the collaboration of 130 universities. While students 
and graduates get the chance to participate in company 
presentations, interviews, case studies and workshops, they 
can also make job and apprenticeship applications.
Another event organized by the Human Resources Office, 
“TalentforBIZ”, brings together valuable brands from our 
country and talents from every nation together. The career 
fair that began on February 15 in Uzbekistan will be hosted in 
8 different countries until August 8. In addition to accepting 
job/apprenticeship applications and holding interviews, the 
briefing sessions and meetings give Turkish institutions and 
organizations the opportunity to promote their companies and 
our country to young, talented individuals.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 
düzenlediği ve gençler için istihdam konusunda fırsat 
eşitliği sağlayan Yetenek Her Yerde kariyer fuarları, 
24 Şubat’ta Edirne’de başladı. 21 Nisan’a kadar 
farklı şehirlerde sürecek etkinlik 130 üniversitenin 
iş birliği ile düzenleniyor. Öğrenci ve mezunlar 
firma sunumları, mülakatlar, örnek olay çalışmaları 
ve atölyelere katılma imkânı bulurken, iş ve staj 
başvuruları yapabiliyor. 
Ofisin düzenlediği bir diğer etkinlik TalentforBIZ 
ise ülkemizin değerli markalarını farklı milletlerden 
yeteneklerle buluşturuyor. 15 Şubat’ta Özbekistan’da 
başlayan kariyer fuarı 8 Ağustos’a kadar 8 farklı 
ülkeye konuk oluyor. Etkinlikte Türk kurum ve 
kuruluşları, iş/staj başvurusu alıp mülakatlar yapıyor. 
Ayrıca düzenledikleri bilgilendirme oturumları ve 
söyleşilerde genç yeteneklere kurumlarını ve ülkemizi 
tanıtıyor.

GENÇ YETENEKLER FİRMALARLA BULUŞUYOR

YOUNG TALENTS MEET WITH COMPANIES
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One of the true gems of Turkey with its rich history, a nature 
that is enticing all year round, unique gastronomy culture, 
and hospitable and sympathetic people, Adana hosts the 
International Orange Blossom Festival in April. The event 
which presents colorful sceneries on the streets of Adana, will 
be held for the 8th time between April 3 and 12 this year. 
The parade of the carnival, which hosts thousands of visitors 
in Adana when the orange trees blossom and their enchanting 
scent fills the streets, will take place on April 4 this year. With 
the parade is attended by locals, young and old, and visitors 
who wear colorful, joyful costumes, and send a message of 
“amity” to the whole world. 

Organized for the promotion of the artichoke, one of the symbolic 
products of the Urla Peninsula and of great importance to 
local culinary delights and gastronomy tourism, the 6th Urla 
International Artichoke Festival will be hosting its guests this 
year on April 17-19. At the festival master chefs of world cuisine 
interpret the artichoke in according to their culinary culture 
and present it to the appreciation of the visitors, who will be 
introduced to various culinary delights prepared with artichoke 
ranging from gyro to sushi, mussels to “börek,” desserts to stuffed 
variations. The Urla International Artichoke Festival, a winner 
of the Shining Star Awards 2016 in the best festival category, has 
made a great contribution to the economy of the area by doubling 
the artichoke production in Urla since 2015, the festival’s first 
year. Those passing by Urla will have the chance to learn and taste 
dishes of various flavors at this event that lasts three days.

Zengin tarihi, dört mevsimin en güzel yaşandığı doğası, 
benzersiz yemek kültürü, misafirperver ve sıcakkanlı 
insanlarıyla Türkiye’nin nadide şehirlerinden Adana, nisan 
ayında Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali’ne ev sahipliği 
yapıyor. Bu yıl sekizincisi gerçekleşen ve Adana sokaklarını 
renkli sahnelere dönüştüren etkinlik 3-12 Nisan tarihleri 
arasında düzenleniyor.
Her yıl on binlerce ziyaretçiyi portakal ağaçlarının çiçek 
açtığı ve etkileyici kokularını tüm sokaklara yaydığı dönemde 
Adana’da ağırlayan festivalin bu yılki korteji 4 Nisan’da. 
Yediden yetmişe bütün Adanalıların ve karnaval için kente 
gelen misafirlerin birbirinden ilginç kostümlerle katıldığı 
kortejde tüm dünyaya bir kez daha “dostluk” mesajı veriliyor.

Yöresel lezzetler ve gastronomi turizmi açısından son derece 
önemli Urla Yarımadası’nın sembol ürünlerinden enginarın 
tanıtımı için düzenlenen Altıncı Uluslararası Urla Enginar 
Festivali konuklarını bu yıl 17-19 Nisan tarihleri arasında 
ağırlıyor. Dünya mutfaklarından usta şeflerin enginarı kendi 
kültürlerine göre yorumlayarak ziyaretçilerin beğenisine 
sunduğu festivale katılanlar dönerden suşiye, midyeden 
böreğe, tatlıdan dolmaya enginarla hazırlanmış çeşit çeşit 
lezzetle tanışıyor. Shining Star Awards 2016’da en iyi festival 
dalında ödüle layık görülen Uluslararası Urla Enginar Festivali 
ilk kez düzenlendiği 2015 yılından bu yana Urla’daki enginar 
üretimini yüzde 100 oranında arttırarak bölge üretimine 
ciddi oranda katkı sağlıyor. Urla’ya yolu düşenler üç gün süren 
etkinlikte birbirinden farklı lezzetlerde enginar yemeklerinin 
yapımını öğrenme ve tadım yapma imkânı buluyor.

ADANA’DA RENKLİ FESTİVAL

COLORFUL FESTIVAL IN ADANA

URLA ENGİNAR FESTİVALİ

URLA ARTICHOKE FESTIVAL

ANADOLU / ANATOLIA
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The Embassy of Germany in Ankara is organizing an idea of project 
competition in Turkey with the theme of “sustainability” in order to 
endorse an environment in which young people are more sensitive 
and responsible when it comes to social problems. Those who would 
like to take part in the “Awarded Project Idea Competition for a 
Sustainable World,” should, first, match their idea to one of the 17 
global goals determined by the United Nations, and then upload 
their projects to the website by answering the questions cited on the 
competition’s website. Besides providing the chance to all finalists 
to participate in internship and training programs where they can 
materialize their ideas, the competition also offers the top three 
projects various monetary awards. You can enter the competition 
with all kinds of projects, ideas, products, or social enterprise 
suggestions based on sustainability. The deadline for applications is 
May 1, 2020.

The third Global Gastroeconomy Summit aims to brand 
Turkish cuisine, restaurants, and food produce, and turn 
them into high-yielding export products. The summit 
contributes to the growth of Turkey’s economy and the 
diversification in tourism components, and will be held 
at the Istanbul Lütfi Kırdar International Convention 
and Exhibition Center (ICEC) on March 25. The summit 
highlights the growing importance of gastronomy for local 
innovation and creativity, and ultimately for national 
economic growth and development. Leaders in their sectors 
including Bill Knot, Jonathan Doughty, and Katharina 
Unger will participate as speakers at the event that is 
sponsored by Turkish Airlines.

Almanya Büyükelçiliği gençlerin toplumsal sorunlara karşı 
duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olduğu bir ortamın tesisine 
katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de “sürdürülebilirlik” temalı, 
ödüllü bir proje fikri yarışması düzenliyor. Sürdürülebilir 
Gelecek Proje Fikri Yarışması’na katılmak isteyenlerin 
öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 küresel 
amaç içerisinden hangi temaların fikirleri ile örtüştüğünü 
belirlemeleri, ardından yarışmanın internet sitesinde yer 
alan formdaki sorulara yanıt vererek projelerini sisteme 
yüklemeleri gerekiyor. Yarışma sonucunda tüm finalistlere 
fikirlerini somutlaştırabilecekleri staj ve eğitim programları 
sağlanmasının yanı sıra ilk üç dereceyi alan projelere de çeşitli 
miktarlarda para ödülleri veriliyor. Sürdürülebilirliği ana 
eksenine alan her türden proje, fikir, ürün veya sosyal girişim 
önerileri ile katılmanın mümkün olduğu yarışmanın son 
başvuru tarihi ise 1 Mayıs.

Üçüncü Global Gastroekonomi Zirvesi Türk mutfağını, 
restoranlarını, gıda ürünlerini markalaştırmayı ve yüksek 
getirili ihraç ürünlerine dönüştürmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 
ekonomik büyümesine ve turizm kalemlerinin çeşitlenmesine 
katkıda bulunan zirve 25 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleniyor. Zirve aynı zamanda 
gastronomi ekosistemini farklı disiplinlerde gündeme 
getiriyor. Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşen 
etkinliğe kendi sektörlerinde öncü Bill Knot, Jonathan 
Doughty ve Katharina Unger gibi isimler konuşmacı olarak 
katılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER 

YARIŞIYOR

SUSTAINABLE IDEAS COMPETE

GLOBAL GASTROEKONOMİ ZİRVESİ

GLOBAL GASTROECONOMY SUMMIT
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Exactly 105 years after Çanakkale Naval and Land 
Battle which ended with the great victory of the 
Turkish forces, on March 18, 1915, the bridge of peace 
and friendship set up between Turkey, Australia, and 
New Zealand is being bolstered.

18 Mart 1915’te Türk güçlerinin büyük 
zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Deniz ve Kara 
Savaşları’ndan tam 105 yıl sonra, Türkiye ile 
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında kurulan barış 
ve dostluk köprüsü güçleniyor. 

THE ADDRESS OF HONOR AND VICTORY: 
ÇANAKKALE

ONURUN VE ZAFERİN ADRESİ: 
ÇANAKKALE

MELİH USLU AYDIN SERTBAŞ
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Çanakkale Deniz ve Kara 
Savaşları’nın üzerinden bir asrı 
aşkın zaman geçmesine rağmen 
araştırmacılar, efsanevi 
muharebenin kayıp sırlarını 
aydınlatmak için çalışmalarına 
devam ediyor. 1915’te, Birinci 
Dünya Savaşı’nın ortalarında, 
Gelibolu’da yüz binlerce 
insan hayatını kaybetti. 
Öyle ki tarihçiler yaşanan 
trajediyi, “Gelibolu kıyma 
makinesi gibiydi!” şeklinde 
yorumluyor. Çanakkale Kara 
Savaşı ünlü olmakla birlikte, 
aslında şiddetli çarpışmalar 
denizde başladı. Çanakkale 
Boğazı’nı geçmeye çalışan 
Müttefik Güçleri’ne ait 
görkemli bir filo, Kuzeybatı 
Anadolu kıyılarını savunmaya 
çalışan Türk askerleri 
tarafından durduruldu. Bu 
çetin çarpışmaya dair pek çok 
kalıntı günümüzde Gelibolu 
Yarımadası’nda ziyaret ediliyor. 

Tarihin Seyrini Değiştiren 
Boğaz 
Peki bu büyük savaş için 
neden Gelibolu seçildi? 

Çünkü Çanakkale Boğazı, 
Karadeniz’den Akdeniz’e 
açılan tek suyolu. 1915 yılında 
İngiltere Deniz Kuvvetleri, 
zayıf düşen Osmanlı Devleti’ni 
mağlup etmek için bir plan 
yaptı. Böylece Birinci Dünya 
Savaşı en hızlı biçimde sona 
erdirilecekti. Plan cüretkâr ve 
sadeydi. Dev bir deniz filosu 
Osmanlı savunmasını yararak 
boğazlardan geçecek, ardından 
Anzak (Avustralya ve Yeni 
Zelanda Kolordusu’nun baş 
harflerinden oluşan kısaltma) 
askerleri kara savaşı ile siperleri 
teslim alacaktı. Ardından 
başkent İstanbul’u ele geçirip 
zayıf düşen Rus ordusunu 
desteklemek için malzeme 
ve silah göndereceklerdi. 
Bu sayede Çarlık Rusya’sı 
ayakta tutulacak, yaklaşan 
Bolşevik İhtilali bertaraf 
edilecekti. Daha da önemlisi 
Rusların doğudan Almanya’ya 
saldırması sağlanarak tarihin 
seyri değiştirilecekti. İngiliz 
Devlet Başkanı Winston 
Churchill, bu planın başarıya 
ulaşacağından emindi. 

Even though more than a 
century has passed from 
the Çanakkale Naval and 
Land Battles, researchers 
continue to work to shed light 
on the lost mysteries of the 
legendary battle. In 1915, in 
the middle of WWI, hundreds 
of people lost their lives in 
Gallipoli. To such an extent 
that historians described the 
tragedy as “Gallipoli was like 
a meat grinder!” Even though, 
the battle on land is famous, 
the most violent clashes 
actually took place in the 
sea. The imposing fleet of the 
Allies which tried to pass the 
Çanakkale Strait was stopped 
by the Turkish soldiers trying 
to defend the northwestern 
Anatolian shores. Many relics of 
this crucial combat are found on 
the Gallipoli Peninsula. 

The Strait That Changed the 
Course of History  
Why was Gallipoli chosen for 
this great war? The Çanakkale 
Strait is the only watercourse 
that opens from the Black 

Sea to the Mediterranean. 
In 1915, the British Naval 
Forces made a plan to defeat 
the Ottoman State that had 
fallen into decline. This was 
how WWI would swiftly come 
to an end. The plan was defiant 
but simple: a huge naval fleet 
would push its way through 
the Ottoman defense and pass 
the strait and then the Anzac 
soldiers (an abbreviation 
formed of the initials of the 
Australian and New Zealand 
Army Corps - ANZAC) would 
take over the land battle and 
the trenches. Then, they would 
occupy Istanbul, the capital, to 
support the weakened Russian 
army by sending articles and 
ammunition. As a result, Tsarist 
Russia would keep standing 
and the impending Bolshevik 
Revolution would be averted. 
More importantly, Russians 
would be led to attack Germany 
from the east and change the 
course of history. British Prime 
Minister Winston Churchill was 
assured that this plan would 
turn out to be a success. The 

1 Gelibolu Kale Burcu Limanı’nda 
balıkçı tekneleri sıralanıyor.
Fishing boats lined side by side at 
the Kale Burcu Harbor in Gallipoli.

Anzak Koyu, Çanakkale Kara 
Savaşı’nda buraya çıkarma yapan 
Avustralya ve Yeni Zelanda 
askerlerinin anısını yaşatıyor.
The Anzak Cove keeps alive the 
memory of the Australian and New 
Zealander soldiers who landed here 
during the Çanakkale Land Battle.

2
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Stratejik öneme sahip İstanbul 
Boğazı’nın sadece iki hafta 
içerisinde ele geçirilmesi 
hedefleniyordu. Ancak bu 
kestirme yol, hedeflendiği gibi 
zafere değil, felakete giden yol 
oldu. Avustralyalı Donanma 
Tarihçisi David Stevens, 
hakkında az şey bildiğimiz 
Çanakkale Deniz Savaşı ile 
ilgili olarak şunları söylüyor: 
“Açıkçası araştırmalarımı 
derinleştirene dek Gelibolu’da 
bu kadar çok müttefik 
gemisinin batırıldığını 
bilmiyordum. Bölgede 
yürüttüğümüz kapsamlı 
araştırmaların sonunda gördük 
ki denizin dibi batıklarla dolu! 
Bu, daha önce hiç duymadığım 
bir şeydi!” 

Anzak Koyu’nda 
Sabahlamak 
Bu çarpıcı bilgiler ışığında, 
insanlık tarihinin en çetin 
savaşlarından birinin izlerini 
sürmek üzere Gelibolu 
Yarımadası’na doğru yol 
alıyorum. Aslında bu, 
Çanakkale ile ilk buluşmam 

aim was to capture the Istanbul 
Strait, which was of strategic 
significance, in only two weeks. 
However, this shortcut did not 
lead to victory but to a disaster. 
Australian naval historian 
David Stevens says the 
following about the Çanakkale 
Naval Battle, “Truth be told, 
until I concentrated my studies, 
I did not know that so many ally 
ships were sunk in Gallipoli. 
Within the scope of the 
extensive research we conducted 
in the region we saw that the 
sea bottom is full of sunken 
ships! This was something I had 
not heard of!” 

Staying up All Night at the 
Anzac Cove  
In the light of this striking 
information, I headed towards 
the Gallipoli Peninsula to 
track the traces of one of the 
most crucial combats in the 
history of humanity. Truth 
be told, this was not my first 
visit to Çanakkale. On each 
and every visit, acquiring new 
information on this region that 

değil. İlk gençlik yıllarımdan 
bu yana pek çok kez ziyaret 
ettiğim bölgede her defasında 
yeni bilgiler edinmek 
Çanakkale’ye ve burada cereyan 
eden savaşlara duyduğum 
merakı büyütüyor. Burada 
1915’te vuku bulan savaşlara 
ilgi duyanlar, sadece Türkler 
değil elbette. Her yıl binlerce 
Avustralyalı, Yeni Zelandalı, 
Fransız ve İngiliz ziyaretçi, 
Çanakkale Savaşları’nda 
hayatını kaybeden atalarını 
anmak üzere Gelibolu’ya 
geliyor. Türk tarafı ise 1915’teki 
bu ilan edilen Büyük Zafer’in 
anısına 18 Mart’ta anma 
törenleri düzenliyor. Her 
yıl hem Türkiye’de hem de 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da, 
bir öncekine kıyasla daha çok 
sayıda onur ve saygı etkinliği 
gerçekleştiriliyor. Çanakkale’de 
on binlerce kayıp veren 
Anzakların torunları 24-25 
Nisan tarihlerinde Gelibolu 
Yarımadası’nda yapılacak anma 
etkinliklerinin unutulmaz 
olması için yoğun çaba sarf 
ediyor. Kendi ülkelerinin 

I have visited myriads of times 
since the first days of my youth, 
feeds into my curiosity about 
Çanakkale and the battles that 
were fought here. Not only 
Turks show interest in the war 
of 1915, of course. Each year, 
thousands of Australians, New 
Zealanders, French, and British 
visitors come to Gallipoli to 
commemorate their ancestors 
who lost their lives in this 
war. The Turks commemorate 
the Great Victory declared 
on March 18, 1915. Every 
year, in Turkey, Australia, 
and New Zealand more events 
to pay respect and honor the 
historical battle are organized 
compared to the previous 
years. The grandchildren of 
the 10,000 Anzacs who lost 
their life in Çanakkale spend 
great effort for the memorials 
held on April 24-25 on the 
Gallipoli Peninsula. The media 
in their countries show great 
interest. Australia has officially 
requested an expansion of the 
ceremonial area in the Anzac 
Cove which remains within 
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medyası da konuya büyük ilgi 
gösteriyor. Avustralya, Gelibolu 
Yarımadası Millî Parkı’nda 
bulunan Anzak Koyu’ndaki 
tören alanının kapasitesinin 
artırılmasını Türkiye’den 
resmen talep etmiş. Törenlere 
katılacak şanslı kişilerin 
yoğun talep nedeniyle kura 
ile belirleneceği açıklanmış. 
Bugüne dek yapılan anma 
etkinlikleri için Türk halkının 
gösterdiği büyük dostluğa ve 
misafirperverliğe minnettar 
olduklarını belirten Avustralya 
2015’i “Avustralya’da Türkiye 
Yılı” ilan etmişti. 

Bir Yarımada, Bir Ritüel 
Avustralyalılar ve Yeni 
Zelandalılar bu yıl Gelibolu’da 
yapılacak Geleneksel Onur 
ve Saygı Günü’ne birçok 
etkinlikle katılmak istiyor. 
105’inci Yıl Anma Törenleri’nin 

provalarına başlamış bile. 
Bu amaçla görevlendirilmiş 
grupların Gelibolu’da fizibilite 
çalışması yaptığı biliniyor. 
Çanakkale Boğazı’nda 
düzenlenmesi planlanan 
kürek yarışmasına birçok 
ülkeden takımların katılması 
bekleniyor. Avustralyalı film 
ve sahne yıldızlarının da 
aralarında bulunduğu birçok 
ünlü isim, törenlere davet 
edilmiş. Çanakkale Kara 
Savaşları’nın başladığı 25 
Nisan tarihi, Avustralya ve 
Yeni Zelanda’da millî bayram 
olarak kabul ediliyor. Her iki 
ülkede de ulus olma sürecinin 
başlangıcı olarak görülen bu 
tarihte, on binlerce Avustralyalı 
ve Yeni Zelandalı Gelibolu’ya 
geliyor. Anzak Koyu’nda 
buluşan ziyaretçiler 24 Nisan’ı 
ertesi güne bağlayan geceyi 
burada geçiriyor. Denizden 

the border of the Gallipoli 
Peninsula National Park. It was 
announced that due to intense 
demand, the people who will 
take part in the ceremonies 
would be determined by lottery. 
Stating that they felt indebted 
to Turkey for the great amity 
and hospitality shown by the 
Turkish people during the 
commemorative services held to 
date, Australia declared 2015 
“Year of Turkey in Australia.” 

A Peninsula, A Ritual  
Australians and New 
Zealanders want to join in the 
traditional Anzac Day that 
will be held in Gallipoli with 
many activities. The rehearsals 
of the 105th Commemorative 
Service have already started. It 
is known that the groups vested 
with this task have started 
preparations and feasibility 

studies are being carried out 
in Gallipoli. Numerous teams 
from several countries are 
expected to take part in the 
rowing competitions to be held 
in the Çanakkale Strait. Famous 
names have been invited to 
attend the ceremonies such 
as stars of the Australian 
entertainment industry. April 
25, the day when the land 
combat started in Çanakkale, 
is a public holiday in Australia 
and New Zealand. On the day, 
which is considered the onset 
of becoming a nation in both 
countries, tens of thousands 
of Australians and New 
Zealanders arrive in Gallipoli. 
The visitors who meet at Anzac 
Cove spend the night of April 
24 here. The hour 04.30, when 
the landing started, is greeted 
at the cove. This ritual is 
broadcasted live by TV channels 

3

4

Bugünkü görünümünü 15’inci yüzyılda alan Bozcaada Kalesi’nin içinde 
sarnıç, cephanelik ve çeşme gibi yapılar bulunuyor.
Taking its current shape in the 15th century, Bozcaada Castle houses structures 
such as a water cistern, an armory, and a fountain.

Albayrak sırtındaki Saygı Anıtı’nda Çanakkale Savaşı sırasında yaralı bir 
Avustralya subayını taşıyan Türk askeri tasvir ediliyor.
The Respect to Soldier (commonly given the name Mehmetçik) Memorial 
monument, located on the Albayrak ridge, depicts a Turkish soldier carrying a 
wounded Australian officer during the Çanakkale Battle.
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5 Zafer Anıtı, 40 metreyi 
aşan yüksekliğiyle Gelibolu 
Yarımadası’nın pek çok yerinden 
görülebiliyor.
With its height of more than 40 
meters, the Çanakkale Martyrs’ 
Memorial can be seen from many 
locations on the Gallipoli Peninsula.
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karaya asker çıkarmanın 
başladığı 04.30 suları, burada 
karşılanıyor. Bu ritüel, 
Avustralya ve Yeni Zelanda 
televizyonları tarafından 
da canlı yayınlanıyor. 
Anzakların torunları, 
atalarının Çanakkale Kara 
Savaşları’nda en büyük kayba 
uğradığı yer olarak bilinen 
Anzak Koyu’nu, Kabatepe’yi 
ve Kanlısırt Bölgesi’ni âdeta 
kutsal kabul ediyor. Gelen 
asker yakınlarının özellikle 
Kanlısırt’ta gözyaşlarına 
hâkim olamadığına inanılıyor. 
Bunun nedeni ise Lone Pine 
Anıtı’nın 5 binden fazla 
Anzak askerinin hatırasını 
yaşatması. Anıtın yanı başında 
Avustralya’dan getirilip 
buraya dikilen çam ağacı, 
bu topraklarda hayatını 
kaybetmiş her askerin 
yalnızlığını ifade ediyor. 

Gelibolu’da Bir Avustralyalı 
Çanakkale’nin Avustralyalılar 
için neler ifade ettiğini, bizzat 
yaşadığım bir örnekle anlatmaya 
çalışayım. 10 yıl kadar önceydi. 
Fotoğrafçı bir arkadaşımla 
bölgedeki tarihî savaş alanlarını 
geziyordum. Kerry Brain ile 
orada tanıştım. Melbournelü 
tarih öğretmeni Brain, küçük bir 
mezarın üzerinde donakalmıştı. 
Rahatsızlandığını düşünerek 
yardım etmek istedim. Sonra 
öğrendim ki Madam Brain tam 
da o an, uzun zamandır aradığı 
dedesinin mezarını bulmuştu. 
Bu duygu yüklü anlarda onu 
dedesiyle baş başa bıraktım… 
Bütün bu çarpıcı bilgilerden 
sonra, “Gelibolu Yarımadası 
nasıl gezilir?” sorusuna 
yanıt oluşturacak biçimde 
bir keşif yolculuğuna çıkalım 
birlikte, dilerseniz. Gelibolu 
Yarımadası, ilk çağlardan bu 

in Australia and New Zealand. 
The grandchildren of the Anzacs 
consider the Anzac Cove, and 
the areas of Kabatepe and 
Kanlısırt, where their ancestors 
experienced the greatest loss 
in the Çanakkale Land Battle, 
sacred. The kith and kin of the 
soldiers cannot hold back their 
tears, especially at Kanlısırt. 
The reason behind this is that 
the Lone Pine Monument keeps 
alive the memories of more than 
5,000 Anzac soldiers who lost 
their lives here. The pine tree 
that was brought from Australia 
and planted here symbolizes the 
loneliness of each soldier who 
lost his life on these lands. 

An Australian in Gallipoli  
Let me try to convey to you 
what Çanakkale means 
for the descendants of the 
Australians, by reciting a 

personal anecdote. It was 
about a decade ago. I was 
going around the historical 
combat zone in the area 
with a photographer friend 
of mine. I met Kerry Brain 
there. A history teacher from 
Melbourne, Ms. Brain was 
standing dumbfounded beside 
a tombstone. Thinking she 
might have a problem, I asked 
if I could help. Later, I learned 
that Ms. Brain had just, at 
that very instant, found the 
tomb of her grandfather that 
she had been searching for 
a very long time. In those 
emotional moments, I left her 
alone with her grandfather’s 
memory… Putting aside 
these poignant stories, let us 
go on a route of exploration 
that offers an answer to the 
question, “How do you tour 
the Gallipoli Peninsula?” 

 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara - Çanakkale 

arasında seferler düzenliyor. 
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 

gösterebileceğinden lütfen web sitemizi 

ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights 

between Ankara to Çanakkale. 
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 

6

7

57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin 
bulunduğu Kabatepe-Conkbayırı 
arası, savaş yıllarında “Satranç 
Tahtası” olarak anılmış.
The area between Kabatepe and 
Conkbayırı, where the 57th Infantry 
Regiment Cemetery is located, was 
referred to as a “chessboard” during 
the war. 

1988 yılında UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilen 
Troya antik kentine ait eserlerin 
sergilendiği Troya Müzesi’nin 
bahçesindeki sütunlu yol.
The colonnade in the garden of the 
Troy Museum where the findings 
unearthed in the ancient city of 
Troy, which was admitted to the 
UNESCO World Heritage List in 
1988, are on exhibit.
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yana Anadolu’da varlığını 
sürdüren uygarlıkların Avrupa 
kıtasına açılan kapısı olmuş. 
Yarımadada, Troya başta olmak 
üzere toplam 32 antik kent 
bulunuyor. Yarımadadaki en 
önemli tarihî yerleşimlerden 
biri olan Gelibolu 1354 yılında 
Osmanlıların Avrupa’da 
fethettikleri ilk yer olmuş. 
Türklerin Avrupa’daki  
savaşlarından elde ettikleri  
ganimetlerin geliri Gelibolu’ya 
akmaya başlamış. Kent giderek 
zenginleşince Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinden âlimler, 
şairler ve sanatçılar bölgeye 
akın etmiş. Gelibolu, 15’inci 
yüzyılda İstanbul, Bursa ve 
Edirne’den sonra en önemli 
Osmanlı şehri hâline gelmiş. 
Pîrî Reis, dünyada hayranlık 
uyandıran dünya haritasını 
1513 yılında Gelibolu’da 
çizmiş. Günümüzde 
bölgede bulunan türbe ve 
ibadethanelerin çoğu da o 
dönemden kalma. 

Dev Bir Açık Hava Müzesi 
Çanakkale Savaşları’nın izlerini 
taşıyan bir açık hava müzesi 
görünümündeki Gelibolu 
Yarımadası Millî Parkı’nın 
içerisinde Türk, Avustralya, 
Fransız, İngiliz ve Yeni Zelanda 
askerleri anısına dikilmiş 
70 civarında anıt ve yüzlerce 
mezar bulunuyor. Otomobil 
ile yola çıkacakların Eceabat’a 
giden sahil yolu üzerindeki 
Akbaş mevkiinden geziye 
başlamaları öneriliyor. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
müze evinin bulunduğu Bigalı 
köyünden sonra, savaşın en 
yoğun hâliyle cereyan ettiği 
Conkbayırı ile Arıburnu 
arasındaki bölge ziyaret 
ediliyor. Anzakların Çanakkale 
Savaşı’nda en büyük zayiatı 
verdiği yer olarak bilinen 
Kanlısırt, Avustralyalıların 
ve Yeni Zelandalıların en 
önemli ziyaret adreslerinden. 
Anzak Koyu, Kabatepe ve 
Alçıtepe’den devam eden 

From antiquity, the Gallipoli 
Peninsula has been a gate for 
the Anatolian civilizations 
to the European continent. 
There are 32 ancient cities 
on this peninsula, with Troy 
coming first. Gallipoli, one of 
the most important historical 
settlements on the peninsula, 
was the first land in Europe 
conquered by the Ottomans in 
1354. With Turks spreading 
far and wide in Europe, the 
income generated by the 
victories started to pour 
into Gallipoli. When the city 
started to thrive, scholars, 
poets, and artists from all over 
Anatolia rushed to it. In the 
15th century, Gallipoli became 
the most important Ottoman 
city following Istanbul, Bursa, 
and Edirne. Piri Reis drew 
the world map that evoked 
universal admiration in 1513 
in Gallipoli. Most of the 
shrines and houses of worship 
date back to those times. 

A Great Outdoor Museum 
There are around 70 monuments 
and hundreds of tombs for the 
Turkish, Australian, French, 
British, and New Zealander 
soldiers in the Gallipoli 
Peninsula National Park 
which is an outdoor museum 
that carries the traces of the 
Çanakkale Battles. For those 
who will be going there by car, 
it is recommended to start 
the excursion at Akbaş on 
the coastal road that leads to 
Eceabat. Following the village 
of Bigalı, which houses Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’s 
museum house, you can visit the 
area between Conkbayırı and 
Arıburnu, the location where 
the combat was the fiercest. 
Kanlısırt, where the Anzacs 
suffered the greatest casualties 
of war in the Çanakkale Battle, 
is one of the most important 
places to visit for Australians 
and New Zealanders. The route 
that continues from Anzac 

7
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güzergâh, nihayet Hisarlık 
Burnu’nda yükselen dev 
Zafer Anıtı ile son buluyor. 
Gelibolu Yarımadası’ndaki 
gezi boyunca Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi, 
Gelibolu Savaş Müzesi, 
Çanakkale Piri Reis Müzesi 
ve Galerisi, Gelibolu 
Fransız Mezarlığı, Rumeli 
Mecidiye Tabyası, Şahin 

Cove to Kabatepe and Alçıtepe, 
finally ends at the great Victory 
Monument rising at Cape 
Hisarlık. Throughout the tour of 
the Gallipoli Peninsula, you can 
visit many museums, castles, and 
monuments like the Simulation 
and Information Center for the 
Legend of Gallipoli; the Gallipoli 
War Museum; the Çanakkale 
Piri Reis Museum and Gallery; 

8

8

Bozcaada’nın güneydoğu ucundaki Batıburnu’nda bulunan Polente Deniz Feneri 1861 yılında inşa edilmiş. 
The Polente Lighthouse was built in 1861 on Batıburnu, the southeastern edge of Bozcaada.

Dere Şehitliği, 57’nci Piyade 
Alayı Şehitliği ile Yahya 
Çavuş ve Seyit Onbaşı 
anıtlarının da aralarında 
bulunduğu pek çok müze, 
kale ve anıtsal nitelikte 
mekân gezilebiliyor. 
İnsanlık tarihinde iz 
bırakmış bu savaştan doğan 
onur ve saygıyı en derinden 
hissedebilmek için… 

the Gallipoli French Cemetary; 
the Rumeli Mecidiye Bastions 
of Gallipoli; the Şahindere 
Turkish War Cemetary; 57th 
Infantry Regiment Cemetery 
and Memorial; and the Sergeant 
Yahya and Corporal Seyit 
Monuments. The tour will conjure 
feelings of honor and respect for 
the history of humanity deep 
within you…
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Kışın yavaşça çekilerek yerini bahara 
bırakmaya başlayacağı bugünlerde 
yaşanan değişime şahitlik etmek isterseniz 
Aydın ve Muğla’ya sınırı bulunan, Ege’nin 
en güzel noktalarından biri olan Bafa Gölü 
Tabiat Parkı’na mutlaka gelmelisiniz.

If you would like to witness the changes we are 
experiencing as winter slowly withdraws to leave 
its place to spring, you must visit Lake Bafa Nature 
Park which is located in one of the best spots in the 
Aegean region, lying on a stretch of land between the 
borders of Aydın and Muğla.

A SEA IN ANTIQUITY, A LAKE TODAY: 
LAKE BAFA NATURE PARK

ANTİK ÇAĞ’IN DENİZİ, BUGÜNÜN 
GÖLÜ: BAFA GÖLÜ TABİAT PARKI

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA 
VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DKMP ARŞIV
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1994 yılından bu yana tabiat 
parkı unvanını taşıyan ve 12 
bin 281 hektarlık büyüklüğe 
sahip olan bu güzel alan Ege 
Bölgesi’nin en büyük gölünü 
içinde saklıyor. Söz konusu göl 
Antik Çağ’da Ege Denizi’nin 
Latmos Körfezi iken, Büyük 
Menderes Nehri’nin taşıdığı 
alüvyonlarla denize bağlantısı 
kesilince bir göl hâline gelmiş. 
Güneyinde llbıra Dağları’nın, 
kuzeyinde de haşmetli 
görüntüsüyle Beşparmak 
Dağları’nın uzandığı tabiat 
parkını sazlar, söğütler, ılgınlar, 
zeytinlikler ve çam ormanları 
çevreliyor. 
Büyük Menderes Deltası’nın 
ekosistem özelliklerini 
bünyesinde barındıran alan, 
nesli tehlike altında bulunan 
birçok kuş türüne üreme 
ve kışlama ortamı sağlıyor. 

1

Dünyada nesli tükenme tehlikesi 
altında bulunan kaşıkçı kuşu 
göldeki adacıklarda, akkuyruklu 
kartal ise gölün bitişiğindeki 
Beşparmak Dağları’nda üremeye 
devam ediyor.  
Bafa Gölü özellikle kış aylarında 
başta küçük batağan, bahri, 
karabatak, küçük karabatak, 
tepeli pelikan, boz ördek, 
elmabaş patka, bataklık 
kırlangıcı, mahmuzlu kızkuşu, 
sakarmeke ve flamingo olmak 
üzere birçok kuşa bütün 
şefkatiyle ev sahipliği yapıyor. 
Yıl boyunca 20 bin civarında 
kuşu içinde barındıran ve 
ülkemizin önemli sulak 
alanlarından biri olma özelliğini 
taşıyan tabiat parkı, doğal 
güzelliğinin yanı sıra antik 
değerleriyle de ziyaretçilerini 
âdeta büyülüyor.  
Adını Yunan mitolojisinde 

Given the title of nature 
park in 1994, this beautiful 
land of 30,347 acres harbors 
the Aegean coast’s greatest 
lake. Known in antiquity as 
the Latmos Bay, this body of 
water became a lake when 
its connection to the sea 
was blocked by the alluvial 
deposits carried by the Büyük 
Menderes River. The nature 
park is surrounded by the llbıra 
Mountains to the south and the 
Beşparmak Mountains with 
their stately vista to the north, 
and is covered with reeds, 
willows, tamarisks, olive trees, 
and pine forests.
Harboring the attributes of 
the Büyük Menderes Delta’s 
ecosystem, the area provides 
endangered bird species a 
habitat to reproduce and 
winter. An endangered species, 

the alcatras continues to breed 
on the islets of the lake, and 
the white-tailed eagle at the 
Beşparmak Mountains beside 
the lake. 
Lake Bafa provides shelter to 
many different kinds of bird 
species in the most affectionate 
manner with the little grebe, 
great crested grebe, cormorant, 
pygmy cormorant, Dalmatian 
pelican, gadwall, common 
pochard, scaup, collared 
pratincole, spur-winged plover, 
coot, and flamingo coming first.
The nature park shelters around 
20,000 birds throughout the 
year and continues to be one of 
the most important wetlands in 
our country while enchanting 
its visitors with its natural 
beauties and ancient heritage. 
Getting its name from Heraclia 
who symbolizes strength and 

1 Seyir alanına uzanan ahşap merdivenler.
The wooden stairs leading to the observation platform.
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kuvvet ve dayanıklılığı 
simgeleyen tanrı Herakleia’dan 
alan Herakleia antik kenti 
Bafa Gölü’nün Milas kıyısında 
yer alıyor. Perslere, İskender 
İmparatorluğu’na, Seleukoslara 
ve Roma İmparatorluğu’na 
ev sahipliği yaptığı bilinen 
topraklarda birçok dönemden 
eserler var. 
Yine Bafa Gölü’nün kıyısında, 
günümüzde Mersinet İskelesi 
adını taşıyan İoniapolis 
Körfezi’nin batı ucunda bir 
manastır yer alıyor. Suyun 
toprağı alttan oyması ve 
toprak kayması sonucu kuzey 
kısmına ait yapıların yok olduğu 
manastır, engebesiz arazide 
yapılabilen tek manastır olarak 
biliniyor.  
Bafa Gölü’nde üzerinde 
manastır ve savunma yapıları 
olan İkiz, Menet, Kapıkırı ve 

endurance in Greek mythology, 
the ancient city of Heraclea 
is located on the Milas shores 
of Lake Bafa. There are many 
remains of different eras on this 
land that has hosted Persians, 
the Hellenistic Empire, 
Seleucians, and Romans.
Again on the shores of Lake 
Bafa, there is a monastery 
towards the western edge of 
the Ionapolis Gulf, known 
as Mersinet Pier today. The 
northern part of the structure, 
which was destroyed by a 
landslide that occurred with 
water gnawing the land from 
down under, is known to be 
the only monastery built on 
flatland. 
There are four islands on Lake 
Bafa with remains of buildings, 
namely the defensive structures 
and the monastery mentioned 

2 3Karabataklar antik kalıntılara misafir oluyor.
Cormorants visit the ancient ruins.

Bafa Gölü’nde bir balıkçı.  
The fisherman of Lake Bafa.

Kahve Asar adında dört ada var. 
Bir de bölgede Serçin Gölü’nde 
üzerinde herhangi bir yapı 
olmayan Uyuz Ada yer alıyor. 
Bafa Gölü’nün doğu ve güney 
kıyılarında Herakleia ve Miletos 
mermer ocaklarının varlığı 
biliniyor. Miletos mermer 
ocakları, Pınarcık (Mersinet) 
köyünün doğusundaki 
Büyükasar Tepe’den başlayıp 
Kahve Asar Adası’na kadar 
yayılıyor. Bu sahanın çeşitli 
yerlerinde, işlenişleri değişik 
aşamalarda kalmış birçok 
sütun kasnağı ve mimari 
yapı bulunuyor. Bu yapıların 
altı yüzyıl süren inşaata 
rağmen tamamlanamayan 
ve Antik Çağ’ın en büyük 
yapı harabelerinden biri 
olan, Didyma’daki Apollon 
Tapınağı’nın yapımında 
kullanıldığı biliniyor.  

above: İkiz, Menet, Kapıkırı 
and Kahve Asar. In this region, 
there is also Uyuz Island in Lake 
Serçin, which however does not 
have any structures.
The marble quarries, Herakleia 
and Miletos, are on the eastern 
and southern shores of Lake 
Bafa. The Miletos marble 
quarry starting with the 
Pınarcık (Mersinet) village 
stretches eastward from 
Büyükasar Hill to Kahve 
Asar Island. There are many 
plinths scattered across this 
area dating back to different 
eras judging by the way they 
are processed and by their 
distinctive features. It is 
known that they were used in 
the construction of the Temple 
of Apollo in Didyma, one of the 
greatest ruins of antiquity, 
which could not be completed in 
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Hem doğayla baş başa kalmak 
hem de suya girerek yüzmenin 
tadını çıkarmak isteyenler 
deniz yerine Bafa Gölü’nü tercih 
edebiliyor. Eşsiz kumlarla 
bezenmiş plajlara giden 
ziyaretçiler kendilerini gölün 
serin sularına bırakıp suyun 
ve güneşin keyfini fazlasıyla 
sürebiliyor. 
Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda başta 
doğa yürüyüşü, foto safari ve 
yaban hayatı gözlemciliği olmak 
üzere kuş gözlemciliği, olta 
balıkçılığı, kampçılık ve botanik 
turu gibi pek çok aktivite 
yapılabiliyor. Tabiat parkının 
Aydın’a sınırı olan tarafında 
mart ayında “Yılan Balığı 
Şenlikleri” yapılırken, Muğla’ya 

sınırı olan tarafında nisanda “Ot 
Festivali” gibi çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. 
Özellikle göl kenarında 
kahvaltının bambaşka bir 
lezzete büründüğü Bafa Gölü 
Tabiat Parkı’nı ziyaret edenlere 
yılan balığı, sac kavurma, 
sebzeli köfte ve kabak tatlısını 
tatmaları mutlaka tavsiye 
ediliyor. 
Konaklama ihtiyacının 
karşılanması için bungalov ve 
çok sayıda pansiyonun yer aldığı 
bölgede çadırlı kamp için de 
imkân sunuluyor. Tabiat parkına 
havayolu ile ulaşmak isteyenler 
Bodrum’a uçarak, akabinde kısa 
bir yolculuk yaparak bu eşsiz 
geziye başlayabiliyor.

six centuries. 
Those who would like to be 
at one with nature and enjoy 
the waters by swimming can 
opt for Lake Bafa rather than 
the sea. Visitors can enjoy the 
unique sand beaches and sun, 
and swim in the cool waters of 
the lake.
At Lake Bafa Nature 
Park you can join nature 
walks, photo safaris, and 
wildlife observation as 
well as activities including 
birdwatching, line fishing, 
camping, and botanical tours. 
On the side of the nature 
park which has a border with 
Aydın, the Söke Sercin Eel Fest 
is held annually in March. On 

the side that borders Muğla, 
other events are held like the 
Herbs Festival in April.
I would especially advise those 
who visit Lake Bafa Nature 
Park to try eel, “sac kavurma” 
(sautéed diced lamb), 
meatballs with vegetables, 
and pumpkin dessert. Having 
breakfast by the lake shore 
here turns into a feast.
There are many bungalows and 
B&Bs to meet accommodation 
requirements, and there is 
also an area for camping with 
tents. Those who would like 
to reach to the nature park 
via airway can f ly to Bodrum 
and reach the park following a 
short drive.

4

4 Dağlar arasında gizlenen huzur.
The peace hidden amongst the mountains.
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The kutnu fabric is a centuries-old passion just 
like Kerem’s love for Aslı.

Kerem’in Aslı’ya sevdası gibi yüzyıllarca süren 
bir tutkudur kutnu kumaşı.

THE COLORFUL FACADE OF GAZIANTEP:
KUTNU FABRIC  

GAZIANTEP’IN RENKLI YÜZÜ
KUTNU KUMAŞI  

MUTLU DURSUN HÜSEYİN OVAYOLU





1

Gaziantep; sadece 
gastronominin değil el 
emeğinin de başkentidir. 
“Yüzüklerin Efendisi”, “Harry 
Potter”, “Truva” gibi filmlerde 
de göreceğiniz el yapımı 
deri pabuçları,  bakır kap 
kacakları, gümüşten fincanı 
ve illa baklavası, fıstığı, kuru 
dolmalıkları, zahteri... Liste 
böyle uzar gider de kutnuya 
gelince durursunuz. 
Çünkü saraylıdır o ve her 
şeyden önce Kerem’in Aslı’ya 
hediyesidir. Zarafetin görkemi, 
estetiğin simgesi, padişahların 
gözdesi... Usta ellerin sanatıdır 
o. 
Nice uygarlıklar kutnuyu 
işledi. Ancak o kendi varlığını 
sürdürebilmek için Gaziantep’i 
seçti. Belki de el işlemelerinin, 
dokumanın başkenti Gaziantep 
seçti kutnuyu… Bilinmez. Değil 
mi ki o toprakta bir bakır sanat 
eserine, şekilsiz bir külçe çekici 
gümüş bir yüzüğe dönüşüyor! 
Peki o zaman neden alelade bir 
iplik de muhteşem bir kaftana 
dönüşmesin? Padişahın 
omuzlarında görkemini 

göstermesin, ekabirin özel 
gününde göz almasın, hatta 
neden bir genç kadının 
kına gecesinde nazlı nazlı 
salınmasın?.. 
İşte o muhteşem renk cümbüşü 
kumaş ile el işlemeciliğinin 
beşiği Gaziantep belki 
de âşıklar gibi buluşunca 
birbirlerine yüzyıllar boyu 
tutkuyla hayat verdiler.

Sadece Kumaş Değil Bir 
Sanat 
Kutnunun geçmişinin 
Anadolu Selçuklularına 
kadar uzandığı söyleniyor. 
Ancak 16’ncı yüzyıldan beri 
sadece Gaziantep yöresinde 
dokunuyor. İpliğin eşsiz bir 
saray kumaşına dönüşmesi 
kolay değil elbette. Öyle herkes 
yapamaz. Her aşamasında usta 
bir elin dokunuşu gerekiyor. 
Gönül vermiş olmak gerekiyor 
kutnuya. Büyük sabır ve özen 
istiyor. Her ilmek bir emek, 
her emek yeni tecrübe demek. 
Kumaşı bu kadar coşkulu 
renklere büründüren, belki de 
ustanın bu işi aynı zamanda 

Gaziantep is not only the 
capital of gastronomy but also 
of handicrafts. The handmade 
leather sandals you see in movies 
like “The Lord of the Rings,” 
“Harry Potter,” and “Troy;” copper 
utensils; silver coffee cups; and 
especially its baklava, pistachio, 
the dried vegetables awaiting to 
be stuffed, and “zahter” (a spice 
blend including dried thyme)... 
The list goes on and on, and when 
you come to “kutnu,” you come to 
a stop. 
For it is a courtier, and before all 
else, it is Kerem’s gift to Aslı. It is 
the resplendence of elegance, the 
symbol of aesthetics, the favorite 
of the sultans... It is the art of 
skilled hands. 
Many a civilization has woven 
kutnu. But it chose Gaziantep 
to continue its existence. Or 
maybe Gaziantep, the capital 
of handwoven fabrics and 
handicrafts, chose kutnu… Who 
knows? Is it not so that on this 
land a piece of copper is turned 
into a work of art, a shapeless 
ingot is turned into an eye-
catching silver ring? Well then, 

why wouldn’t a mere thread 
turn into an exquisite kaftan to 
adorn the shoulders of a sultan, 
to dazzle all who lay eyes on it on 
a special occasion of a grandee, or 
to sway coquettishly on the henna 
night of a young woman? 
This fabric, a majestic array of 
colors, and Gaziantep, the cradle 
of handicrafts, might have given 
one another life for centuries with 
a passion just like that of lovers 
rejoined.

Not Only a Fabric But an Art 
It is said that kutnu has a past 
which dates back to the Anatolian 
Seljuks. However, in Gaziantep 
and its environs it has been 
woven since the 16th century. It 
is not an easy task to transform 
this thread into a unique fabric. 
Not everyone can do it. It requires 
the touch of dexterous hands at 
every step. You have to set your 
heart on kutnu. It requires great 
care and patience. Each warp 
and weft is a labor; the labor, a 
new experience. What makes this 
fabric burst in an array of fervent 
color is that the master regards 

1 Ülkemizde sadece Gaziantep’te 
üretilen ve tarihi 16’ncı yüzyıla 
kadar uzanan Gaziantep 
kutnu kumaşı Gaziantep 
Sanayi Odası’nın başvurusu ile 
Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
tarafından 2016 yılında coğrafi 
işaret tescili aldı.
With a history dating back to 
the 16th century, kutnu, which 
is produced solely in Gaziantep 
in our country, was granted a 
geographical indication certificate 
by the Turkish Patent Institute 
(TPE) in 2016 upon the application 
of the Gaziantep Chamber of 
Industry.

2
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sanat olarak görmesidir. 
Renkleri paletinde karıştıran, 
incelten, sonra o fırça ve 
tuval ile kendine yepyeni bir 
dünya kuran bir ressamın 
eserinin karşısına geçince 
duyduğu gururu düşünün. 
Kutnu ustası da öyledir işte. 
İlmek ilmek sabırla işlediği 
kutnunun karşısına geçince 
eserine bakıyor, onunla gurur 
duyuyordur.

16’ncı Yüzyıldan Bugüne 
Parlak ve mat çizgilerin 
yan yana gelmesiyle oluşan 
kutnunun hikâyesini 
anlatalım. Geçmişi 16’ncı 
yüzyıla kadar dayanıyor 
demiştik.  Padişahların 
armağan defterlerinde adı 
sıkça geçer; genelde telli ve 
sade tercih edilir. Aynı listede 
Hint kutnularını görmek de 
mümkündür.  Kerem’in Aslı’ya 
dediği gibi “Hint’ten gelirdi 
kutnu kumaşı.’’ 
Osmanlı’da önceleri 
padişahların  gözde kumaşıdır 
kutnu. Sonra silsile-i meratibe 
göre daha düşük mevkideki 

this job as an art form. Think of 
how proud a painter, who mixes 
colors on his palette, thins them 
down, and then with the help of a 
brush sets a brand-new world on 
the canvas –think of how he feels 
when he looks at his work from 
afar. The master of kutnu is just 
like a painter. S/he feels proud 
looking at the fabric they have 
woven, each warp and weft, with 
patience.

From the 16th Century to This 
Day 
Let’s tell the story of kutnu 
which shines with the coming 
together of bright and dull lines. 
We already have said that it has 
a past dating back to the 16th 
century. Its name is often cited in 
the books gifted by the sultans; 
it’s preferred as brocade or plain. 
It is possible to find kutnu from 
India on those same lists. As 
Kerem had told Aslı, “Kutnu 
fabric used to come from India.’’ 
In the Ottoman time, kutnu was 
once the favored fabric of the 
sultans. Later, it came to be the 
fabric preferred for ceremonial 

devlet görevlilerinin özel 
günlerde tercih ettiği bir 
merasim giysisi olur.  Akan 
zamanda halkın bayramlarda 
giydiği kıyafete dönüşür sonra 
sonra, gelenek hâlini alır. 
Zamanla Avrupalıların da 
ilgisini çeken kutnunun ünü 
Osmanlı’yı aşar da ta Avrupa 
şehirlerine hatta Amerika’ya 
kadar ulaşır. 
Gaziantep yöresinde kına 
gecelerinde, düğünlerde 
hâlâ kutnu giyiyor kadınlar. 
Turistlerin de özel olarak 
dikkatini çekiyor. Bu nedenle 
de yaygın olarak çanta, 
yastık, perde ya da şal olarak 
kullanılıyor.

Kutnu Nasıl Dokunuyor? 
Oldukça teknik ve üç aşamalı 
bir uğraş kutnu yapımcılığı. 
“Dokuma öncesi”, “dokuma 
esnası” ve “dokuma sonrası” 
olarak üç kısma ayrılıyor. İlk 
aşamada bobin hâlinde olan ip 
söküm işlemine tabi tutularak 
çile hâline getiriliyor. Bunun 
için “devere” adı verilen ve 16 
metrekarelik bir alana kurulan 

attire worn on special occasions 
by lower ranking officials. In 
time, it became the attire of 
common people on Bairams 
and later, it turned a tradition. 
Drawing the attention of 
Europeans with the passage of 
time, kutnu’s fame went beyond 
the Ottoman borders, and from 
European cities it reached the 
United States. 
Women still wear kutnu on 
henna nights and weddings in 
Gaziantep. It also draws the 
attention of tourists. Hence, 
it is commonly used for bags, 
cushions, curtains, or shawls.

How Is Kutnu Woven? 
The making of kutnu is a 
technical and three-phased 
pursuit divided into pre-weaving, 
weaving, and post-weaving. In 
the first phase, the coiled thread 
is disassembled and spun into 
a skein. For this, warp cabinets 
called “devere” are set up over 
a 16 sq m area. The skeins you 
get following the disassembly 
are dyed. Eight hundred liters 
of water are placed into a huge 
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Gaziantep kutnu kumaşı çözgü ipliklerinin bağlama batik tekniği 
ile renklendirilmesinden dolayı kendiliğinden oluşan desenlere göre 
isimlendiriliyor. 
The Antep kutnu fabric is given different names in accordance with the patterns 
that are automatically formed as a result of the tie-dying technique of its warps.

çözgü dolapları kullanılıyor. 
Söküm sonrası oluşturulan 
çileler boyanıyor. Büyük bir 
kazana 800 litreye kadar su 
konuluyor, 50-300 gram boya 
maddesi ve bir miktar tuz 
dökülüyor. Her bir renk için 45 
dakikaya kadar boyama işlemi 
devam ediyor. 
Burada da sırasıyla 
“haşıllama”, “elle açma” ve 
“kavuk” olmak üzere üç 
aşama bulunuyor. Haşıllama 
sürecinde kayısı ağacından 
elde edilen doğal kitre “zamk 
reçine” kullanılıyor. Daha 
sonra da el marifetiyle açma 
işlemine geçiliyor. Nihayet, 
tahta sopalara sarma işlemi 
yapılıyor, ki buna “kavuk” 
adı veriliyor. Bundan sonra 
“levent” adı verilen makaralara 
sarılan kavuklar “taharlama” 
işlemine tabi tutuluyor. 

Desen ve sıklığına bakılarak 
belirlenen tarak numarasına 
göre de hazırlanıyor. Süreç atkı 
ipliğinin hazırlanması, dokuma 
işlemi ve bitim işlemi ile sona 
eriyor. 
Mecidiye, hindiye, zencirli, 
kemha, darcı, sedefli, mekkavi, 
kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, 
kırkalem, sultan, osmaniye, 
mehtap mercan, sedyeli, çiçekli 
olmak üzere 60’tan fazla 
çeşidi olan kutnunun hâkim 
rengi ise sarı. Altın rengindeki 
sarı, kumaşa renk vermekle 
kalmayıp doğal bir parlaklık da 
katıyor.

20 Bin Kişinin Ekmek 
Kapısıymış 
1900’lü yılların başında 
Gaziantep’te 5 bine yakın 
tezgâh olduğu söyleniyor. 
Kutnuculuk; tarakçılar, 

boiler, and 50-300 grams 
coloring agent and a fair 
amount of salt are added. The 
coloring takes 45 minutes for 
each color. 
This is followed by three phases 
called “ haşıllama” (sizing), 
“elle açma” (disassembly by 
hand), and “ kavuk”. During 
“ haşıllama,” gum resin, the 
natural gum tragacanth 
obtained from the apricot tree, 
is used. Then comes the “elle 
açma” method which is the 
disassembly by hand. After 
this, they are spun onto wooden 
sticks, which is called “ kavuk.” 
The “ kavuk” which are spun 
onto “ levent” (hasps) undergo 
a process called “taharlama” 
(weaving draft). Looking at 
its pattern and how tight it 
will be woven, it is prepared 
for a certain reed. The process 

ends with the preparation 
of the weft, weaving, and 
finalization. 
The most common color of 
kutnu is yellow. Kutnu has 60 
different sorts called “mecidiye, 
hindiye, zencirli, kemha, darcı, 
sedefli, mekkavi, kürdiye, 
cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, 
sultan, osmaniye, mehtap 
mercan, sedyeli, and çiçekli.” 
The golden yellow does not 
only lend its color to the fabric 
but also gives it a natural 
brightness.

The Bread and Butter of 
20,000 Laborers 
At the beginning of the 1900s, 
it is said there were around 
5,000 handlooms in Gaziantep. 
The weaving of kutnu was a 
profession that also provided 
jobs for subindustries like 
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Önceleri başta padişah olmak üzere saray erkanının rağbet ettiği kutnu dokumalar günümüzde kadın ve erkek giysilerinde kullanılıyor.
At first demanded by the sultan above all and courtiers, kutnu is used in making men’s and women’s apparel today.

4 5

5

boyacılar gibi yan işlerdeki 
çalışanları da kendisiyle 
beraber var eden bir meslek. O 
yıllarda, 20 bin kişinin ekmek 
kapısı olduğu söyleniyor. 
1900’lü yılların Gaziantep 
nüfusunu düşününce, 
kutnuculuğun kentte epey 
yaygın olduğu söylenebilir.

Modacıların Dikkatini 
Çekiyor 
Hammaddesi suni ipek ve 
pamuk ipliği. İçinde sentetik 
tek madde yok. Bu nedenle de 
oldukça sağlıklı. Geçmişi çok 
eskilere dayanan kutnuculuk, 
dünyada basma sanatı yokken, 
ipeğin kök boyalara defalarca 
batırılmasıyla, kendine has 
renk ve motifler verilmesiyle 
elde edilen bir kumaş. 
Dediğim gibi, üretimi biraz 
zahmetli bir kumaş kutnu. Bu 

zahmete karşılık hak ettiği 
değeri gördüğünü söylemek ise 
zor.  Dokumacı sayısı da hayli 
azalmış durumda. 
Ancak Gaziantep Sanayi 
Odası’nın başvurusu üzerine 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nca 
“Geleneksel, kültürel, sanatsal 
değeri kaybolmaya yüz tutmuş 
meslekler” listesine dâhil 
edildi kutnu dokumacılığı. 
Son yıllarda kutnu kumaşının 
bu çalışmaların bir sonucu 
olarak bazı modacıların 
da dikkatini çektiğini 
belirtmekte fayda var. 
Bir zamanlar el tezgâhlarında 
dokunan binbir renkli 
kutnuların namı dünyayı 
tekrar sarar mı bilinmez 
ama bir gün tekrar moda 
olur bakarsınız. “Kim bilir?” 
dediğinizi duyar gibiyim. Ve 
neden olmasın?

chippers and dyers. It is said 
to have been the bread and 
butter of around 20,000 people 
in those days. Considering the 
population of Gaziantep in 
the 1900s, kutnu weaving was 
quite common in the city.

An Attraction for Fashion 
Designers 
Its raw material is artificial 
silk/rayon and cotton thread. 
There is no synthetic material 
in it, and as a result it is 
healthy to wear. With a past 
dating back to ancient times, 
kutnu was made by dipping 
silk in madder over and over 
again to get unique colors and 
patterns even when there was 
no art of printed fabrics in the 
world. 
As mentioned above, kutnu is 
a fabric that is quite difficult 

to produce. For all the hard 
work it requires, it does not get 
the attention it deserves. The 
number of its weavers are also 
diminishing. 
However, upon the application 
of the Gaziantep Chamber of 
Industry, kutnu weaving was 
added to the list of “Vocations 
Whose Traditional, Cultural 
and Artistic Value Is in Danger 
of Extinction” by the Ministry 
of Customs and Trade. We 
should mention that in the 
recent past kutnu fabric has 
drawn the attention of fashion 
designers. 
We cannot know if kutnu, with 
its array of colors, which used 
to be woven on handlooms, will 
rise to worldwide fame, but it 
might come into fashion again. 
I seem to hear you say, “Who 
knows?” And why not?
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Önemli yolların üzerinde geçiş noktası görevi, 
Yeşilırmak’ın getirdiği bereket, binlerce yıllık tarih 
ve kültür birikimiyle adını çok duymadığımız Tokat, 
Anadolu’nun gizli hazinelerinden biri. 

Tokat, which you do not hear much about even though 
it is the crossing point of important roads, features an 
abundance brought over by the Yeşilırmak alongside 
thousands of years of history and culture, and is one 
of the hidden treasures of Anatolia.

TOKAT: ANADOLU’DA SAKLI BİR HAZİNE

TOKAT: A HIDDEN TREASURE IN ANATOLIA
FİGEN KOKOL

SAMİ SERT - GETTY IMAGES TURKEY
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Hazreti Mevlâna bir dönem 
yaşadığı şehri, “Tokat’a gitmek 
gerek. Havası ılıman, insanı 
mutedil.” diye övgüyle anar. 
Büyük beklentiler içinde 
olmadan gittiğim Tokat’ın 
merkezine ilerlerken geçtiğim 
tarihî köprü, kartal yuvasını 
andıran kale düşündüklerimin 
aksini kanıtlamak ister gibi 
tüm görkemiyle karşılıyordu 
beni. Anladım ki birçok 
medeniyete ev sahipliği 
yapmış Tokat’ı gezerken 
sürprizlere açık olmak 
gerekiyordu. 
Karşılamayı yapan Tokat 
Kalesi’nden başlıyorum şehri 
gezmeye. Şehrin en güzel 
görüntüsünü izleyebileceğiniz 
kaleden birazdan içlerinde 
dolaşacağım sokakları 
seçmeye çalışıyorum. 
Yeşilırmak’ın bereket verdiği 
topraklar 6 bin yıllık tarihin 
izlerini taşıyor. Hatti, Hitit, 
Frig, Roma, Bizans, 
Danişmend, İlhanlı, Selçuklu 

1

ve Osmanlı gibi irili ufaklı 
birçok uygarlık bu topraklarda 
hüküm sürmüş, değerli eserler 
bırakmış. İçerisinde 
bulunduğum kale, sarp 
kayalar üzerine Roma 
döneminde inşa edilmiş. Daha 
sonra da kullanılan kaleden 
tarih boyunca ilginç isimler 
gelip geçmiş. Bizans 
imparatoru Diogenis ve 
Kazıklı Voyvoda olarak 
bilinen Kont Drakula bir 
müddet burada tutsak kalmış.  
Asya’dan Avrupa’ya, 
Karadeniz’den İç Anadolu’ya 
geçiş noktası olması Tokat’ın 
tarih boyunca değerli bir 
konumda olmasını sağlamış. 
Romalılar için kral yollarının 
önemli bir durağı, Bizans 
döneminde dinî merkez; 
Danişmendlilerin başkenti, 
Selçuklu ve Osmanlıların ise 
önemli 10 şehrinden biri 
kılmış. 17’nci yüzyılda kara 
gümrüklerinin burada 
kurulması nedeniyle tüm 

His Holiness Mawlana speaks 
highly of the city he lived in 
for some time and says, “You 
need to visit Tokat. It has a 
mild climate and its people are 
gentle.” As I head to the center 
of Tokat which I went to without 
harboring great expectations, 
the historical bridge I crossed, 
and the castle reminding one of 
an eagle’s nest, greeted me in all 
their splendor as if to prove me 
wrong. I understood then and 
there that you needed to be ready 
for surprises when exploring 
Tokat, which has hosted many 
civilizations.
I start exploring the city 
from the Tokat Castle which 
greeted me. From the castle, 
where you can best watch the 
panorama of the city, I try to 
make out the streets that I 
will be soon strolling through. 
The Yeşilırmak River lends 
abundance to the lands that 
carry the traces of a 6,000-year-
old past. Many civilizations 

of major and minor influence 
such as the Hattians, Hittites, 
Phrygians, Romans, Byzantines, 
Danishmends, Ilkhanids, 
Seljuks, and Ottomans have 
reigned over these lands and 
left valuable heritage behind 
them. The castle that I’m in 
was built in the Roman times 
over a crag. Throughout history 
interesting names have passed 
from the castle. Both Byzantine 
Emperor Diogenes and Vlad the 
Impaler aka Vlad Dracula were 
imprisoned here for some time. 
It being a crossing point from 
Asia to Europe and the Black 
Sea to Central Anatolia has led 
Tokat to be a valuable location 
throughout history. It was an 
important stop on the King’s 
Highway for Romans, a religious 
center for the Byzantines, a 
capital for the Danishmends, 
and one of the ten important 
cities of the Seljuks and 
Ottomans. Thanks to land 
customs being set up here in the 

1 Danişmendlilere uzun yıllar başkentlik yapan Niksar’ın manzarasını izleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri Niksar Kalesi.
The best place to behold the vista of Niksar, which acted as the capital of the Danishmends for long years, is Niksar Castle.
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kervanların uğramak zorunda 
olduğu bir noktaymış. Onu 
ticari anlamda değerli hâle 
getiren bu görev sayesinde 
tekstil, bakır ve deri işleme 
konularında rakipsiz 
şehirlerden biri olmuş.  
Kaleden inerken izleyeceğim 
rota Tokat’ta son dönemde 
hayata geçirilen “900 adımda 
900 yıl” yolu. Yol boyunca 
Tokat’ın en önemli eserlerini 
görebileceğiniz yürüyüş 
parkurunda Roma’dan 
Bizans’a, Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya birçok eser 
görülebiliyor. Haritası otel 
veya müzelerden temin 
edilebiliyor. İlk durağım 
Danişmendliler döneminden 
kalma, 13’üncü yüzyıl yapısı 
Ulu Cami. Dışarıdan oldukça 
sade görünen camiden içeri 
girdiğimde gözlerimi 
kırpmadan her detayını 
izleyeceğim bir güzellikle 
karşılaşıyorum. Kırmızı ve 
yeşilin hâkim olduğu tavanın 

17th century, it was a spot from 
which all the caravans had to 
pass. This mission, which made 
it an important asset in terms of 
commerce, also led to it becoming 
one of the unrivaled cities in 
textile, copper, and leather 
processing. 
The route that I follow as I 
descend from the castle is the 
road entitled “900 Years in 900 
Steps,” which was brought into 
service in the recent past. On 
the walking path, along which 
you can visit the most important 
historical sites of Tokat, many 
remains from the Romans, 
Byzantines, Seljuks, and 
Ottomans can be seen. The map 
of the road can be obtained from 
the hotels or museums. My first 
stop is the Ulu Mosque which 
was built in the 13th century and 
dates back to the Danishmends. 
Looking pretty plain from the 
outside, the mosque proves to be 
a beauty in all its details when 
I enter -one that you’d like to 

2

3

Tokat merkez ve ilçelerinde yer alan camilerin birçoğunda görülen ahşap tavan işçiliği kendi döneminin en güzel örneklerini oluşturuyor.
The workmanship on the wood ceilings found in many of the mosques located in Tokat’s city center and its boroughs is among the best 
examples of its kind.

Dikey olarak pişirilen Tokat kebabı; kuzu eti, domates, patlıcan, yeşil biber ve patatesin belki de en lezzetli birlikteliği.
Delicious Tokat kebab, roasted vertically, is prepared with lamb, tomatoes, eggplants, green peppers, and potatoes.

ortadaki göbeği kündekâri 
tekniğiyle yapılmış. Tavan ve 
işlemelerinden gözlerimi 
alamıyorum bir müddet. Dış 
duvarlardan birine oyulmuş 
kuş eviyse Anadolu’da nadiren 
görülen özelliklerden. 
Ne zaman ve kim tarafından 
yapıldığı bilinmeyen Arastalı 
Bedesten artık Tokat 
Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor. 
15’inci ve 16’ncı yüzyıllarda 
yapıldığı tahmin edilen yapı 
Gök Medrese’nin ihtiyacı 
karşılamaması üzerine müze 
görevini üstlenmiş. Tokat’ın 
en eski dönemlerine ait 
eserlerin yanı sıra gündelik 
hayatı anlatan etnografik 
eserlerden oluşan güzel bir 
koleksiyona sahip.  
Tokat’ta heyecanla görmeyi 
beklediğim yerlerden biri 
Yazmacılar Hanı’ydı. Her 
yerden almayı sevdiğim 
yazma-yemenilerin en özelleri 
bu handa satılıyor. Tahta 
baskılı yemeniler rengârenk. 

behold without even blinking. 
The crown molding on the 
ceiling, which is predominantly 
painted red and green, has been 
made with the “kündekâri” 
technique. I can’t take my 
eyes off the ceiling and the 
decorations. And the birdhouse 
that is engraved into one of the 
exterior walls is a feature rarely 
seen in Anatolia.
The Arastalı Bedesten (Covered 
Bazaar), whose date of 
construction and architect are 
unknown, now hosts the Tokat 
Museum. The building, which 
is thought to have been built in 
the 15th and 16th centuries, came 
to serve as a museum when Gök 
Madrasah could no longer meet 
the requirements. It features a 
beautiful collection that displays 
artifacts from the oldest times 
of Tokat and ethnographical 
exhibits that depict aspects of 
daily living. 
One of the places that I was 
excited to see in Tokat was 
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Oyalı olanlardan bir tane 
seçiyorum kendime. 
Türkiye’nin en güzel 
hanlarından biri olan Taşhan 
aynı zamanda Anadolu’nun en 
büyük şehir hanlarından biri. 
İki katlı hanın 103 odası ve bir 
de açık avlusu var. Buradan da 
Gök Medrese’ye geçiyorum. İki 
renkli taşlarla inşa edilmiş 
işlemeli bir kapıdan girdiğiniz 
13’üncü yüzyıl eseri 
medresede, Anadolu 
Selçukluları döneminde tıp 
eğitimi veriliyormuş. Adını 
turkuaz çinilerden alan 
medresedeki işlemeleri 
görünce bir Selçuklu eseri 
olduğunu hemen 
anlıyorsunuz.  
Tokat’taki en güzel Osmanlı 
camilerinden olan Meydan 
Camisi’ni Sultan II. Beyazid, 
annesi Gülbahar Hatun için 
yaptırmış. Bu yüzden 
Hatuniye Camii olarak bilinen 
yapı kesme taştan mimarisi, 
tek minaresi, beş kubbeli son 

cemaat yeri ve yüzyıllık ahşap 
kapısıyla Osmanlı 
mimarisinin en güzel 
örneklerinden biri. Tokat’ta 
camiler güzellikleriyle tek 
başına bir turun konusu 
olacak kadar etkileyici. Ahşap 
şadırvanıyla ünlü Ali Paşa 
Camii, Anadolu’nun ilk 
camilerinden Garipler Camii 
ve Zile’deki Elbaşoğlu Camii 
görülmesi gereken diğer 
eserlerden.  
Gaziosmanpaşa Bulvarı’ndan 
ilerlerken meşhur Pirhan 
Restoran’da öğle yemeği 
molası veriyorum. Bereketli 
toprakların ve farklı 
medeniyetlerin Tokat 
mutfağına katkısı büyük. Ünlü 
Tokat yaprağından yapılmış 
sarmanın tadına bakmak 
istiyorum önce. Tokat kebabı; 
kuzu eti, domates, patlıcan, 
yeşil biber ve patatesin 
birlikteliğiyle oluşuyor. Dikey 
olarak pişirilen kebabın 
inceliğiyse en üst kısmına 

the Yazmacılar Inn. The best 
examples of “yazma-yemeni” 
(hand-painted kerchiefs) that I 
like buying from everywhere I go 
are sold here. The woodprinted 
ones are very colorful. I choose 
one of the needle tatted ones. 
Taşhan, one of the most 
beautiful inns of Turkey, is also 
one of the biggest city inns in 
Anatolia. The two-story inn 
has 103 rooms and a courtyard. 
From there, I pass over to Gök 
Madrasah. In this 13th-century 
madrasah, into which you enter 
passing through the crown gate 
made of two, different-colored 
stones, education on the art of 
medicine was offered during the 
time of the Anatolian Seljuks. 
After seeing the decorations in 
this madrasah, which takes its 
name from its turquoise-colored 
glazed tiles, you understand that 
it was built by the Seljuks. 
Bayezid II commissioned the 
construction of the Meydan 
Mosque, the most beautiful 

Ottoman mosque in Tokat, for 
his mother Gülbahar Hatun - 
due to this, it is also known as 
Hatuniye Mosque. It is one of 
the best examples of Ottoman 
architecture with its ashlar 
texture, single minaret, five-
domed narthex, and centennial 
wooden door. The mosques in 
Tokat are so impressive that 
a tour focusing solely on them 
can be organized. Among those 
that should not be missed are Ali 
Pasha Mosque, which is famous 
for its wooden water-tank with 
a fountain; Garipler Mosque, 
which is one of the first mosques 
in Anatolia; and Elbaşoğlu 
Mosque. 
As I go down Gaziosmanpaşa 
Boulevard, I take a lunch 
break at the famous Pirhan 
Restaurant. Abundant lands 
and different cultures have 
greatly contributed to the Tokat 
cuisine. I first want to taste 
the famous Tokat stuffed vine 
leaves. Tokat kebab is made 

4
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konulan kuyruk yağı. Sıcakta 
eriyen yağ böylece tüm 
malzemeye nüfuz edebiliyor. 
Bulgurla yapılan bakla 
sarması ve pehlili pilavın tadı 
damağımda kalıyor. Bacaklı 
çorba, keşkek, cevizli çörek, 
Tokat yağlısı, bezli sucuk ve 
bat buralara gelmişken 
tadılması gereken 
yiyeceklerden birkaçı. 
Ünlü Sulu Sokak ve Halit 
Sokak’ı ziyaret zamanı artık. 
Tokat’ta varlık göstermiş 
hemen her medeniyetten izler 
var bu sokaklarda.  Eski Tokat 
evlerinin yanı sıra etrafı 
medrese, han, cami ve türbe 
gibi dönemin izlerini taşıyan 
birçok yapıyla dolu. Sulu 
Sokak’ın devamındaki, 12’nci 
yüzyıl eseri Yağıbasan 
Medresesi, konaktan kültür 
evine dönüştürülen Tokat 
Kültür Evi, tek kişilik 
odalarıyla otel kavramının ilk 
adımlarını atan Deveciler 
Hanı, 18’inci yüzyıl Osmanlı 

mimarisinin en güzel 
örneklerinden Latifoğlu 
Konağı, II. Abdülhamid’in 
tahta çıkışı şerefine yaptırılan 
Tokat Saat Kulesi, Hz. 
Mevlâna’nın yaşadığı 
dönemde yapılan ikinci 
mevlevihane olan Tokat 
Mevlevihanesi ve Atatürk’ün 
ziyaretlerinde kaldığı Atatürk 
Evi bu bölgede gördüğüm 
diğer yapılar.  
İkinci günümdeyse merkezin 
dışına çıkarak Tokat’ın 
güzelliklerini keşfe devam 
ediyorum. Dillere destan 
güzelliğiyle Ballıca Mağarası 
ilk durağım. 4 milyon 
yaşındaki mağaranın 
girişinden inerek gezmeye 
başlıyorum. 94 metrekarelik 
alan ziyarete açık. 
Işıklandırılmış mağara 
içerisinde sarkıtlar ve dikitler 
arasında büyüleyici bir 
atmosfer oluşturulmuş. Soğan 
şeklindeki sarkıtlar bu 
mağarayı benzerlerinden 

with the great harmony of 
lamb, tomato, eggplant, green 
pepper, and potato. The secret 
to the taste of the kebab is that 
it is cooked perpendicularly like 
döner with lard placed on top 
of it. The lard that melts in the 
heat is easily absorbed by all 
the ingredients. The broad bean 
dish made with bulgur and the 
pilaf called “pehlili” are so good 
that they leave an impression 
on my palate. “Bacaklı” soup 
(green lentil soup), “keşkek,” 
“cevizli çörek” (sweet bread with 
walnuts), “Tokat yağlısı,” “bezli 
sucuk,” and “bat” are some of the 
delicacies you should try having 
come all this way.
It is now time to visit the famed 
Sulu and Halit Streets. There are 
traces here of all the civilizations 
that have made their presence felt 
in Tokat. Besides the old Tokat 
houses, its surroundings are full 
of structures carrying the traces 
of the era, like a madrasah, inn, 
mosque, and mausoleum. These 

structures include the Yağıbasan 
Madrasah, which was built 
in the 12th century and which 
awaits you after Sulu Street; 
Tokat Cultural House, which 
was turned from a mansion into 
a cultural house; Deveciler Inn, 
which has adopted the hotelier 
concept with its single rooms; 
Latifoğlu Mansion, one of the 
most beautiful examples of 18th-
century Ottoman architecture; 
Tokat Clock Tower, which was 
built in honor of Abdul Hamid II’s 
enthronement; Tokat Mawlawi 
Lodge, the second Mawlawi lodge 
built during the time when His 
Holiness Mawlana was alive; 
and Atatürk House, the mansion 
Atatürk stayed during his visits 
to Tokat.
On my second day outside the 
center, I continue to explore 
the beauties of Tokat. My first 
stop is the Ballıca Cave, whose 
beauty is legendary. I start 
descending from the entrance of 
the 4-million-year-old cave. The 
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Tarihî Sulu Sokak’taki Arastalı 
Bedesten, 2012 yılından beri Tokat 
Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor.
The Arastalı Bedesten on historical 
Sulu Street has been hosting the Tokat 
Museum since 2012.

Tokat Müzesi’nde sergilenen 
eserler Geç Kalkolitik dönemden 
Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya 
kadar uzanan çok çeşitli dönemleri 
yansıtıyor.
The findings on display at the 
Tokat Museum date back to 
various eras ranging from the 
Late Chalcolithic to the Roman, 
Byzantine, and Ottoman.
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ayıran en karakteristik 
unsurlardan. 
Başka bir cennete doğru 
ilerliyorum buradan. Kaz Gölü 
olarak bilinen bölge Tokat’taki 
yaban hayatı izleyebileceğiniz 
bir alan. Ziyaretçi evinden 
bilgi alıp en yakındaki 
gözetleme kulesine çıkıyorum. 
Kuşların göç yolu üzerinde 
olduğundan burada yaz-kış 
farklı kuş türlerine 
rastlanabiliyor. Mart-mayıs 
aylarında kuluçkaya yatan 
kuşlar temmuz ayında 
yavrularından ayrılırken kışı 
burada geçirmek için eylül-
ekim ayında gelen kuşlar 
ilkbaharda kuzeye uçuyor. 
Göl; saksağan, angıt, 
kızılkuyruk, çıkrıkçın, çıvgın 
gibi 108 çeşit kuşun daimî 
yuvası.  
Ekonomisi turizmden çok 
tarım ve hayvancılığa 

dayanan Tokat, bu anlamda 
inanılmaz bir zenginliğe 
sahip. Araçla ilerlerken 
bağların arasından geçiyorum. 
Kış olduğu için bağlar 
sessizliğe gömülmüş. Yaz 
aylarında gelip salkım salkım 
üzümler arasında gezmek 
gerek bir de. Bir dönem 37 
cins üzüm, 25 çeşit armut 
yetişiyormuş bu topraklarda. 
Tokat yaprağının ününü 
biliyordum ama Zileliler 
kendilerininkinin en iyisi 
olduğunu iddia edecek kadar 
güveniyorlar yapraklarına. 
Yakınlarına gelmişken öğle 
molamı Zile’de veriyorum. 
Zile Kalesi’ne girip ağaçlar 
altına serpiştirilmiş Roma ve 
Bizans dönemi kalıntıları 
arasında geziniyorum. Julius 
Sezar’ın “Geldim, gördüm, 
yendim.” (Veni, vidi, vici) 
dediği yer burası. Sezar, 

94-meter cave is open to visit. 
The lightening of the stalactites 
and stalagmites creates a 
fascinating atmosphere. The 
onion-shaped stalactites are 
the most characteristic features 
distinguishing this cave from 
others.
From here, I move on to another 
paradise. In the area known 
as Lake Kaz, the wildlife 
of Tokat can be observed. 
Getting information from the 
guesthouse, I climb up to the 
observation tower that is close 
by. Due to the fact that it is on 
the migration route of birds, 
different kinds of bird species 
can be observed here in winter 
and summer. While the birds 
that brood their eggs in March-
May depart with their offspring 
in July, the birds that arrive in 
September-October depart for 
the north in the spring. The lake 

is the permanent abode of 108 
species of birds such as magpies, 
ruddy shelducks, redstarts, 
garganeys, and chiffchaffs.
With an economy based more on 
agriculture and animal farming 
than tourism, Tokat is quite 
rich in that sense. In my car, I 
pass through orchards which 
have lapsed into silence with 
the arrival of winter. You should 
come in the summer and walk 
amongst the clusters of grapes. 
Once, 37 different types of 
grapes and 25 different types 
of pears grew on these lands. I 
know of the fame of Tokat’s vine 
leaves but the people of Zile have 
such faith in theirs that they 
claim that they are the best. 
Having come all this way, I take 
a lunch break at Zile. Going up 
to Zile Castle, I stroll among the 
Roman and Byzantine ruins. 
This is the place where Julius 

6

6 4 milyon yaşındaki Ballıca Mağarası, Tokat’ın en önemli doğal 
zenginliklerinden biri.
The 4-million-year-old Ballıca Cave is one of Tokat’s many natural riches.
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Türkiye’nin en güzel hanlarından olan Taşhan aynı zamanda Anadolu’nun en 
büyük şehir hanlarından.
Taşhan is one of the most beautiful inns in Turkey and one of the greatest 
city inns in Anatolia.
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8

8 Yeşilırmak’ın hayat verdiği Tokat’ta üretilen bal farklı aroması ile öne çıkıyor. 
The honey produced in Tokat, which is regenerated by Yeşilırmak River, comes 
to the fore with its different aroma. 

ordusuyla geldiği Zile’de 
Pontuslularla yaptığı Zela 
Savaşı’nı kazandıktan sonra  
galibiyetini Roma’ya işte bu 
cümleyle bildirmiş.  
Sulusaray’daki Sebastapolis 
antik şehrine uğruyorum 
dönüş yolunda. İlçe aslında 
antik şehrin üzerine 
kurulmuş. Kazı çalışmaları 
devam eden şehrin yapısının 
Bergama’yla benzerlik 
gösterdiği söyleniyor. Adı 
“büyük, azametli” anlamına 
gelen şehir, Roma döneminde 
önemli bir yerleşim yeriymiş. 
Önce kazı alanını geziyorum, 
sonra da mozaiklerin 
sergilendiği Sebastapolis 
Mozaik Evi’ne uğruyorum.  
Son durağım ise suyuyla ünlü 

Niksar. Danişmendlilere uzun 
yıllar başkentlik yapmış 
Niksar’ın tarih kokan 
sokaklarında dolaşmaya 
başlıyorum. Bölge mimarisiyle 
ahşaptan yapılmış iki üç katlı 
evlerin bir kısmı restore 
edilmiş, bembeyaz boyalı; 
diğerleriyse eskimiş yüzleriyle 
yıllara direnmeye çalışıyor. 
Anadolu’nun sayısız “ulu 
camilerinden” biri de burada. 
Ancak buradaki Ulu Cami, 
1145 yılına uzanan tarihiyle 
ayakta kalmayı başarmış en 
eski camilerden biri. 
Keşfedilmeyi bekleyen bütün 
bu gizli hazineleriyle Tokat, 
Anadolu’nun parlayan 
yıldızları arasında yer almayı 
hak ediyor.

Caesar uttered the famous words 
“Veni, vidi, vici” (I came, I saw, I 
conquered). Caesar came here to 
fight the Kingdom of Pontus and 
after winning the Battle of Zela 
he reported his victory back to 
Rome in these words.
On my way back, I drop by the 
ancient city of Sebastopolis 
in Sulusaray. The borough is 
actually set up on an ancient 
city. While excavation is still 
ongoing, it is said that the 
plan of the city is similar to 
Pergamon. With a name meaning 
“great/magnificent,” the city 
was an important settlement 
during the Roman rule. I first 
visit the excavation area and 
then drop by the Sebastopolis 
Mosaic House where the mosaics 

are on display. 
My final stop is Niksar, which 
is famous for its waters. I start 
strolling along the historical streets 
of Niksar which was the capital of 
the Danishmends for long years. 
Some of the two-and three-story 
houses, which were built from 
wood in line with the architecture 
of the region, are painted white, 
others try to defy time with their 
worn façades. One of the countless 
grand mosques of Anatolia is 
situated here. However, the Ulu 
Mosque here, despite being built 
in 1145 and being one of the oldest 
mosques, has managed to stand 
tall. With all these hidden treasures 
that await to be explored, Tokat 
deserves to rank among the shining 
stars of Anatolia.
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THE ANGELS 
OF ANATOLIA

PORTFOLYO / PORTFOLIO

ALİ ASLAN

Hayvanlar âleminin en renkli 
ve en zarif canlılarından olan 

kelebekler, doğal bir alanın 
sağlıklı olup olmadığının önemli 

bir göstergesidir. Türkiye 
coğrafi konumu ve doğal yapısı 
itibarıyla Avrupa’daki en farklı 

kelebek türlerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

The most colorful and elegant 
member of the animal kingdom, 
butterflies are indicators of the 
robustness of a natural habitat. 

Turkey by virtue of its geographical 
location and nature hosts the most 

varied species of butterflies in 
Europe.

ANADOLU’NUN 
MELEKLERI

Gümüş Lekeli Esmergöz 
Silver Studded Blue 
(Plebejus argus)





Çiçekli yamaçlarda, çalılıklarda 
ve seyrek ormanlarda sıklıkla 

görülen Anadolu Melikesi, 
kanatlarının üzerinde yer alan 

ve gözü andıran benekleri ile 
dikkat çekmektedir. İlkbahar 

sabahlarında oluşan su 
damlacıkları bu zarif canlıların 

üzerinde büyüleyici bir etki 
uyandırır.

Seen in prairies full of flowers, 
thickets, and sparsely forested 

areas, the Balkan marbled white 
draws attention with the spots on 

its wings that resemble the shape of 
an eye. The morning dew dropping 

in spring creates an enchanting 
impression on these delicate 

creatures.

Anadolu Melikesi 
Balkan - Marbled White 

(Melanargia larissa)





Kanatlarının üst yüzeyi mavimsi 
tonlar taşıyan kadife siyahtır 

fakat kanatlarının üzerine 
düşen ışık ile farklı renkleri de 
görmeniz mümkündür. Nisan-

eylül arasında yaşam döngüsünü 
sürdüren Akdeniz Hanımeli 

kelebeği fırça ayaklılar (buran-
footed) ailesinin bireyidir. 

Akarsu, orman kenarları, park ve 
bahçelerde görülmektedir.

The top layer of their wings is velvet 
black with bluish undertones but 

with the light falling on them you can 
observe other colors too. With a life 
cycle spanning April to September, 

southern white admirals are of 
buran-footed family. They can be 

seen on river banks, perimeters of 
forest areas, parks, and gardens.

Akdeniz Hanımeli 
Kelebeği 

Southern White Admiral 
(Limenitis reducta)





Türkiye’de yaz aylarından 
itibaren görülen bu tür 

uzun mesafelere uçabilir. 
African Queen olarak da 

adlandırılmasının sebebi Afrika 
göçmeni bir tür olmasıdır. Baş 

ve göğüs kısmında yer alan 
benekleri ile diğer türlerden 

ayrılmaktadır. Yaşam süresi ise 
25-40 gündür ve Türkiye’deki en 

uzun ömürlü kelebeklerdendir.
Tat alma duyuları ayaklarında 

yer alan kelebekler, çiçeğin 
suyunu beğendikleri 

takdirde hortumlarıyla 
çiçeklerin balözünü emerler. 

Kullanmadıkları zamanlarda 
hortumlarını spiral şeklinde 

kapatırlar.

This species which is seen in the 
summer months in Turkey can fly 

long distances. It gets the name 
African queen for being a migrant 
African species. It’s distinguished 

from other species from the spots on 
its head and thorax. It has a lifespan 

of 25 to 40 days, and is one of the 
butterflies with the longest lifespan 

in Turkey.
Butterflies whose taste sensors 

are located on their feet, drink the 
flowers’ nectar, if they like, with their 

proboscis. When they don’t use their 
proboscis, it is coiled in a spiral.

Sultan 
Plain Tiger - African Queen  

(Danaus chrysippus)





Çok büyük oluşu, kanatlarındaki 
siyah çizgileri ve oldukça 
uzun kuyruğu ile dikkat 

çeken Erik Kırlangıçkuyruk, 
doğada süzülerek uçtuğunu 

görebileceğiniz nadir türlerden 
biridir.

Kelebekler kanatlarını güneşin 
doğması ile birlikte açarlar. 

Uçmak için ihtiyaç duydukları 
vücut ısısına (15-40 derece) bu 

şekilde ulaşmaktadırlar.

Drawing attention by its size, the 
black lines on its wings, and its 

rather big tail, the scarce swallowtail 
is one of the rare species you can see 

gliding in the sky.
The butterfly opens its wings with 

the rising of the sun. This way, they 
maintain the body temperature 

they need for flying (15-40 degrees 
Celsius).

Erik Kırlangıçkuyruk 
Scarce Swallowtail 

(Iphiclides podalirius)





Nemli çayırlar ve sulak alanlar, 
su kıyıları ve çam ormanları 

içerisindeki açıklıkları 
seven bu türün en yaygın 
gözlemlendiği yer Kaçkar 

Dağı etekleridir. Anadolu’da 
da karşılaşabileceğiniz bu 

küçük kelebekler beneklerinin 
belirginliği ile dikkat 

çekmektedir.

This species which loves humid 
prairies and wetlands, lake shores, 

river banks, and openings in pine 
forests is most commonly seen on the 
slopes of Mount Kaçkar. These small 

butterflies, which you can see in 
Anatolia, draw attention with their 

noticeable spots.

Anadolu Karagözmavisi 
Anatolian Black-Eyed Blue 

(Glaucopsyche astraea)





Türkiye’nin her bölgesinde, her 
yükseltide ve yaşam alanında 

karşılaşabileceğiniz, en sık 
görülen mavi kelebek türü 
olan Çokgözlü Mavi, 21-36 

mm uzunluğundadır. Aynı tür 
kelebeklerin büyüklüklerinin 

değişkenlik göstermesinin sebebi 
bulundukları bölge, yükseklik, 

bitki örtüsü ve beslenme 
sıklıklarının farklı olmasıdır.

Çokgözlü Mavi
Common Blue

(Polyommatus icarus)

The most commonly seen blue 
butterfly species in all the regions, 

altitudes, and habitats in Turkey, 
the common blue is 21-36 mm long. 
The butterflies of the same species 

vary in size depending on the region 
and altitude they inhabit, the 

vegetation cover, and their feeding 
frequency.
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Üç tarafı antik şehirlerle çevrili Burdur, son yılların 
en çok ilgi gören ve ziyaret edilen illerinden biri. 
Burdur, bir yanında anıtlar şehri Sagalassos, 
diğer yanında kartal yuvasını andıran Roma şehri 
Kremna ve dünyada bir benzeri daha bulunmayan 
Medusa mozaiğine ev sahipliği yapan Kibrya ile 
tarihe ışık tutuyor. Sahip olduğu tarihî mirası 
doğal güzellikleriyle harmanlayan Burdur görenleri 
kendine hayran bırakıyor. 

Surrounded by ancient cities on three sides, Burdur 
has attracted the attention of visitors in the recent 
past. With Sagalassos, the city of monuments, and 
Cremna, the Roman city which reminds one of an 
eagle’s nest, on two sides, and Kibyra, the home of 
the Medusa mosaic that is unparalleled in the world, 
on the other, Burdur sheds light on history. Blending 
its historical heritage with its natural beauties, Burdur 
arises admiration in visitors. 

GÖLLER DİYARININ MİSTİK ŞEHRİ 
BURDUR 

THE MYSTICAL CITY OF THE LAKE DISTRICT: BURDUR 
HÜLYA ULUPINAR

M. ABDÜLGAFUR ŞAHİN
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Adını daha sık duymaya 
başladığımız, göller 
diyarının tam göbeğinde 
yer alan Burdur âdeta antik 
kentler yuvası. Yerli yabancı 
ziyaretçilerin akın ettiği 
şehirde Roma başta olmak 
üzere Osmanlı’ya kadar 
uzanan birçok imparatorluğun 
bugüne ulaşmış değerli 
mirasları var. Akdeniz 
Bölgesi’nin güzide şehri 
Burdur, konumu itibarıyla 
daha çok karasal iklimin 
görülmesi bakımından bölge 
illerden ayrılıyor. Özellikle 
tam bu aylarda Burdur’a 
gidecekseniz çetin bir soğukla 
karşılaşmaya hazır olun.  
Burdur yüzölçümü 
bağlamında çok büyük bir 
şehir değil. Merkezinden 
başlayarak keşfe çıktığınızda 
tarihî bir filmin setinde 
yürüyormuş hissine 
kapılmamanız neredeyse 
imkânsız. Osmanlı 
mimarisiyle inşa edilmiş cami, 

1

konak, hamam, medrese, 
külliye ve daha birçok yapı 
şehir merkezinde sıklıkla 
karşınıza çıkıyor. Anadolu’nun 
birçok ilinde olduğu gibi 
Burdur’da da sembol 
niteliğinde, göğe uzanan saat 
kulesiyle karşılaşıyorum. 
19’uncu yüzyılda inşa 
edilen kule Ulu Cami 
Caddesi’nde. Saat Kulesi’nin 
hemen yakınlarında, Pazar 
Mahallesi’nde yer alan Ulu 
Camii’nin ihtişamı beni 
kendine çekiyor. 1300 
tarihli Cami’nin, Selçuklu 
döneminde yaygın olarak inşa 
edilen camileri temsil ediyor. 
Saat Kulesi ve Ulu Cami’yi 
gördükten sonra Burdur’a 
Osmanlı’dan miras kalan 
hatırı sayılır yapıları görmek 
için yavaş adımlarla şehri 
turlamaya başlayabilirsiniz. 
Divan Baba Caddesi’ne 
geldiğinizde halk arasında 
“Koca Oda” da denen Bakibey 
Konağı’nı göreceksiniz. 

Located at the heart of 
the Lake District, which 
is becoming more popular 
every day, Burdur is the 
home of ancient cities. The 
city, f locked to by local and 
foreign visitors, features the 
valuable heritage of many 
empires ranging from the 
Romans to the Ottomans. 
An exceptional city of the 
Mediterranean region, Burdur 
is distinguished from other 
neighboring provinces by 
its continental climate that 
is the result of its location. 
Specifically, if you visit 
Burdur during early spring, be 
prepared to face formidably 
cold weather. 
Burdur is not a very big 
province in terms of its 
surface area. When you start 
exploring it, setting out 
from its center, it is almost 
impossible not to feel as if 
you are in a historical film 
set. You frequently come 

across a mosque, mansion, 
bathhouse, madrasah, 
religious complex, and many 
more structures built in the 
Ottoman architectural style. 
As is the case in most cities 
of Anatolia, I am greeted by 
a clock tower that reaches 
out to the sky, which acts as 
a landmark also in Burdur. 
Built in the 19th century, the 
tower is on Ulu Cami (the 
Great Mosque) Street. Located 
right beside the Burdur 
Clock Tower in the Pazar 
neighborhood, the grandiosity 
of Ulu Mosque draws me 
in. Built in AD 1300, the 
mosque is characteristic 
of the mosques that were 
commonly constructed in 
the Seljuk era. Following the 
Clock Tower and Ulu Mosque, 
you can start exploring the 
city to admire its noteworthy 
Ottoman heritage. When 
you reach Divan Baba Street, 
you will see the Bakibey 

1 Halk arasında Koca Oda olarak bilinen Bakibey Konağı aynı zamanda müze 
olarak ziyaret ediliyor.
Known as Koca Oda by locals, Bakibey Mansion also serves as a museum.
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Muazzam bir estetiğe sahip 
konak, müze olarak da ziyaret 
edilebiliyor. Bakibey Konağı 
kadar haşmetli olmasa da 
Mısırlılar Evi ve yan komşusu 
Piribaşlar Evi de Osmanlı sivil 
mimarisinden bugüne ulaşan 
önemli yapılar arasında. 
Birbirine yakın bu eşsiz 
yapıların bir diğeri de 17’nci 
yüzyılda inşa edilmiş Taş Oda 
Etnografya Müzesi. Mehmet 
Akif Caddesi üzerinde, Veis 
Sokak’ta ziyarete açık olan 
müze, dönem yaşantısının 
tüm izlerini görebileceğiniz 
mimari ve dekoratif detaylara 
sahip.  
Burdur’da yer alan Arkeoloji 
Müzesi, Anadolu’nun 
görülmeye değer 
müzelerinden biri. Sahip 
olduğu koleksiyon 60 bin 
parçadan oluşuyor ve bu 
sayıyla müze Türkiye’nin en 
zengin koleksiyonuna sahip 
müzeleri arasında yer almayı 
başarıyor. Burdur’a bağlı 

Mansion referred to also as 
“Koca Oda” (Great Chamber) 
by the city’s inhabitants. 
Featuring indelible aesthetics, 
the mansion serves as a 
museum today. Even though 
it is not as grandiose as the 
Bakibey Mansion, the House 
of Mısırlılar and its neighbor, 
the House of Piribaşlar, are 
important extant examples of 
Ottoman civil architecture. 
One of the unique nearby 
buildings is the Taş Oda 
Ethnography Museum which 
was constructed in the 17th 
century. Built on Veis Street, 
Mehmet Akif Avenue, the 
museum, which is open to the 
public, features architectural 
and decorative details that 
reveal the daily life of the era. 
The Archaeology Museum in 
Burdur is one of the museums 
in Anatolia that is worth 
visiting. Its collection of 
60,000 pieces is among the 
richest in Turkey. The museum 

2

3

Burdur, tarihin yaşayan miraslarına olduğu kadar modern sanat eserlerine de 
ev sahipliği yapıyor.
Burdur is home to both vestiges of the past and modern art works.

Burdur şiş mutlaka tadılması gereken lezzetler arasında ilk sırada.
“Burdur şiş” ranks at the top of the list of culinary delights you should try.

Hacılar, Kuruçay, Höyücek 
höyükleri; Boubon, Kibyra ve 
Sagalassos antik kentlerindeki 
kazılarda çıkarılan eserlerin 
sergilendiği müze, 2008 
yılında “Gezilip Görülmeye 
Değer Müze” ödülünün de 
sahibi oldu.  
Burdur’u keşfederken 
tarih kuşanmış ve doğal 
güzelliklere sahip bir 
şehirden çok daha fazlasıyla 
karşılaşıyorsunuz. 
Tadacağınız kendine özgü 
lezzetlerle Burdur mutfağı 
da denemeye değer. Adana 
ve Urfa kebabıyla yarışacak 
kadar lezzetli Burdur şiş, 
şehrin en meşhur tatlarından. 
Şehirde Burdur şiş yiyeceğiniz 
birçok lokanta var ama 
en meşhurunu sorarsanız 
herkes sizi Şişçi Hasan’a 
yönlendirecektir. Salda 
Gölü’ne gidiş yolu üzerinde, 
sanayi bölgesinde yer alan 
Şişçi Hasan’da yemek molası 
verebilirsiniz. Burdur şişin 

exhibits artifacts unearthed 
during the excavations in 
the Hacılar, Kuruçay, and 
Höyücek Mounds, and the 
ancient cities of Bubon, 
Kibyra, and Sagalassos. In 
2008, it won the “Museum 
Worth Visiting and Seeing” 
Award. 
As you explore Burdur, you 
come across a lot more than 
a historical city abundant 
in natural beauties. The 
authentic delicacies of Burdur 
cuisine are worth a try. 
Delicious enough to compete 
with Adana and Urfa kebab, 
“Burdur şiş” is one of the city’s 
most famous dishes. There are 
many restaurants here where 
you can eat “şiş kebab” (meat 
on skewers) but if you ask 
locals for a recommendation 
everybody will send you to 
Şişçi Hasan. You can take a 
lunch break at Şişçi Hasan 
located in the industrial zone 
on the way to Lake Salda. 
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ününü testi kebabı, kabak 
helvası, ceviz ezmesi, ceviz 
helvası, Burdur muhallebisi 
takip ediyor. Burdur’a gidip 
özellikle ceviz helvasını 
tatmadan dönene rastlamak 
güç. Burdur’da alabalık da 
hayli meşhur fakat merkezde 
değil Sagalassos yolundaki 
tesislerde yaygın olarak 
sunuluyor.  
Burdur’da konaklama için 
en ideal seçenekler şehir 
merkezinde… Yürüme 
mesafesindeki tarihî yapıları 
ve müzeleri ziyaret etmek 
için Grand Özeren Otel ve 
Burdur Müzesi’nin yanında 
yer alan Otel Özeren 1 akla ilk 
gelenler. 

Doğa ve Tarih İç İçe…  
Göller Bölgesi’nde yer 
aldığından çok sayıda gölle 
çevrili olan şehrin en bilinen 
turistik yerlerinden biri 
de şüphesiz Salda Gölü. 
Türkiye’nin yedinci büyük gölü 

Burdur Gölü’nü saymazsak 
bölgenin en çok merak 
uyandıran gölü kesinlikle 
Salda denilebilir. Burdur 
merkeze yaklaşık bir buçuk saat 
uzaklıktaki Yeşilyurt ilçesinde 
yer alan göl, dillere destan 
turkuaz suyu ve boydan boya 
uzanan bembeyaz kumsalıyla 
“Türkiye’nin Maldivleri” 
unvanını sonuna kadar hak 
ediyor. Türkiye’nin 184 metre 
derinliğe sahip, en derin 
gölü Salda’ya kampçıların, 
trekkingcilerin ve yerli yabancı 
turistlerin ilgisi günden güne 
artıyor. Salda Gölü yazın 
Maldivler etkisi uyandırırken 
kış mevsiminde faaliyete geçen 
Salda Kayak Merkezi’yle İsviçre 
Alplerini aratmıyor. 
Burdur’un son yıllarda 
bilinirliğine katkı sağlayan 
antik miraslar arasında 
Sagalassos’un payı büyük. 
Burdur’a 34 kilometre 
uzaklıktaki Ağlasun ilçesinde 
yer alan antik kent, Roma 

The fame of “Burdur şiş” is 
followed by that of “testi 
kebab,” pumpkin halva, 
walnut spread, walnut halva, 
and Burdur milk pudding. It 
is hard to come by someone 
who visits Burdur and leaves 
without tasting the walnut 
halva. Trout is also famous in 
Burdur, but not in its center; 
it is commonly served in the 
restaurants on the way to 
Sagalassos. 
One of the ideal options for 
accommodation in Burdur is to 
stay in the city center. Among 
the first hotels that come to 
mind are the Grand Özeren 
Hotel, which you can choose in 
order to explore the historical 
sites and museums at a 
walking distance, and Hotel 
Özeren 1 which is right beside 
the Burdur Museum. 

Nature and History 
Entwined 
One of the best known and 

most touristic places of this 
city in the Lake District is 
Lake Salda. If we do not count 
Lake Burdur, the seventh 
largest lake in Turkey, we 
can say the region’s most 
sensational lake is Lake 
Salda. Located in the Yeşilyurt 
borough, about one and half 
hours from Burdur’s city 
center, the lake deserves the 
sobriquet “The Maldives of 
Turkey” with its legendary 
turquoise blue waters and 
snow-white sand that 
stretches as far as the eye 
can see. The interest shown 
in Salda, the deepest lake 
in Turkey at 184 meters, by 
campers, trekkers, and local 
or foreign tourists, increases 
by the day. Lake Salda gives 
you the feeling of being in the 
Maldives in the summer, and 
in the winter, when Salda Ski 
Center comes into service, 
resembles the Swiss Alps.
Sagalassos, one of the region’s 

4 5

5 Birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi Burdur’un merkezinde de sizi saat kulesi 
karşılıyor. 
As is the case in many Anatolian cities, you are greeted by a clock tower in 
downtown Burdur.

4 Pazar Mahallesi’nde yer alan Ulu Cami 1300’lü yıllara dayanan tarihiyle şehrin 
mukaddes yapılarından.
Located in the Pazar neighborhood, Ulu Mosque is one of the city’s religious 
structures with a history dating back to the 1300s.

68  ANADOLUJET • MART • MARCH 2020



ANADOLUJET • MART • MARCH 2020 69  



İmparatorluğu’nun bilinen en 
önemli şehirlerinden biri. Roma 
Hamamı, dünyanın en yüksek 
rakımlı tiyatrosu olan antik 
tiyatro, agora ve tapınaklar 
Sagalassos’un ayakta kalmayı 
başaran eserlerinden.  
Roma döneminden izler taşıyan 
Kremna antik kenti de her yıl 
meraklı ziyaretçilerin akın 
ettiği bir diğer tarihî yerleşke. 
Burdur’a bağlı Bucak ilçesinde 
yapılan kazı çalışmalarıyla 
Herakles, Leto, Hygeia, Nemesis 
Giyimli Kadın, Apollon ve 
Asklepios heykelleri gün 
yüzüne çıkarılmış ve Burdur 
Müzesi Kremna Salonu’nda 
sergilenmeye başlanmış.  
Burdur’un değerli mücevherleri 
antik kentler arasında yer alan 
Kibyra, adını tüm dünyaya 
duyuran kent olarak biliniyor. 
Gladyatörler şehri olarak tarihe 
geçen kentte amfiteatr zemini 
üzerine resmedilmiş Medusa 
mozaiği dünya basınında 
kendine geniş bir yer bulmuş. 

Bu gelişmeyle birlikte yabancı 
turistlerin kente olan ilgisi 
artmış. Kitaplara, filmlere konu 
olan yılan saçlarıyla kendisine 
bakanları taşa çevirdiği rivayet 
edilen Medusa’nın renkli 
taşlarla yapılmış mozaik 
şeklindeki silüeti kelimenin 
tam anlamıyla büyüleyici. 
Sagalassos ve Kremna’da 
olduğu gibi buradaki kazılarda 
da bulunan tüm tarihî eserler 
Burdur Arkeoloji Müzesi’nde 
sergileniyor. Gölbaşı ilçesindeki 
Kibyra antik kentine ulaşım 
Burdur merkezden kalkan 
minibüslerle sağlanıyor.  
Ülkemizin turistik ziyarete 
açılan ilk mağarası İnsuyu, 
Burdur’un görülecek doğal 
güzellikleri listesinde ilk 
sıralarda. Mağaradaki devasa 
sarkıt ve dikitler karstik yapıda 
meydana gelen erimelerle 
oluşmuş. Loş ışıkla aydınlatılan 
mağaranın dehlizlerine doğru 
indikçe kendinizi “Indiana 
Jones” filmindeymiş gibi 

ancient sites, has played a 
big part in the recent interest 
in Burdur. The ancient city 
is located in the Ağlasun 
borough, 34 kilometers from 
Burdur, and was one of the 
most important cities of the 
Roman Empire. Surviving 
structures include the Roman 
bathhouse, the ancient 
theater, which is the theater 
at the highest altitude in the 
world, the agora, and temples. 
The ancient city of Cremna, 
which carries traces of Roman 
times and is favored by 
curious visitors, is another 
historical site. With the 
excavations carried out in 
the Bucak borough of Burdur, 
the statues of Heracles, Leto, 
Hygieia, Nemesis, Apollo, and 
Asclepius were unearthed and 
are exhibited at the Cremna 
Hall in the Burdur Museum. 
Among the ancient cities of 
Burdur, Kibyra has become 
famous across the world. 

Known as the city of gladiators, 
it has received worldwide media 
coverage with the Medusa 
mosaic found on the ground of 
its amphitheater. This, in turn, 
led to the increased interest of 
foreign tourists. Medusa, the 
subject of books and movies 
with snakes in the place of her 
hair, was deemed to turn those 
who beheld her into stone. The 
mosaic made of colorful stones is 
fascinating in the true sense of 
the word. Just as in the case of 
Sagalassos and Cremna, all the 
historical findings unearthed 
during the excavations here 
are on display at the Burdur 
Archaeology Museum. To get to 
Kibyra in the Gölbaşı borough, 
you can board the shuttle buses 
that depart from Burdur’s city 
center. 
Insuyu Cave, the first cave in our 
country that became a touristic 
attraction, ranks among the first 
in the list of natural beauties 
in Burdur. The huge stalactites 

6

6

Salda Gölü Maldivleri anımsatan 
görünümüyle ziyaretçileri büyülüyor. 
Lake Salda enchants visitors with 
its landscape that resembles the 
Maldives.
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hissedebilirsiniz. İnsuyu 
Mağarası’nın bir diğer ilginç 
yanı da, içerisinde oluşan mini 
göletlerdeki suyun karbonatlı 
maden suyu olması. Bu suyun 
birçok hastalığa iyi geldiğini 
duyan yerli halkın sık sık 
mağaranın yolunu tuttuğu ve 
mağarada zaman geçirdiği de 
söyleniyor.  
Ünü sınırları aşan tarihî 
antik kentleri, doğal 
güzellikleri, güçlü mutfağı ve 
misafirperver halkıyla Burdur, 
kapılarını ziyaretçilerine 
dört mevsim boyunca sonuna 
kadar açıyor. 

and stalagmites have formed by 
the melting of the cave’s karst 
formations. As you descend into 
the cave’s vestibules, which are 
dimly lit, you feel like you are in 
an “Indiana Jones” film. Another 
interesting fact about Insuyu 
Cave is that the water in its little 
ponds is carbonated mineral 
water. Locals believe it is good for 
many ailments and often spend 
time in the cave for this reason.
With its ancient cities whose 
fame extends beyond its borders, 
great cuisine, and hospitable 
people, Burdur welcomes its 
guests year-round. 

7

7

8

8

İmparatorluklar şehri Sagalassos, her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.
Sagalassos, the city of empires, hosts more visitors every year. M
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Kibyra antik kentinde bulunan Medusa mozaiği mutlaka görülmesi gereken 
eserlerden.  
The Medusa mosaic in the ancient city of Kibyra is not to be missed. 
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A walk through the 
Georgian capital will 
strike you with its mix of 
architecture and history.

Gürcistan’ın 
başkentinde mimarinin 
ve tarihin birleşimine 
şaşacaksınız.

ECLECTIC AND DIVERSE TBILISI

EKLEKTIK VE RENKLI TIFLIS

REBECCA HALL GEORGIAN NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION



1

Gürcistan’ın heyecanla 
atan kalbi Tiflis’i ilk gece 
saatlerinde görmek bir başka 
güzel. Havaalanından yola 
çıkıp Mtkvari (Kura) Nehri’ni 
geçerken şehir ışıl ışıl görünüyor.  
Karşıma çıkacaklara dair 
heyecanım ve beklentilerim 
daha da büyüyor kadim kale 
duvarları ve eski anıtlarla 
canlılığını bugün de koruyan 
şehre bakarken. 
Tipik bir başkentten daha 
küçük olan bu şehri keşfetmek 
için -otobüs ve metro ağları 
yeterli olsa da- yürümeyi tercih 
ediyorum iyi bir uykunun 
ardından. Çay tutkunu olarak 
ilk durağım, Galaktion Tabidze 
Caddesi’ndeki küçük Çay Müzesi 
mahzeni.  Organik ürünler 
arasından seçim yaparken 
çayın tarihine dair bir şeyler 
öğrenmek hoşuma gidiyor.  
Nehre yürürken kalabalık 
Özgürlük Meydanı’nda mola 
veriyor,  Aziz George’un tek 
sütun üzerinde bir ejderhayı 
mızraklarken tasvir edildiği 
heykeli seyrediyorum. İnşası 
1938’de başlayan, 1953’te biten 

Parlamento Binası ile zıtlık 
içinde cam yapıları ve yeni 
otelleri birarada sunan Yeni 
Şehir’e gidiyorum. Geleneksel 
Gürcistan mimarisinin en iyi 
örneklerinden olan Parlamento 
Binası’nda çeşmeler, saçaklar, 
kemerler dikkatimi çekiyor.  
Genelde sokak tezgâhlarında 
babuşkaların (yaşlı teyzelerin) 
sattığı, cevizli sucuğun bir çeşidi 
olan geleneksel Gürcistan tatlısı 
“churchkhela” alıyorum nehir 
kenarında gezerken. Rengi 
solmuş nostaljik mimarinin 
işaretleri sayılabilecek balkonlu 
evler var etrafımda. Bazıları 
yenilenmiş, bazıları ihmal 
edilmiş… Ama hâlâ görkemliler!  
Kura Nehri’nin üzerinden geçen 
ve yemyeşil Rike Parkı ile nehrin 
batı tarafındaki çeşmeleri, 
havuzları birbirine bağlayan 
Barış Köprüsü’ne doğru daralan 
sokaklarda yürümeden önce 
hem şehir sakinlerinin hem de 
turistlerin uğrak yeri Keto & 
Kote’ye uğrayıp kahve ve salata 
alıyorum. Bu kafeden şehir 
manzarasını ve nehri doyasıya 
izleyebilirsiniz. 

At night is the best time to gain 
your first glimpse of Tbilisi, 
the beating heart of Georgia. 
Driving across the Mtkvari 
(Kura) River on my way from 
the airport, the city is lit up and 
alive with reflections from the 
ancient castle walls and ancient 
monuments, all feeding into the 
excitement and expectations of 
what is to come. 
Whilst the bus and metro 
network are well run, Tbilisi is 
a small city for a capital, hence 
after a good night’s sleep, I 
start my exploration on foot. 
My first stop as an avid tea fan 
is the tiny Tea Museum cellar 
in Galaktion Tabidze Street. It 
draws me in to learn about the 
history of tea whilst cozying 
up in a corner to sample one of 
many organic choices.  
Walking down to the main river 
I navigate the traffic at busy 
Freedom Square and stop to 
admire the statue of St. George 
spearing a dragon atop a single 
column. 
This leads me to the New 
Town with its glass structures 

and new hotels, all somewhat 
haphazardly contrasting 
against the imposing 
Parliament Building whose 
construction started in 1938 
and was completed in 1953. 
You can admire the visible 
fountains, eaves, and arches 
from outside –this is traditional 
Georgian architecture at its 
best.  
Near the river I buy a 
“churchkhela,” the traditional 
Georgian sweet of walnuts 
dipped in grape juice and dried, 
sold by the babushkas from 
their pavement stalls. Around 
me are signs of faded vintage 
architecture with balconies 
adorning the houses; some 
renovated, others still charming 
in a neglected way.  
Before weaving through the 
narrowing streets to the Bridge 
of Peace that crosses over the 
Mtkvari River to connect Rike 
Park, a green expanse along 
the west bank with fountains 
and pools, I decide to stop for 
coffee and a small salad at Keto 
and Koto, a well-known spot of 

1 Aziz George Heykeli’nin de 
bulunduğu Özgürlük Meydanı her 
zaman cıvıl cıvıl. 
Freedom Square with the statue of 
St. George is always full of life.

Tiflis şehir merkezi, Eski Şehir ve 
Narikala Kalesi manzarası.
View of Tbilisi city center, the Old 
Town, and the Narikala Fortress.

2

 
 BİLGİ 

AnadoluJet, 29 Mart’tan itibaren 
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis ve 
Ankara-Tiflis arasında seferler 

düzenliyor. 
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 

gösterebileceğinden lütfen web sitemizi 

ziyaret edin.

INFO
As of March 29, AnadoluJet will be 

operating round-trip flights between 
Istanbul Sabiha Gökçen to Tbilisi and 

Ankara to Tbilisi. 
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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Masada hesabı lari ile ödüyor, 
Barış Köprüsü’nü geçip nehrin 
diğer tarafındaki teleferiğe 
binmek üzere yola çıkıyorum. 
Caddelerdeki heykeller ve duvar 
resimleri değil ama Gürcü oyun 
yazarı ve kukla ustası Rezo 
Gabriadze tarafından 2010 
yılında inşa edilen karmaşık 
saat kulesi dağıtıyor dikkatimi. 
Biraz vaktim olduğu için 
beklerken aldığım “churchkhela” 
yemeye başlıyorum. Minik 
bir melek figürü çekiciyle çanı 
çalıyor… Tam vaktinde hem de! 
Saat kulesi, yüzlerce çiniden 
oluşan mimari güzelliğiyle 
turistlerin gözdesi; öğlen vakti 
ile akşam yedide “Yaşamın 
Döngüsü” isimli kukla 
gösterisine de ev sahipliği 
yapıyor. 
Ama bu gösteriyi izleyecek 
zamanım yok; zira Barış 
Köprüsü’nün cam ve 
çelikten yapılmış meşhur 
yaya yolunda yürümek için 
sabırsızlanıyorum. Bu köprü, 
binden fazla LED ışığıyla 
özellikle akşam saatlerinde 
harikulade görünüyor. 150 

locals and tourists alike that’s 
nestled uphill with sweeping 
views of the city and river.  
Leaving my lari currency on 
the table, I head down with 
the intention of crossing over 
the Bridge of Peace to the 
cable car located at the other 
side of the river. However, 
I’m distracted, not by the 
street statues and murals, 
but by the higgledy-piggledy 
clock tower build in 2010 by 
Georgian playwright and 
puppet master Rezo Gabriadze. 
I have some time so I wait, 
chewing my “churchkhela” and 
exactly on the hour a small 
angel comes out to chime with 
her hammer on the bell. The 
tower is a tourist pull due to 
the architectural beauty of its 
hundreds of tiles, and at noon 
and 7 p.m., you can watch ‘The 
Circle of Life” puppet show. 
No time for that for me as 
I want to walk the famed 
glass-and-steel pedestrianized 
Bridge of Peace. It is especially 
outstanding at dusk when over 
1,000 LED lights are lit up, 

metre uzunluğundaki köprünün 
ışıkları suda yansırken, manzara 
bana şehre geldiğim geceyi 
hatırlatıyor. Köprüde hemen her 
ülkeden turist var; hepsi de akan 
nehri izliyor bir süre durup. 
Bu yürüyüşe en güzel alternatif 
teleferik olur. O yüzden aynı 
yolu bir de tersten katediyorum: 
Rike Parkı’ndan teleferiğe 
binip nehri geçiyorum ve 
“Kartlis Deda” (Gürcistan’ın 
Annesi) adlı heykel ile Narikala 
Kalesi’ne ulaşıyorum. Dördüncü 
yüzyıla ait Pers Kalesi, Rus 
mühimmatının saklandığı bir 
depoyken 1827’de bir patlama 
sonucu harabeye dönmüş. 
Günümüzde kale duvarlarının 
bir kısmı ayakta olduğundan 
burası hâlâ görülmeye değer. 
Teleferik yolculuğu birkaç 
dakika sürüyor ancak manzarayı 
doyasıya izleyebilmek için 
daha fazlasını isteyeceksiniz. 
Teleferiğin diğer avantajı da 
şehri tepeden gören ve koruyan 
heykele ve kaleye ulaşmak için 
çıkmanız gereken yokuştan sizi 
kurtarması!  
Burada soluklanıp heykelin 

reflecting on the water and 
reminding me of my arrival 
the previous night. Stretching 
490 feet across the river, it’s 
teaming with tourists of all 
nationalities, and we all take 
our time to gaze up and down 
the river. 
The best way to contrast 
this is a cable car ride. I am 
backtracking: taking it from 
Rike Park back across the 
river up to the statue “Kartlis 
Deda” (Mother of Georgia) and 
Narikala Fortress, a 4th-century 
Persian citadel that was ruined 
in an explosion in 1827 when 
it was being used for storing 
Russian munitions. Still, some 
of the citadel walls are intact so 
it’s worth seeing. The ride itself 
only takes a couple of minutes 
and you’ ll want it to last longer 
-such are the views. I also 
recommend taking the car up as 
the walk up to the fortress and 
the statue, which overlooks and 
protects the city, is quite a hike. 
I stop and admire the views 
from the statue’s vantage 
point and turning around, 
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gölgesinden şehre bakıyorum. 
Kalenin arkasında, yaklaşık 
1 kilometre uzaktaki Botanik 
Bahçeleri’ni görüyorum. 1845’te 
açılan Botanik Bahçeleri 
bünyesindeki 4 bin 500 bitki 
türüyle 161 hektarlık bir alan 
üzerine kurulu. Bu hazineyi 
tam olarak keşfetmek günlerimi 
alacak; yukarıdan bakmakla 
yetiniyor ve Eski Şehir’in sülfür 
hamamlarıyla ünlü meşhur 
Abanotubani Mahallesi’ne 
yöneliyorum.  
Bölge tarihî açıdan son derece 
önemli; zira efsanelere göre 
Tiflis aslında Gürcistan’ın 
başkenti değilmiş; esas başkent 
20 kilometre kadar kuzeydeki 
Mtskheta’ymış. 
Tiflis’in Gürcüce adı “Tbilisi” 
“sıcak” anlamına geliyor ve 
gerçekten şehrin tamamı 
kaplıcalarla dolu.  Efsanelere 
geri dönersek, 1500 yıldan fazla 
bir süre önce Kral Vakhtang 
Gorgasali şahiniyle avlanırken 
bir sülün görmüş. Şahin sülünü 

takip etmeye başlamış; kral da 
bir süre sonra bu iki kuşun sıcak 
su havuzunda piştiğini görmüş. 
Görünce de, doğal kaynakları 
muazzam bu bölgenin başkent 
olması gerektiğini hemen 
anlamış. Efsane kulağa çok hoş 
geliyor ve Abanotubani’nin 
kaplıcaları da azımsanmayacak 
kadar fazla. Buradaki 
kaplıcaların Asya mimarisinden 
etkilenen mavi seramik 
girişlerini seviyorum en çok. 
Birçok restoran var Tiflis’te; 
içlerinden birini seçip akşam 
yemeğimi yiyorum. Geceye 
doğru tüm restoranlarda 
geleneksel Gürcü müzikleri 
çalıyor, dans ediliyor. Karışımın 
nelerden oluştuğunu anlamak 
zor değil: Gürcistan mutfağı İran 
ve Kafkas mutfağının bir araya 
gelmiş hâli ancak her bölgenin 
kendine has yanları var. Şu âna 
kadar favorim, geleneksel büyük 
yuvarlak fırınlarda pişirilen 
ve “haçapuri” denen peynirli 
pide. Yumurta ve tereyağının 

stretching for over a kilometer 
behind the fortress, is the 
Botanical Gardens. Built in 
1845, the gardens spread out 
over 161 hectares with over 
4,500 species of plant life. It 
would take days to properly 
appreciate this national 
treasure, so I appreciate the 
views from above and decide 
to make my way to the famous 
Abanotubani district of the Old 
Town, famous for its sulfurous 
bathhouses.  
The area is historically 
important as the fable tells us 
that Tbilisi was never actually 
the original capital of Georgia 
-it was Mtskheta, 12 miles 
north.  
Georgian name of Tbilisi means 
“ hot” and indeed, there are hot 
springs running through the 
city. Back to the fable, where 
it’s reputed that over 1,500 
years ago, King Vakhtang 
Gorgasali was hunting with his 
falcon and spied a pheasant. 

The falcon took chase and 
sometime later, the king found 
both birds cooking in a pool 
of hot water. This is when he 
realized that this area with its 
natural resources was better 
suited as a capital city. It’s a 
nice fable to believe and there 
are certainly hot springs galore 
in Abanotubani. I particularly 
love the entrance to the thermal 
baths with their Asian-inspired 
blue tiles.  
It’s here I choose to eat dinner 
at one of the many restaurants 
on offer. All restaurants offer 
traditional Georgian music 
and dancing towards the end 
of the evening, and it’s not 
hard to know what to sample; 
the cuisine is a mix between 
Persian and Caucasian, each 
region with its own distinct 
twist. By far my favorite is the 
“ khachapuri,” a bread with 
cheese traditionally baked in 
a large, round, well-shaped 
oven. With egg and butter 

3

4

Eski Şehir’de yer alan, Sameba 
olarak bilinen tarihî Tiflis Kutsal 
Üçlü Katedrali dünyanın en 
yüksek üçüncü Doğu Ortodoks 
katedrali olarak anılıyor.
The Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi, known as Sameba, in the 
historic Old Town is reputed to be 
the third tallest Eastern Orthodox 
cathedral in the world.

Gürcistan Güzel Sanatlar Müzesi 
restore edildi ve ülkedeki sanat 
kurumlarının öncüsü hâline geldi.
The Georgian Museum of Fine Arts 
has been restored and is one of 
the leading art institutions in the 
country.
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Kura Nehri üzerinden geçen, 
camdan ve çelikten inşa edilmiş 
Barış Köprüsü başlı başına bir 
sanat eseri.
The steel-and-glass Bridge of Peace 
across the Mtkvari River is a work of 
art in itself.

Geleneksel Gürcü lezzeti 
“haçapuri” peynir ve çeşitli 
sebzelerle hazırlanan bir pide.
Traditional Georgian “khachapuri,” 
bread filled with cheese, and various 
vegetarian dishes.

ahenkle dans ettiği pide hem bir 
sokak lezzeti hem de başlangıç 
yemeği olarak tercih edilse de 
soğuk havada bana yetiyor da 
artıyor. “Hıngel” dana veya 
kuzu etiyle yapılan geleneksel 
Gürcistan mantısı; vejetaryen 
olsanız bile Gürcistan mutfağı 
sizin için ideal. Bu alanda 
da favorim soğan, patlıcan, 
patates, domates, dolma 
biber ve maydanozla yapılan 
“ajapsandal”. 
Tiflis’in turizm açısından 
Berlin’i geçmeye başladığı 
söyleniyor, bunu gayet iyi 
anlıyorum. 2020 En İyi Avrupa 
Destinasyonları Listesi’nde 
üçüncü sırada yer alan Tiflis, 
günümüzde Avrupa’nın en 
güvenli şehirlerinden biri 
olarak görülüyor. Mimarisinden 
gastronomisine, geleneklerinden 
misafirperverliğine birçok 
güzelliğiyle Tiflis tekrar 
tekrar ziyaret etmek 
isteyeceğiniz bir şehir! 

melting on the top, although 
termed an appetizer and 
street food, it’s enough for 
me on this chilly evening 
as it’s filling and delicious. 
“Khinkali” is the traditional 
Georgian dumpling with beef 
or lamb, but Georgian food is 
also excellent if you follow a 
vegetarian diet. I particularly 
liked “ajapsandali”: a dish 
consisting of onion, eggplant, 
potato, tomato, bell pepper, 
and parsley. 
It is said that Tbilisi is 
starting to overtake Berlin 
in the tourism stakes, which 
I can understand. The city 
came third in the European 
Best Destinations 2020 
list and is considered one of 
the safest cities in Europe. 
From its architecture to its 
gastronomy, its traditions to 
the friendliness of its people, 
Tbilisi is a destination that 
will make you want to return. 
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One of the icons of Turkish theater, Yıldız Kenter 
inspires not only with her career in the arts but also 
with the efforts she spent backstage. 

Türk tiyatrosunun sembol isimlerinden Yıldız 
Kenter sanat hayatının yanı sıra sahne arkasındaki 
emeğiyle de ilham veriyor. 

A LIFETIME ON STAGE 

SAHNEDE BIR ÖMÜR
YILDIZ KENTER

AYBALA HILÂL YÜKSEL ERHAN TUNCER ARŞİVİ



1

11 Ekim 1928 tarihinde 
İstanbul’da doğar Ayşe Yıldız… 
Ama gözlerini açtığı dünya pek 
de parlak bir gelecek vadetmez. 
Bir yıl sonra patlak verecek 
Büyük Buhran bütün dünyada 
olduğu gibi genç Cumhuriyet’te 
de hayatı zorlaştırır. 
Memleketin dertleri bir yana, 
Kenter ailesinin kendine has 
sorunları vardır. Yıldız’ın 
diplomat babası Ahmet Naci 
Bey köklü bir aileden gelse de 
İngiliz Olga Cynthia (sonradan 
alacağı isimle Nadide Hanım) 
ile evlendiği için mirastan 
mahrum bırakılır. Aynı 
yıllarda Hariciye çalışanlarının 
yabancılarla evli olmasını 
yasaklayan kanun çıkınca 
Ahmet Naci Bey çok sevdiği 
işinden ayrılmak zorunda 
kalır. Kenterler İstanbul’dan 
Ankara’ya taşınır. Gelecekte 
Türk tiyatrosunun sembol 
isimlerinden biri olacak kızının 
hayatta kendi yolunu çizmek 
için çok çalışmaktan başka 
çaresi yok gibidir. 
Yıldız Kenter oyunculuk 
hayalleri kurmaya daha 

çocukken başlar. “Ayşe Abla” 
olarak bilinen Neriman 
Hızır’ın yönetimindeki Radyo 
Çocuk Kulübü’ne devam 
eder ortaokul yıllarında, 
Halkevi Temsil Kolu’nun 
piyeslerinde oynar. Ankara 
Devlet Konservatuvarı’na 
kabul edilir ve yıldızı burada 
kısa sürede parlamaya başlar. 
Türk tiyatrosunun Carl Ebert, 
Cüneyt Gökçer, Mahir Canova 
gibi kurucu isimlerinden eğitim 
alır ve konservatuvarı sınıf 
atlayarak bitirir. Ebert, Yıldız 
Kenter’den “Konservatuvarın 
bugüne kadar yetiştirdiği 
en kuvvetli eleman.” olarak 
bahseder. Kenter parasız 
yatılı olarak tamamladığı 
konservatuvar eğitimi için sekiz 
yıl zorunlu devlet hizmetine 
tabi tutulur ve böylece Devlet 
Tiyatrosu yılları başlar. 
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 
profesyonel olarak sahne 
aldığı ilk oyun, 1948 
yılında Olivia karakterini 
canlandırdığı, Shakespeare’in 
“On İkinci Gece”sidir. Kenter’in 
profesyonel hayatının ilk yılları 

Ayşe Yıldız was born in Istanbul 
on October 11, 1928. However, 
the world she opened her eyes to 
did not really promise her a bright 
future. The Great Depression, 
which would come a year later, 
made life difficult in the young 
Republic as it did across the 
world. Apart from the country’s 
problems, the Kenter family 
had problems of its own. Even 
though, Yıldız’s father, Ahmet 
Naci Bey was a diplomat from 
a well-established family, he 
was disinherited because of his 
marriage to British Olga Cynthia 
(who later took the name Nadide 
Hanım). In those same years, 
when a law prohibiting one 
working for state foreign affairs 
to be married to a foreigner came 
into effect, Ahmet Naci Bey had 
to separate from his beloved 
job. The Kenter family moved 
from Istanbul to Ankara. For the 
family’s daughter, who was to 
become an iconic name in Turkish 
theater, there seemed to be no way 
out other than working very hard 
to make her own way. 
Yıldız Kenter dreamt of becoming 

an actress even when she was 
a child. In junior high school, 
she attended the Radio Kids 
Club directed by Neriman Hızır 
aka “Sister Ayşe,” and took to 
the stage in plays staged by the 
Community Center Theater 
Department. She was admitted 
to the Ankara State Conservatory 
and became the shining star there. 
She was trained by the founders 
of Turkish theater like Carl 
Ebert, Cüneyt Gökçer, and Mahir 
Canova. She graduated from the 
conservatory by promoting a year. 
Ebert said about Yıldız Kenter, 
“The most gifted member of the 
arts received up-to-date training 
at the conservatory.” In return for 
studying at the conservatory free 
of charge, Kenter was obliged to 
undertake mandatory civil service 
for eight years, and hence her 
years in the State Theater started. 
In 1948, she performed for the 
first play as a professional in 
Shakespeare’s “Twelfth Night” at 
the Ankara State Theater, where 
she portrayed Olivia. The first 
years of Kenter’s professional life 
did not seem to meet the great 

1 “Hanım” filmindeki performansı 
Kenter’e Korsika Akdeniz 
Kültürleri Film Festivali’nde 
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü 
kazandırdı.
With her performance in “The 
Lady,” Kenter won the Best Actress 
Award in Corsica’s Mediterranean 
Cultures Film Festival.

Yıldız Kenter 2007 yapımı “Beyaz 
Melek”te Arif Erkin Güzelbeyoğlu 
ve Toron Karacaoğlu ile birlikte 
rol aldı.
Yıldız Kenter in “The White Angel” 
(2007) in which she starred with 
Arif Erkin Güzelbeyoğlu and Toron 
Karacaoğlu.

2
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konservatuvardaki hocalarının 
büyük beklentilerini 
karşılamaktan uzak görünür. 
Hayatı boyunca karşılaştığı 
her zorlukta yapacağı gibi 
çalışmanın gücüne inanır. 
Oyununu geliştirir, sahnedeki 
duruşunu yetkinleştirir. 
Nihayet 1951’de sahnelenen 
“Miras” oyunundaki Catherine 
Sloper karakteri ile seyirci ve 
eleştirmenlerin beğenisini 
kazanır. Kenter 11 yılda 25 eser 
sergiledikten sonra 1959’da 
Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılır.  
Özel tiyatrolardaki kariyerinin 
ilk sezonunda Muhsin 
Ertuğrul yönetimindeki Karaca 
Tiyatrosu’nda, bir sonraki 
yıl Site Tiyatrosu’nda çalışır. 
Kenter bu yıllarda kazandığı 
birikimi yine tiyatroya 
yatırır. Şahsi girişimleri ile 
1961 yılında (kardeşi Müşfik 
Kenter ve eşi Şükran Güngör 
ile birlikte) Kent Oyuncuları 
topluluğunu, 1969’da 
Kenter Tiyatrosu’nu kurar. 
Tiyatroya ilginin azaldığı 
takip eden on yıllarda da 
gayret ve fedakârlıkla Kenter 

expectations of her teachers at 
the conservatory. As would be 
the case for every hardship she 
ever faced in life, she believed 
in the virtue of working hard. 
She developed her acting and 
improved her stage presence. 
Finally, in 1951, she received 
the appreciation of the audience 
and the critics with her role as 
Catherine Sloper in “The Heiress.” 
After playing in 25 plays over the 
span of 11 years, she left the State 
Theater in 1959.  
In the first season of her career 
at private theaters, she worked 
at the Karaca Theater, where  
Muhsin Ertuğrul was director. 
The following year, she worked 
at the Site Theater. Whatever 
she saved in those years, Kenter 
invested back into the theater. In 
1961, through personal efforts, 
she established the Kent Theater 
Company (with her brother 
Müşfik Kenter, and husband 
Şükran Güngör) and in 1969, 
founded the Kenter Theater. In 
the decades to follow, when the 
interest in theater subsided, 
with great vim and sacrifice they 

Tiyatrosu’nu ayakta tutmayı 
başarırlar. Yıldız Kenter’in 60 
yıldan uzun sürecek tiyatro 
kariyerine 100’den fazla 
oyun sığar. Türkiye dışında 
ABD, İngiltere, Almanya, 
Kanada, Kuzey Kıbrıs ve 
daha birçok ülkede Türkçe 
ve İngilizce oyunlar sergiler. 
Shakespeare, Çehov, Brecht, 
Tennessee Williams, Arthur 
Miller gibi klasik yazarların 
yanı sıra Türkiye’den Melih 
Cevdet Anday, Necati Cumalı, 
Adalet Ağaoğlu gibi yazarların 
piyeslerini sahneler. 
“Alaylı” değil “mektepli” 
tiyatroculardan olan Kenter 
için perde arkasındaki 
mesainin önemi hiç azalmaz. 
Konservatuvarı bitirdikten 
sonra Rockefeller bursu kazanır 
ve American Theatre Wing, 
Neighbourhood Playhouse, 
Actor’s Studio’da oyunculuk 
eğitiminde yeni teknikler 
üzerinde çalışır. Devlet 
Tiyatrosu’ndaki hizmeti devam 
ederken, sekiz yıl evvelinde 
mezun olduğu Ankara Devlet 
Konservatuvarı’na öğretmen 

managed to keep Kenter Theater 
going. Throughout her more than 
60 years of career on stage, Kenter 
played in over 100 plays. She 
staged plays both in Turkish and 
English, not only in Turkey but 
also abroad in countries like the 
USA, the UK, Germany, Canada, 
Northern Cyprus, and many 
others. Besides classics by the likes 
of Shakespeare, Chekhov, Brecht, 
Tennessee Williams, and Arthur 
Miller, she staged plays by Turkish 
playwrights such as Melih Cevdet 
Anday, Necati Cumalı, and Adalet 
Ağaoğlu. 
For Kenter, not a “self-educated 
performer” but a “schooled 
performer,” the work she 
undertook backstage never 
ceased to be important. After 
completing the conservatory, she 
was granted a fellowship from 
the Rockefeller Foundation and 
worked on new techniques in 
acting training at the American 
Theatre Wing, Neighbourhood 
Playhouse, and the Actors Studio. 
While she continued to work for 
the State Theater, she returned to 
the Ankara State Conservatory, 
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olarak geri döner. Kenter farklı 
okullarda ve topluluklarda 
yarım asra yakın tiyatro eğitimi 
verir. Kurucularından olduğu 
Kent Oyuncuları, Türkiye’nin 
birkaç oyucu kuşağını 
yetiştirecek bir okula dönüşür. 
Yetkin Dikinciler, Aliye 
Uzunatağan, Yıldıray Şahinler, 
Erkan Can, Bennu Yıldırımlar, 
Okan Yalabık, Demet Evgar 
Kenter’in öğrencilerinden 
yalnızca birkaçıdır. 
Odağına tiyatroyu alan 
Kenter’in kariyerinde sinema 
ikinci planda kalır. İlk sinema 
filmi “Vatan İçin” (1951) ve 
son filmi “Nâzım Hikmet’in 
Peşi Sıra” (2010) arasındaki 
70 yıllık süreçte yalnızca 
20 sinema filminde rol alır. 
Kısıtlı filmografisi sanatçının 
tercihlerindeki özeni yansıtır. 
Türk sinemasının usta 
isimlerinin yönettiği, kadın 
karakterin erkek başrolün 
refakatçisi olarak değil 

dramanın tam da merkezinde 
boy gösterdiği filmlerde oynar. 
Memduh Ün’ün “Ağaçlar Ayakta 
Ölür” (1964), Lütfi Akad’ın 
“Anneler ve Kızları” (1971), 
Halit Refiğ’in “Fatma Bacı” 
(1972) ve “Hanım” (1989), 
Atıf Yılmaz’ın “Pembe Kadın” 
(1966) filmografisinin önemli 
duraklarındandır. “Ağaçlar 
Ayakta Ölür”, “İsyancılar” 
(1965), “Kızım Ayşe” (1974) 
ve “Hanım” filmlerindeki 
performansları, tiyatroda pek 
çok ödüle sahip Kenter’e film 
festivallerinden de ödüller 
kazandırır. 
Yıldız Kenter 17 Kasım 2019 
tarihinde hayata gözlerini 
yumdu. Ama onun için perde 
kapanmış değil. Arkasında uzun 
ve velut bir kariyer bırakan 
sanatçının mirası öğrencilerinin 
performanslarında, sanatla 
ilişkilerinde, çalışma 
disiplinlerinde yaşamaya devam 
ediyor. 

from which she had graduated 
eight years before, this time 
as a teacher. Kenter provided 
acting training in various schools 
and companies for around half 
a century. The Kent Theater 
Company became a school that 
would train several generations of 
Turkish actors. Yetkin Dikinciler, 
Aliye Uzunatağan, Yıldıray 
Şahinler, Erkan Can, Bennu 
Yıldırımlar, Okan Yalabık, and 
Demet Evgar are only some of 
Kenter’s students. 
Focusing on theater, cinema 
stayed in the background of 
Kenter’s career. In the seventy 
years between her first movie 
“Vatan İçin” (1951) and her last 
movie “Nâzım Hikmet’in Peşi 
Sıra” (2010), she acted in only 20 
movies. Her limited filmography, 
reflects the prudence employed in 
her choices. She played in movies 
directed by the great masters 
of Turkish cinema, where the 
female character was not the 

accompanist of the leading male 
role but where instead the female 
character shares the center stage 
of the drama. Memduh Ün’s 
“Ağaçlar Ayakta Ölür” (1964), 
Lütfi Akad’s “Anneler ve Kızları” 
(1971), Halit Refiğ’s “Fatma 
Bacı” (1972) and “The Lady” 
(1989), and Atıf Yılmaz’s “Pembe 
Kadın” (1966) are important 
stops of Kenter’s filmography. 
With her performances in the 
movies “Ağaçlar Ayakta Ölür,” 
“İsyancılar” (1965), “Kızım Ayşe” 
(1974), and “The Lady,” Kenter, 
who was awarded multiple times 
for her stage presence, won 
awards at film festivals. 
Yıldız Kenter died on November 
17, 2019. Her death did not bring 
down the curtain on her legacy, 
however. Leaving behind a long 
and prolific career, the legacy 
of the actress lives on in the 
performances of her students, in 
their artistry, and their working 
discipline. 

3 Anton Çehov’un “Martı” oyununda Nina karakterini canlandıran Yıldız 
Kenter, rol arkadaşları Kâmran Yüce ve Müşfik Kenter ile.
Portraying the character Nina in Anton Chekhov’s “The Seagull,” Yıldız Kenter 
is seen here with her fellow cast members Kâmran Yüce and Müşfik Kenter.

Ünlü aktris, 72-73 sezonunda Pekcan Koşar ve Şükran Güngör ile “Kim, Kimi, 
Kimle” oyununu sahneledi.
In ‘72-73 season, the famous actress put on the stage the play “Absurd Person 
Singular” with Pekcan Koşar and Şükran Güngör.

4
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THE HEALING SECRET OF ANATOLIA: 
TARHANA

ANADOLU’NUN 
ŞİFA KAYNAĞI 

TARHANA
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Serin günlerin sımsıcak kurtarıcısıdır tarhana. 
Hazırlanışı Anadolu’da yöreden yöreye değişse de 
hissettirdiği her zaman bir büyükanne samimiyetidir.

Tarhana is a warm rescuer on cold days. Even though 
its preparation differs from region to region, it always 
gives you the feeling of having the sincere touch of a 
grandmother.

FATMA GÖZAÇAN

Türk mutfak kültürünün geniş lezzet yelpazesi içinde çorbalar hatırı 
sayılır bir yer tutar. Bağışıklık sistemini ayakta tutması, insanın içini bir 
anda ısıtmasıyla tarhana bu çorbalar arasında her zaman başköşededir. 
Kışa hazırlık maksadıyla, geleneksel usullerle yapılan ev tarhanası acil 
durumların pratik ve leziz kurtarıcısıdır. Sabah kahvaltısından başlayarak 
günün her ânında mis gibi kokusuyla mutfağımızı şenlendirir.  Geleneksel 
ev tarhanası un, yoğurt, maya, sebze ve baharatın karıştırılması ve ardından 
fermantasyona bırakılıp kurutulmasıyla elde edilir. İçeriği yöreden yöreye 
değişiklik gösterse de lezzeti, kıvamı, besleyici nitelikleriyle sofraların 
açılışını kimselere bırakmaz. Kalsiyum, demir ve çinko açısından zengin 
tarhananın doyurucu özelliğiyle Anadolu’da girmediği mutfak kalmamıştır. 
Kemik gelişimine katkısıyla bebeklerin ve gelişme çağındaki çocukların 
rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. İçerdiği yüksek lif oranıyla kilo 
kontrolüne yardımcı olur, soğuk algınlığı gibi mevsimsel şikâyetleri azaltır. 
Klasikleşmiş usullerle pişirilebileceği gibi, farklı tariflerle buluşturulup daha 
da fazla tüketilebilir.  

Soups hold a noteworthy place in the wide array of the delicacies of Turkish 
culinary culture. Famous for boosting the immune system and heating you 
inside out in an instant, tarhana always ranks at the top of lists of soups. 
The homemade tarhana prepared for the winter with traditional methods 
is the practical and delicious solution to emergencies in the kitchen. 
Throughout the day, it livens up your kitchen with its savory scent, starting 
in the morning with breakfast. The traditional homemade tarhana is made 
by mixing flour, yogurt, yeast, vegetables, and spices, leaving it to  ferment, 
and then drying it. Even though its content differs from region to region, 
its deliciousness, consistency, and nutritional value, do not leave the first 
course to any other contestant. Always satisfying with its f lavor, tarhana, 
is rich in calcium, iron, and zinc, and has become an essential part of all 
Anatolian cuisines. Beneficial to bone development, it is a nourishment that 
can easily be consumed by babies, children, and budding young adults. Rich 
in fibers, it helps weight control, and alleviates seasonal complaints such as 
colds. Apart from the classical recipes, you can also try out new variations.  
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YOĞURTLU MARAŞ TARHANA
300 gr Maraş tarhanası 
(Maraş firiği)
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber
3 diş sarımsak
Karabiber
Tuz

Maraş tarhanası ıslatılır ve kıvamını bulması için 
bekletilir. Islanan tarhana tencereye alınır ve su eklenip 
kaynatılır. İyice ezilen tarhanaya bir miktar daha su 
katılır. Kıvamını bulan çorbaya tuz eklenir ve 20 dakika 
pişirilir. Ayrı bir kapta tereyağı ve zeytinyağıyla, dövülmüş 
sarımsak çevrilir. Sarımsağa pul biber, karabiber ve nane 
ilave edilir. Sarımsaklı sosun bir kısmı sunum için ayrılır, 
kalanı çorbayla birleştirilir. Kâselere alınan tarhana bir 
çorba kaşığı sosla süslenip servis edilir. 

MARAŞ TARHANA WITH YOGURT 

300 g Maraş tarhana (“Maraş 
firiği”)
1 tbsp. butter
2 tbsp. olive oil
½ tbsp. dried mint

½ tbsp. flaked red pepper
3 garlic cloves 
Black pepper
Salt

Soak the Maraş tarhana until it has the right consistency. 
Place the soaked tarhana into a bowl, add water, and boil. Add 
more water to the finely-smashed tarhana to have the right 
consistency. Add salt and cook for another 20 minutes. In a 
separate bowl, mix the melted butter, olive oil, and ground 
garlic. Add the flaked red pepper, black pepper, and dried mint 
to the garlic. Set aside some of the garlic sauce for serving and 
mix the rest into the soup. Place the tarhana into serving bowls, 
garnish with a tablespoonful of garlic sauce, and serve.
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BULGUR TOPLU TARHANA 
ÇORBASI
150 gram ince 
bulgur
3 çorba kaşığı 
tarhana
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı 
tereyağı
1 çorba kaşığı 
zeytinyağı 
1 çorba kaşığı
biber salçası

200 ml et suyu
1 adet domates
1 adet yumurta
1 adet soğan
Yoğurt 
Sarımsak
Nane
Tuz
Karabiber 
Pul biber

İnce bulgura sıcak su eklenir 
ve suyu çekene kadar beklenir. 
Suyunu çeken bulgura tarhana, 
yumurta, un, tuz, karabiber, 
pul biber eklenir ve malzemeler 
iyice kaynaşana kadar yoğrulur. 
Hazırlanan hamurdan küçük 
parçalar koparılır, yuvarlanır. 
Şekil verilen bulgur, yapışmaması 
için  unlanmış tepsiye dizilir. 
Yemeklik doğranan soğan, 
domates, salça ve tereyağıyla 
kavrulur. Et suyu, su, tuz, pul 
biber ve zeytinyağı soğanlı 
karışıma eklenir ve kaynamaya 
bırakılır.  Kaynayan malzemelere 
hazırlanan bulgur topları katılır 
ve 20 dakika daha pişirilir. Ayrı bir 
kapta yoğurtlu sarımsak karışımı 
hazırlanır. Kâseye alınan çorbaya 
yoğurtlu sarımsak ve nane eklenip 
servis edilir. 

TARHANA WITH BULGUR 
BALLS 
150 g fine bulgur
3 tbsp. tarhana
1 tbsp. flour
1 tbsp. butter
1 tbsp. olive oil 
1 tbsp. red 
pepper paste
200 ml meat 
broth
1 tomato 

1 egg 
1 onion
Yogurt 
Garlic
Dried mint 
Leaves
Salt
Black pepper 
Flaked red 
pepper

Add hot water to fine bulgur and 
wait until it is completely absorbed. 
Add the tarhana, eggs, flour, salt, 
black pepper, and flaked red pepper, 
and knead thoroughly until you get a 
smooth texture. Take small bits from 
the dough and roll them into balls. 
Place the bulgur balls onto a tray 
you have sprinkled with flour. Dice 
the onion and sauté it with olive oil, 
adding the tomato and red pepper 
paste and butter. Add the broth, 
water, salt, and flaked red pepper 
to the mixture of onions sautéed in 
olive oil and boil. Add the bulgur 
balls to the boiling mixture and 
cook for an additional 20 minutes. 
Prepare the yogurt with the garlic 
in a separate bowl. Add the yogurt 
sauce to the soup you have placed in 
a bowl, and serve after sprinkling 
dried mint. 
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CHICKEN WITH TARHANA
1 bottle mineral water
1 egg
4 tbsp. flour
1 tbsp. wheat starch

2 tbsp. tarhana
2 chicken breasts
Granulated tarhana

Whisk the flour, wheat starch, and eggs with the mineral water. Add the 
tarhana and continue to whisk. Cut the chicken breasts into thin strips. Coat 
the chicken first with the prepared mixture and then with the granulated 
tarhana. Deep-fry the chicken strips and serve.

TARHANALI TAVUK
1 şişe maden suyu
1 yumurta
4 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı tarhana
2 tavuk göğüs eti
Toz tarhana

Un, buğday nişastası ve yumurta maden suyuyla çırpılır. Karışıma 
tarhana eklenir ve çırpma işlemine devam edilir. Tavuk göğsü ince ince 
doğranır. Tavuklar önce hazırlanan karışıma, ardından toz tarhanaya 
batırılır. Kızgın yağda kızartılan tavuklar servis edilir.
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sta�s making use of Miles&Smiles privileges, 
you’ll earn 500 Miles. Invite more 
friends and you can earn up to 
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Earn Miles on purchases from our pa�ners,
and shop as you wish with your Miles.

Siz de program o�aklarımızdan yapacağınız
harcamalar ile Mil kazanabilir, Milleriniz ile
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TÜRK HAVA YOLLARI 
ARALIK AYINDA 
AVRUPA’DA BIRINCI, 
DÜNYADA DÖRDÜNCÜ OLDU
TURKISH AIRLINES BECAME THE FIRST 
AIRLINE COMPANY IN EUROPE AND 
FOURTH IN THE WORLD IN DECEMBER

2019 boyunca erişim ağını yeni destinasyonlarla, 
filosunu da yeni uçaklarla büyüten Türk Hava 
Yolları, taşınan yolcu sayısında ve kargo hacminde 
de başarılı bir büyüme gerçekleştirmişti. 
Turkish Airlines expanded its access network with 
new destinations and its fleet with new aircraft 
throughout 2019, and achieved a successful growth 
with its passenger figures and cargo volume. 

Geçtiğimiz aralık ayında dıştan dışa transfer yolcu sayısında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 olarak çift haneli büyüme 
başarısı sergileyen küresel taşıyıcı, 2 milyon 132 bin misafirini 
İstanbul’dan aktarmalı olarak 125 ülkeye ulaştırdı. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) aralık ayı verilerine 
göre, küresel taşıyıcı, geçtiğimiz yılın son ayını yolcu sayısı artış 
sıralamasında derece yaparak tamamladı ve Avrupa’da birinci, 
dünyada dördüncü havayolu şirketi oldu. Yolcu sayısında bir önceki 
yılın aralık ayına göre yakaladığı yüzde 7,1’lik artış ise Türk Hava 
Yolları’nı dünyada en fazla yolcu taşıyan 14’üncü havayolu şirketi 
konumuna taşıdı. 
2019 yılını güzel gelişmeler ve başarılarla geride bıraktıklarını 
belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, başarıdaki motivasyonu “Bir hayalimiz, bir 
hedefimiz var. Ülkemizin en değerli markasını küresel havacılığın 
zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz.” sözleriyle vurguladı ve kısa 
bir değerlendirme yaptı: 
 “Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz 
etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını buna benzer güzel 
veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz. Operasyonlarımızda 
değerlendiremediğimiz 24 uçağa rağmen yolcu sayımızı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttırmış olmamız önemli 
bir başarı. Yeni yılda AnadoluJet markamızın yurt dışı açılımı, 
ülkemizin turizm merkezlerinden direkt gerçekleştireceğimiz 
uçuşlar ve ayrıcalıklı hizmetimiz ile bu rakamları daha da 
yukarılara çıkaracağız. Aralık ayında yalnızca tarifeli yolcu 
seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı 
bir performans sergiledik. Rüzgârın tersten estiği ve küçülmenin 
yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile 
büyümeyi sürdürdük. Ülkemizin jeopolitik konumunun bize 
sağladığı avantaj ile dünya ticaret ağının ana taşıyıcılarından 
olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 

The global carrier achieved a double-digit growth of 10.8% on 
international-to-international passenger transfer figures in December 
compared with the same month of the previous year, and carried 2.132 
million guests to 125 countries on connecting flights from Istanbul.  
According to the data of the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) for December, the global carrier’s rating based on the passenger 
load factor for the last month of the year placed it first among airline 
companies in Europe and fourth in the world. The 7.1% increase the airline 
achieved in passenger figures compared with December of the previous 
year, made Turkish Airlines the 14th airline company in the world in terms 
of total number of passengers. 
Stating that the airline completed 2019 with favorable developments 
and success, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı emphasized the company’s motivation for success 
by saying, “We have a dream, a goal. We are making great efforts to carry 
the most valuable brand of our country to the top of global aviation.” Aycı 
made a short assessment by stating:
“We are delighted that we left 2019, a year in which there were adverse 
events that significantly affected world aviation and our company, behind 
with such good results. Despite the 24 aircraft we were unable to use in 
our operations, it was an important achievement that we increased the 
number of our passengers by 7.1% compared to the same month of the 
previous year. In the new year, we will increase these figures even further 
with the international expansion of our AnadoluJet brand, the direct 
flights from our country’s tourism centers, and our premium services. 
In December, we achieved a successful performance not only with our 
scheduled passenger flights, but also with our air cargo operations. 
We continued to grow with our Turkish Cargo brand in the air cargo 
market, where there were winds of change and significant global 
shrinking. With the advantages our country’s geopolitical position 
offers, we are continuing our efforts to be one of the main carriers in 
the world trade network.”

HABERLER / NEWS



ANADOLUJET • MART • MARCH 2020  101  

TURKISH AIRLINES 
CLASSIC CSI4-W ÖDÜLÜ 
SAHIBINI BULDU
WINNER RECEIVES TURKISH AIRLINES 
CLASSIC CSI4-W AWARD

ROYAL CARIBBEAN 
KRUVAZIYER TURU 
TÜRK HAVA YOLLARI ILE 
BAŞLAYACAK
ROYAL CARIBBEAN CRUISES BEGIN WITH 
TURKISH AIRLINESLongines FEI Engel Atlama Dünya Şampiyonası’nda 

Turkish Airlines Classic yarışmasının ödülünü 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı takdim etti. 
The award for the Turkish Airlines Classic 
competition at Longines FEI Jumping World Cup 
was presented by Turkish Airlines Chairman of 
the Board and the Executive Committee M.İlker Aycı.

Türk Hava Yolları, kruvaziyer turizmin en büyük 
oyuncularından Royal Caribbean International ile 
küresel iş birliği anlaşması imzaladı. 
Turkish Airlines signed a global collaboration 
agreement with Royal Caribbean International, one 
of the largest players in cruise tourism.

Longines Uluslararası Binicilik Federasyonu Engel Atlama Dünya 
Şampiyonası’nın bir parçası olarak 1 Şubat’ta Florida’nın Wellington 
kentindeki ünlü Deeridge Çiftlikleri’nde düzenlenen Turkish Airlines 
Classic yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yarışmacıyı bir 
araya getirdi.
Nisan ayında Las Vegas’ta düzenlenecek Longines FEI Engel Atlama 
Dünya Şampiyonası Finali’ne katılabilmenin yolunu açan bu 
müsabaka biniciliğin en iyilerinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu.
Türk Hava Yolları’nın üst üste üçüncü kez sponsor olduğu seçkin 
Palm Beach Master Series’te 15 gün sürecek yarışmalardan biri olan 
Turkish Airlines Classic CSI4-W’de birinciliği Akuna Mattata isimli 
atıyla yarışan Nicole Shahinian-Simpson (ABD) elde etti. Ödül, Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı 
tarafından takdim edildi.

Dünyanın popüler liman kentlerini kruvaziyer turuyla gezmek 
isteyen seyahatseverler binecekleri gemiye ulaşmak için uzun bir 
yolculuğu göze alabiliyor ve bunun için havayolunu tercih ediyor. 
Yılda 30 milyonu aşkın kruvaziyer turizmi yolcusunu hedefleyen 
Türk Hava Yolları, lüks seyahat kapsamındaki kruvaziyer pazarına 
319 destinasyonu ve konforlu üstün hizmet kalitesiyle girmek 
üzere Royal Caribbean International ile küresel iş birliği anlaşması 
imzaladı. 
Dünya kruvaziyer turizminde ciro bakımından birinci, yolcu sayısı 
bakımından ise ikinci sırada yer alan, ABD Miami merkezli Royal 
Caribbean International ile yapılan küresel iş birliği kruvaziyer 
sektörünün ulaşacağı pazarı genişletirken bayrak taşıyıcıyı da yeni 
yolcularla tanıştıracak.

The Turkish Airlines Classic competition held at the famous Deeridge 
Farms in Wellington, Florida as part of the Longines FEI Jumping World 
Cup on February 1 brought many competitors from various countries of 
the world together.
This competition leads to qualifying for the Longines FEI Jumping World 
Cup Final, which will be held in Las Vegas in April, and was the scene of a 
closely contested event among top riders.
Nicole Shahinian-Simpson (USA), competing with her horse Akuna 
Mattata, came first in the Turkish Airlines Classic CSI4-W, one 
of the events in the 15-day Palm Beach Master Series sponsored 
by Turkish Airlines for three consecutive years. The prize was 
presented by Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. İlker Aycı.

Travel enthusiasts who want to tour the world’s popular port cities with 
a cruise can face a long journey reaching the ship they plan to board, so 
they choose to fly.
In an effort to target the more than 30 million annual cruise ship 
passengers, Turkish Airlines signed a global collaboration agreement 
with Royal Caribbean International in a bid to enter the cruise tourism 
market. Turkish Airlines will contribute to this luxury travel sector with 
its 319 destinations and comfortable, outstanding service quality.
The global collaboration agreement with the Miami-based Royal 
Caribbean International, which is first in world cruise tourism in 
terms of turnover and second in passenger figures, expands the 
market of the cruise sector, and also introduces the flag carrier to 
new passengers.
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AFRIKA’DA YENI UÇUŞ NOKTASI: MALABO
OUR NEW FLIGHT DESTINATION IN AFRICA: MALABO
Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya 7 
Şubat itibarıyla tarifeli seferler başlattı.  
Turkish Airlines, the airline that f lies to more countries than any other airline in the world, launched its 
scheduled f lights to Malabo, the capital of Equatorial Guinea, on February 7.

Uçuş ağını her geçen gün biraz daha genişleten Türk Hava 
Yolları, Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’yu 319’uncu 
destinasyon olarak uçuş ağına ekledi.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
M. İlker Aycı’nın “Yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak, 
Afrika kıtasında yer alan Malabo’yu Türk Hava Yolları’nın 
sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça 
mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo’ya seyahat edecek 
misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile 
gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ile Ekvator 
Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine 
inanıyoruz.” sözleriyle önemine vurgu yaptığı Malabo, Ekvator 
Ginesi’nin başkenti ve en büyük ikinci şehri; petrol zengini 
olmasının yanı sıra turizm yönüyle de gezginlerin dikkatini 
çekiyor. Yeşil bir kent olan ve uzun plajlara, egzotik bir 
doğaya, İspanyol döneminden kalma yapılara sahip Malabo 
zengin dünya mutfağı ile Afrika kıtasının en çok ilgi gören 
şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. 

Turkish Airlines is expanding its f light network every day, and 
added Malabo, the capital of Equatorial Guinea, as the 319th 
destination on its f light network. 
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı put emphasis on the importance of 
Malabo by stating, “Today, in line with our continuing growth 
strategy, we are happy to announce the addition of Malabo, 
situated in the African continent, to the ever-expanding f light 
network of Turkish Airlines. From this day forth, passengers 
traveling to Malabo will be able to enjoy the comfort and 
hospitality of Turkish Airlines. We firmly believe that our 
new route will further enhance the relations between Turkey 
and Equatorial Guinea in all areas.” Malabo is the capital of 
Equatorial Guinea and the second largest city in the country 
which is oil-rich and attracts travel enthusiasts with its 
numerous tourism activities. A city with plenty of greenery, 
long beaches, exotic nature, historical structures from the 
Spanish era, and rich world cuisine, Malabo is one of the most 
popular cities on the African continent. 
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TÜRK HAVA YOLLARI, TURIZM ODAKLI YURT DIŞI 
UÇUŞLARINI ARTTIRIYOR 
TURKISH AIRLINES INCREASES ITS TOURISM-FOCUSED INTERNATIONAL FLIGHTS

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, 2020 yılının yaz sezonunda yurt dışındaki 26 şehri 
direkt uçuşlarla Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum’a bağlıyor.  
As the airline that f lies to more countries than any other airline in the world, Turkish Airlines will be 
connecting 26 international cities with direct f lights to Antalya, Izmir, Dalaman, and Bodrum during the 
summer of 2020.

Türkiye’ye rekor sayıda turistin geldiği 2019’da ülke 
turizmine büyük katkı sağlayan Türk Hava Yolları, yurt 
dışından Türkiye’nin turizm merkezlerine düzenlediği 
haftalık frekans sayısını yüzde 18 arttırarak sürdürüyor. 
Türk Hava Yolları’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
2018’de imzaladığı “Direkt Turizm Hamlesi” protokolüne 
değinen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,  “Bu hamlemiz ülkemizin 
güzelliklerini dünyanın da keşfetmesi için yeni yollar açtı. 
Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’daki misafirlerimizi yalnızca 
birkaç saatlik direkt uçuş ile yeryüzü cenneti şehirlerimize 
ulaştırıyoruz. Bu yeni stratejimizin katkısıyla geçen yıl 
ülkemiz rekor sayıda turist ağırladı. Turizm sektörümüze 
ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı arttırarak 
sürdürmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki yeni uçuşlarımız 
ülkemize daha fazla ziyaretçiyi ve yeni rekorları beraberinde 
getirecek.” dedi.
2020 yaz dönemini “Patara Yılı” olarak karşılayan Antalya’ya 
20 noktadan haftada 74 sefer gerçekleştirecek olan Türk 
Hava Yolları’nın İzmir, Dalaman ve Bodrum’a direkt 
seferlerle bağlanacağı 26 yurt dışı destinasyon arasında 
Londra, Moskova, Kuveyt, Amman, Kiev, Berlin, Münih, 
Düsseldorf, Hamburg gibi şehirler bulunuyor.

Turkish Airlines greatly contributed to the country’s tourism in 2019 
when a record number of tourists visited Turkey, and will be increasing 
its weekly frequency of direct flights from international destinations to 
Turkey’s tourism centers by 18%.
Commenting on the “Direct Tourism Endeavor” protocol signed between 
Turkish Airlines and the Republic of Turkey Ministry of Culture and 
Tourism in 2018, Turkish Airlines Chairman of the Board and the 
Executive Committee M. Ilker Aycı said, “This endeavor, the ‘Direct 
Tourism’ protocol opened new ways for our international guests to 
discover our national treasures as well. We carry our guests to heavenly 
holiday spots in a few hours especially if they are coming from Europe 
or the Middle East. With the contributions of our new strategy, our 
country hosted a record number of tourists last year. We are committed 
to continuing and increasing our contributions to our country’s tourism 
sector and its economy. We believe that our new flights will be carrying 
more tourists and new records on their wings as well.”
London, Moscow, Kuwait, Amman, Kiev, Berlin, Munich, Dusseldorf, 
and Hamburg are among the 26 international destinations that Turkish 
Airlines will be connecting with direct flights from Izmir, Dalaman, and 
Bodrum. Turkish Airlines will be operating 74 flights weekly from 20 
destinations to Antalya, the tourism center that is welcoming summer 
2020 as the “Year of Patara.”
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TÜRK HAVA YOLLARI VOLEYBOLDA DA ZAFERLE UÇUYOR
TURKISH AIRLINES’ SUCCESS CONTINUES IN VOLLEYBALL

TÜRK HAVA YOLLARI RUSYA’DA IKI ÖDÜL DAHA KAZANDI
TURKISH AIRLINES WINS TWO MORE AWARDS IN RUSSIA

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Türk 
Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol 
Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası çeyrek 
final birinci maçında Avusturya temsilcisi 
Askö LINZ-STEG takımını 3-0 mağlup etti. 
The Turkish Airlines Sports Club Women’s 
Volleyball Team that represents Turkey in 
Europe managed to beat ASKO LINZ-STEG 
representing Austria 3-0 in the 2020 CEV 
Challenge Cup quarterfinal.

Rusya’da en fazla noktaya uçan yabancı havayolu 
Türk Hava Yolları “En İyi Ekonomik Class” ve 
“Yolcular İçin Tamamında En İyi Programa Sahip 
Havayolu Şirketi” ödüllerini alarak farkını bir kez 
daha ortaya koydu. 
Turkish Airlines, the foreign airline that f lies to the 
most destinations in Russia, once again proved its 
difference by receiving awards for “Best Economic 
Class” and the “Airline Company with the Best 
Passenger Program in All Fields.”

Avrupa serüveninin ilk yılında Balkan Kupası’nı namağlup 
kazanarak yoluna devam eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol 
Takımı, 20 Şubat’ta oynanan 2020 CEV Challenge Kupası çeyrek 
final birinci maçında Avusturya temsilcisi Askö LINZ-STEG 
takımıyla karşılaştı. Deplasmanda oynamasına rağmen rakibini 
25-14, 25-17 ve 25-15’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başaran 
namağlup takım, ikinci maç öncesinde avantaj elde etti.
Çeyrek finale hiç maç kaybetmeden ulaşan Türk Hava Yolları Kadın 
Voleybol Takımı, rakibine her iki maçın sonunda puan üstünlüğü 
kurarsa 2020 CEV Challenge Kupası’nda son dört takım arasına 
adını yazdıracak ve yarı finalde Alman temsilcisi Dresdner SC ve 
Yunanistan temsilcisi AO THIRAS Santorini eşleşmesinin galibiyle 
karşılaşacak. 

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki en 
büyük sektörel etkinlik olan Yedinci Ulusal Sivil Havacılık Altyapısı 
(NAIS) fuarı kapsamında, yolcular nezdinde en iyi hizmet ve müşteri 
programlarına verilen Skyway Service Award ödülleri sahiplerini 
buldu. Bayrak taşıyıcı, yabancı havayolu şirketleri arasında “En İyi 
Ekonomik Class” ve “Yolcular İçin Tamamında En İyi Programa 
Sahip Havayolu Şirketi” ödüllerini alarak başarılarına bir yenisini 
ekledi.
Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Evgeny Dietrich, Rusya 
Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin 
Kosaçev, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Alexander Yurchik ve 
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın katılımıyla 
Moskova’da, “Crocus Expo” merkezinde düzenlenen törende ödülleri 
Türk Hava Yolları adına Rusya Müdürü Turan Yardımcı aldı.

Turkish Airlines Women’s Volleyball Team which moved on from the 
Balkan Volleyball Association Cup undefeated in its European Tour, 
competed against Askö LINZ-STEG representing Austria in the 
quarterfinal of the 2020 CEV Challenge Cup played on February 20. 
The undefeated team managed to beat its rival 3-0 in the away match, 
and gained an advantage before the second match with set scores of 
25-14, 25-17, and 25-15.
If the Turkish Airlines Women’s Volleyball Team, which reached the 
quarterfinal undefeated, manages to gain a point advantage over its 
opponents in both matches, the team will qualify among the final four 
teams at the 2020 CEV Challenge Cup and be paired with the winner 
of the semifinal between Dresdner SC, representing Germany, and AO 
THIRAS Santorini, representing Greece.

As part of the 7th National Aviation Infrastructure Show (NAIS), the 
largest sectoral event in Russia and the Commonwealth of Independent 
States (CIS), the winners of the Skyway Service Awards which are given to 
the best service and customer programs based on passenger votes received 
their awards. The global carrier added yet another success to its list by 
receiving  the awards for “Best Economic Class” and “Airline Company 
with the Best Passenger Program in All Fields” from among the foreign 
airline companies.
The awards were received on behalf of Turkish Airlines by the company’s 
Russia General Manager Turan Yardımcı at the ceremony held in Crocus 
Expo center in Moscow attended by Minister of Transport of the Russian 
Federation Yevgeny Dietrich, Chairman of the Federation Council 
Committee on International Affairs Konstantin Kosachev, Deputy 
Minister of Transport of the Russian Federation Alexander Yurchik, and 
Turkey’s Ambassador to Moscow Mehmet Samsar.



ANADOLUJET • MART • MARCH 2020  105  

KÜRESEL MELEK YATIRIMCILAR ISTANBUL’DA BULUŞTU
GLOBAL ANGEL INVESTORS MET IN ISTANBUL
Türk Hava Yolları’nın resmî havayolu sponsoru olduğu World Business Angels Investment Forum’a büyüklüğü 
500 milyar dolara ulaşan dünya yatırım fonlarının temsilcileri ve yatırımcıları katıldı. 
Representatives and investors of world investment funds, which have reached a volume of $500 billion, 
attended the World Business Angels Investment Forum (WBAF) whose official airline sponsor was 
Turkish Airlines. 

G20 Ekonomik Kalkınma İçin Küresel İşbirliği Teşkilatı’nın 
partneri olan WBAF’in bu yılki kongresi İstanbul ’da yapıldı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan’ın yönettiği forum Arnavutluk, Meksika, 
İspanya, Mali, Mauritius ve Malezya’dan gelen bakan ve üst 
düzey bürokratların katılımıyla gerçekleşti.
17 Şubat’ta gerçekleşen toplantıya Mali Ekonomi Bakanı Safia 
Boly, Mauritius Altıncı Devlet Başkanı Prof. Ameenah Gurib-
Fakim, Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali, İspanya Endülüs 
Hükümeti Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique 
Millo Rocher, Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha 
Delgado Peralta ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard 
Shalsi katıldı. 
Bu yıl ilk kez yüzlerce start-up ve scale-up projesi, Küresel 
Finansmana Ulaşım Sahnesi’ndeki foruma katılan melek 
yatırımcılara ulaşma fırsatı buluyor. WBAF 2020 Dünya 
Kongresi’nde uluslararası ekonomik iş birliği içeren sekiz 
anlaşma imzalandı.

This year’s congress of the WBAF, which is a partner of the G20 
Organisation for Economic Co-operation and Development, was held in 
Istanbul. 
The forum chaired by the Republic of Turkey Chairman of the Parliamentary 
Budget and Planning Commission Lütfi Elvan hosted ministers and senior 
bureaucrats from Albania, Mexico, Spain, Mali, Mauritius, and Malaysia.
The meeting held on February 17 was attended by Safia Boly, Minister 
for Private Investment, Small and Medium Enterprises and National 
Entrepreneurship of the Republic of Mali; Prof. Ameenah Gurib-Fakim, 6th 
President of the Republic of Mauritius; Dato’ Lokman Hakim Ali, Secretary 
General of the Ministry of International Trade and Industry of Malaysia; 
Jose Enrique Millo Rocher, Secretary-General of International Affairs of the 
Andalusia Government of Spain; Martha Delgado Peralta, Undersecretary 
for Multilateral Affairs and Human Rights at the Mexican Ministry of 
Foreign Affairs; and Eduard Shalsi, Minister of State for the Protection of 
Entrepreneurship of Albania. 
For the first time this year, a hundred selected start-ups and scale-ups had 
the unique opportunity to pitch their businesses to the angel investors 
present at the forum on the Global Fund Raising Stage (GFRS). A total of 
eight international economic cooperation agreements were signed at the 
World Congress WBAF 2020.







108  ANADOLUJET • MART • MARCH 2020

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 bir saat önce, dış hatlarda en az iki 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 one hours before your scheduled departure; for international flights, you 
should be at the airport at least two 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 havalimanlarında, 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 airports 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 Dış hat uçuşlarda paket satışı bulunmamaktadır.
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.
l No flight packages are on offer for international flights.

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 Dış hat uçuşlarda bagaj ve güvenlik kontrolü işlemlerinin uzun 
süreceği düşünülerek uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce 
havalimanında olmaya özen gösterilmelidir.
 
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. 
l Passengers taking international flights should arrive at the airport at least 
two hours in advance on their flight considering that the luggage and security 
check can take long.

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 iç hatlarda uçuşa 6 saat, dış hatlarda uçuşa 48 saat kalana 
kadar yapılabilir.
l İç hat uçuşlarda 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 domestic flights, and 48 hours 
before international flights through the website, mobile app, call center, sales 
offices and agencies.
l For international flights 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 23x30x40 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 Dış hat uçuşlarda evcil hayvan taşıma kuralları değişiklik 
gösterebileceğinden 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış 
ofislerinden bilgi alabilirsiniz.
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 23x30x40 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.
l Considering that domestic animals’ carriage might vary on different 
international lines, you may get more detailed information on this from our 
call center 444 2 538 or sales offices.

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
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FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADEMARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 29
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AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine 
bu alandan arayabilirsiniz. 
 
Search for what you are looking for here.

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

12

3

4

5
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA
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* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ 
 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 ISTASYONLARIMIZ 
 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.

GEÇERLI KIMLIK KARTI ILE GIRIŞ ÇIKIŞ YAPABILECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD 
Germany,  Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia
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