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BENZERSİZ İSTANBUL 
DENEYİMLERİ

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

touristanbul hizmetimizden faydalanın, şehrin en güzel yerlerini 
rehber eşliğinde keşfetmenin keyfini yaşayın!



“DOĞA HARİKASI” 
TANIMININ TAM 
KARŞILIĞI
Kanoyla bir orman gezintisi 
yapmaya ne dersiniz? Kulağa 
ilginç geliyor, değil mi? Ama 
kürek çeke çeke bir ormanı 
keşfe çıkmak elbette mümkün. 
İğneada Longoz Ormanları Millî 
Parkı bu eşsiz deneyimi sunan 
nadir yerlerden. 

A DICTIONARY 
DEFINITION OF 
“WONDER OF 
NATURE”
What would you say about 
exploring a forest with a canoe? 
Sounds interesting, right? It 
is in fast possible to explore a 
forest by rowing a boat! İğneada 
Floodplain Forest National Park 
is one of the rare places that 
presents this unique experience. 

BİR KIŞ MASALI: KARS
Kars, karlar altındayken tüm 
güzelliklerini ortaya koyan, 
doğunun ucunda alımlı bir kent.

A WINTER’S TALE: KARS
Kars is a charming city at the 
eastern edge of Turkey which 
displays all its beauty when 
covered in snow.
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ZAMANIN DURDUĞU 
ŞEHİR
Metropolün kargaşasından sadece 
bir saat uzaklıktaki Ankara ilçesi 
Beypazarı, insanı gündelik hayatın 
stresinden uzaklaştırıyor ve tam bir 
zaman yolculuğu yaşatıyor. Osmanlı 
ahşap evleri, tarihî çarşıları ve sakin 
yaşam temposu ile sizi çoktan 
geçmiş bir zamana götürüyor.

A CITY WHERE TIME 
STANDS STILL
Only an hour away from the 
commotion of the capital, 
Beypazarı, a town in Ankara 
Province, relieves you of your 
everyday stress and allows you 
to travel back in time. With its 
wooden Ottoman houses, historical 
bazaars, and relaxed life tempo, it 
takes you back to a long-gone past.
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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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OZANLAR ŞEHRİ 
KIRŞEHİR
Kırşehir, binlerce yıllık tarihi, 
köklü gelenekleri ve zengin 
kültürüyle bozkırın ortasında 
yükselen önemli bir Anadolu şehri.  
Düşünürler, ozanlar yetiştiren 
Kırşehir, şimdi de müzik alanında 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
kabul edilerek Türkiye’ye önemli 
bir gurur yaşatıyor. 

THE CITY OF BARDS: 
KIRŞEHİR
Kırşehir is an Anatolian city of 
significance that rises in the middle 
of the steppes with its thousands-
year-old past, entrenched customs, 
and rich culture. Rearing thinkers 
and bards, Kırşehir made Turkey 
proud by being admitted to the 
UNESCO Creative Cities Network in 
the music category.



SEBZEDE HAYAT VAR
Şifalı bitkiler söz konusu olunca 
listede brokoli zirveyi kimseye 
kaptırmaz. Aynı aileden gelen 
karnabahar sağlıklı yaşamın 
şifrelerini içinde taşır. Kış 
sofralarının lezzetli sebzesi pırasa 
ise Antik Çağ’dan beri değeri bilinen 
bir nimet.

VEGETABLES FOR 
VITALITY
Talking about healthy vegetables, 
broccoli always comes first. 
Cauliflower, which belongs to 
the same family, holds the codes 
to healthy living. Leek, another 
delectable vegetable found on winter 
tables, is a blessing that has been 
known since ancient times.
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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...

BİLGİ INFO
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SULAR ALTINDAKİ GİZLİ 
CENNET: HALFETİ
Şanlıurfa’ya 112 kilometre 
uzaklıktaki Halfeti, Türkiye’de başka 
hiçbir yerde yetişmeyen karagülleri, 
sular altında kalan köyleri ve her yıl 
daha fazla insanın merak duyarak 
ziyaret ettiği tarihî zenginlikleriyle 
Türkiye’nin en sıra dışı yerlerinden.

THE HIDDEN 
UNDERWATER PARADISE: 
HALFETI
Located 112 kilometers from Şanlıurfa, 
Halfeti is one of the most extraordinary 
places in Turkey with its black roses 
that do not grow anywhere else in 
the country, villages that remain 
underwater, and historical riches visited 
every year by more and more people 
whose curiosity is aroused. 
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Değerli Misafirlerimiz,
 

Yeni bir yıla başlarken dünyada en fazla ülkeye uçan havayolunu tercih eden 

siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, sizlere ödüllü hizmet kalitemizle 

birlikte benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatabilmek için yorulmaksızın çalışan 

mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Büyük Göçü Başarıyla Tamamladık 

2019 yılı Türkiye’nin Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olan markamız için tarihi nitelikte bir 

gelişmeye sahne oldu. Nisan ayında rekor bir sürede gerçekleşen Büyük Göç ile yeni evimiz 

İstanbul Havalimanı’na taşınarak yeni bir dönemebaşladık. 45 saatte tamamlanmasını 

planladığımız taşınma operasyonumuzu sadece 33 saat zarfında bitirerek, siz değerli 

misafirlerimize alışageldiğiniz Türk Hava Yolları konforu ve kalitesini hiç bir aksamaya 

mahal vermeden İstanbul Havalimanı’nda sunmaya başladık. Dünyanın en büyük ve en 

modern havalimanlarından biri olan yeni evimizde kapasite kısıtlarımızı geride bırakmış 

olarak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için muhteşem bir altyapıya sahibiz. Başta 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu projenin hayata 

geçmesinde emeği olan herkesi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığımızı, ilgili diğer tüm bakanlıklarımızı, bürokratlarımızı, İGA konsorsiyumunu, 

mühendis ve işçilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Markamıza ve Türk havacılığına uzun yıllar boyunca hizmet eden Atatürk Havalimanı’ndan 

yeni evimize yaptığımız geçişle birlikte ana misyonumuzu oluşturan kıtalar, insanlar 

ve kültürler arasında köprü kurma vazifesini çok daha etkin biçimde yerine getireceğiz. 

Bu taşınma ayrıca halen 126 ülkede 318 şehri kapsayan uçuş ağımızın merkezinde yer 

alan İstanbul’un dünya havacılığındaki yükselişine de büyük bir ivme kazandıracak. 

Tamamladığımız yıl havacılık açısından çalkantılı geçerken, sektörümüzün küresel 

ekonomik büyüme, ticaret ve turizmde yaşanan gelişmelere dair hassasiyetini bir kez daha 

gözler önüne serdi. Dünya ekonomisinin en büyük iki aktörü arasında yaşanan ticaret 

savaşları ve küresel büyümedeki yavaşlamadan etkilenen sektörümüz ayrıca süregelen 

yoğun rekabetin getirdiği kâr marjlarındaki gerilemeyle mücadele etmek zorunda kaldı. 

Dünyadaki birçok önemli havayolunun etkilendiği Boeing 737 Max uçaklarının yere 

indirilmesiyle ortaya çıkan krizden de, Boeing ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile en az 

şekilde etkilendik. Bu anlaşmanın gerçekleştirilmesinden ötürü Boeing’e teşekkür eder, bir 

an önce uçakların da yeniden güvenli bir şekilde göklere dönmesini temenni ederim. 

Tüm dünyada hissedilen olumsuzluklara karşın havacılık sektörünün gelecek yıllardaki 

büyümesi sağlam temeller üzerinde bulunuyor. Ekonomik büyümenin lokomotifi olarak 

görülen Asya-Pasifik bölgesinin giderek artan oranlarda hava taşımacılığına yönelmesi, 

Millennial ve Z kuşağı olarak nitelenen genç nesillerin seyahat etme ve dünyayı keşfetme 

konusundaki hevesleri havacılığın küresel anlamda yükseliş trendine devam edeceğini 

gösteriyor. 

Bizler de Türk Hava Yolları ailesi olarak bu yükselişte en ön sıralarda yer almak üzere 

çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 86 yılı aşkın bir süredir misafir kabul ettiğimiz 

yolcularımızı kültürümüze has güzellikleri yaşatarak, sevdiklerine emniyet ve konforla 

taşımanın sağladığı deneyim ve sürekli geliştirdiğimiz ödüllü hizmet kalitemizle fark 

yaratan bir havayolu olarak havacılığın zirvesine yürüyüşümüzü hızlanarak sürdürüyoruz. 

Bizleri tercih eden on milyonlarca yolcumuzun gösterdiği teveccühe layık olmak üzere daha 

çok çalışacak, kalplerinde edindiğimiz yeri daha da sağlamlaştırmak için elimizden gelen 

Dear Guests, 

As we enter a new year, I would like to thank you, our dear guests, who chose the 

airline that flies to more countries than any other airline in the world, and also convey 

my gratitude to my colleagues who work continuously to offer you an unparalleled 

flight experience with our award-winning quality service.

We Have Successfully Completed The Great Move 

The year 2019 was the scene of a historical development for our brand, Turkey’s 

national flag carrier airline. We started a new era in April by moving to our new 

home, Istanbul Airport, with the Great Move that materialized in record time. 

Completing the moving operation planned for 45 hours in just 33 hours, we began to 

offer the comfort and quality of Turkish Airlines to which you, our dear guests, are 

accustomed from Istanbul Airport without any disruptions. With one of the world’s 

largest and most modern airports at our service, we have left capacity constraints 

behind and have an excellent infrastructure to attain healthy and sustainable 

growth. I would like to extend my sincere thanks and gratitude to all those who 

spared no effort for the realization of this project; especially our President H.E. 

Recep Tayyip Erdoğan,

the Ministry of Transport and Infrastructure, the Ministry of Treasury and Finance, 

all the other involved ministries and bureaucrats, the İGA consortium, engineers 

and workers. 

With this move to our new home from Atatürk Airport, which served our brand and 

Turkish aviation for many years, we will be able much more effectively to fulfill our 

main mission of “bridging continents, people, and cultures.” This move will also 

contribute greatly to accelerating the growth of Istanbul, which is still the center of 

our flight network that spans 318 cities in 126 countries, in world aviation. 

While the past year was somewhat unstable in terms of aviation, our sector’s 

sensitivity to developments in the global economic growth, trade, and tourism 

was once again brought to light. Our sector, which was affected by the trade wars 

between the two leading actors in the world economy, and the global slowdown in 

growth, was also forced to contend with the decline in profit margins caused by 

intense competition. As a result of the agreement we have reached with Boeing, 

we have minimized the effects of the grounding of Boeing 737 Max aircraft which 

affected several major airlines around the world. I would like to thank Boeing for the 

agreement and wish a quick and safe return of the aircraft to service. 

Despite all the problems experienced throughout the world, the growth of the 

aviation sector in coming years is based on a strong foundation. The Asia-Pacific 

region, considered the locomotive of economic growth, is inclining towards air 

transport at an increasing rate. The enthusiasm of younger generations, classified 

as Millennials and Generation Z, for traveling and discovering the world indicates 

that the upward trend of aviation will continue globally. 

As the Turkish Airlines family, we focus our efforts on being at the top of this 

growth. We take firm steps towards the top of the aviation sector as we serve our 

passengers, who we consider to be our guests, with the hospitality unique to our 

culture and carry them to their loved ones in safety and comfort. As an airline 

with 86 years of experience, we create a difference with our award-winning service 
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tüm gayreti göstereceğiz.

Uçuş Ağımız ve Filomuz Genişlemeye Devam Ediyor 

Asya ile Avrupa arasında eşsiz bir coğrafi konuma sahip bir ülkenin kıtaları 

birbirine bağlayan göz bebeği şehri İstanbul’u merkeze alan bayrak taşıyıcısı 

olarak dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu unvanını gururla taşıyoruz. 

Uçuş ağımız ve sunduğumuz bağlantı olanakları bakımından rakipsiz olmamızı 

misyonumuzu, tıpkı ülkemiz gibi, kıtalar, insanlar ve kültürler arasında bir 

köprü kurmak olarak belirlemiş olmamız sağlıyor. 

Geçtiğimiz yıl boyunca uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlarımız 

yurt içinde Uşak, Siirt, Çanakkale, Zonguldak; yurt dışında ise Şarjah (BAE), 

Marakeş (Fas), Strazburg (Fransa), Port Harcourt (Nijerya), Bali/ Denpasar 

(Endonezya), Point Noire (Kongo), Mexico City ve Cancun (Meksika), Luksor 

(Mısır), Rovaniemi (Finlandiya) ve Xi’an (Çin) oldu. 2020 yılında da uçuş ağımızı 

genişletmeye devam ediyoruz. Osaka (Japonya), Newark (ABD), Vancouver 

(Kanada), Malabo (Ekvator Ginesi) ve Port Sudan (Sudan) bu yıl içinde uçmayı 

planladığımız yeni destinasyonlarımız arasında yer alıyor. 

Sizlere sunduğumuz yüksek hizmet kalitesi ve benzersiz uçuş deneyiminde 

daima gülümseyen yüzleri ve profesyonellikleri ile öne çıkan kabin ekiplerimizin 

yanında Avrupa’nın en genç ve en modernleri arasında yer alan filomuzun 

da rolü büyük. 8,2 yaş ortalamasına sahip Türk Hava Yolları filosu toplam 

354 uçaktan oluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda siparişlerini verdiğimiz Boeing 

787-9 Dreamliner uçaklarımızı teslim almaya başladık. Bu yıl yaz aylarından 

itibaren filomuza katılacak Airbus A350-900’lerle birlikte uzun menzilli, düşük 

yakıt tüketimli, çevreye saygılı ve yolcu konforu azami düzeyde yeni nesil 

uçaklarımızın sayısı daha da artacak. 

Markamız, 2023 yılında 450 uçaklık bir filo hedefine doğru ilerlerken, siz değerli 

yolcularımızı alışageldiğiniz Türk Hava Yolları konforu ile dünyanın dört bir 

yanındaki sevdiklerinize taşımaya devam edecek.

Turizm Sektörümüze Desteğe Devam 
Dünya turizminin parlayan yıldızı Türkiye’nin Millî Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak 

geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte imza attığımız ve yaz aylarında 

hayata geçen Direkt Turizm Hamlesi ile önemli bir girişimi başlattık. Avrupa’nın ve Orta 

Doğu’nun başlıca merkezlerinden uygulamaya koyduğumuz direkt seferlerimizle turizm 

sektörümüzün geçtiğimiz yıl zarfında rekorlara imza atmasına büyük katkı sağladık. 

Yaz aylarında Antalya, Bodrum, Dalaman gibi turizm merkezlerimizden Avrupa ve Orta 

Doğu’nun önemli noktalarına icra ettiğimiz tarifeli uçuşlar Kültür ve Turizm Bakanlığımız 

ile iş birliği içinde hayata geçirmiş olduğumuz ve ülkemizin sadece yaz aylarında değil 

tüm yıl boyunca turizmin her alanında cazibesini arttırmayı hedefleyen Direkt Turizm 

Hamlesi’nin en önemli ayağını oluşturuyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak ülkemizi denizin, 

güneşin ve kumun ötesinde kış sporlarıyla, yaylalarıyla, gastronomisiyle, inanç, kongre ve 

sağlık turizmiyle de öne çıkan, farklı beğenilere yönelik farklı ürünleriyle küresel bir turizm 

merkezi hâline getirme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Başarı Kriterimiz: Yüzünüzde Oluşturduğumuz Gülümseme 

Türk Hava Yolları olarak siz değerli misafirlerimizin markamızla yaşadığı deneyimi 

sürekli geliştiriyor, sektörümüzün dinamizmine uygun olarak ürün ve hizmetlerimizi 

yeniliyoruz. Bu değişimler kimi zaman perde arkasında operasyonelsüreç 

iyileştirmeleri şeklinde uygulamaya geçerken, kimizamanda görsel marka 

unsurlarımızda ve temas noktalarımızda gerçekleşiyor. 

2019 yılı bu anlamda farklı pek çok yeniliğe sahne oldu. Kabin, kokpit ve yer hizmetlerinde 

sizlere hizmet veren ekiplerimizin şıklığı “Flow-Akış” temasıyla kültürümüzden esintiler 

taşıyan yeni üniformalarla tamamlanırken, yeni evimizle başlayan yeni döneme bütüncül 

bir marka görsel kimliği ile giriş yaptık. Buna benzer yeniliklerle güncellediğimiz 

markamız ve sunduğumuz marka deneyimimiz sektörümüzün saygın kurum ve 

kuruluşları tarafından layık görüldüğümüz ödüllerle tescilleniyor. Geçtiğimiz yıl Los 

Angeles’ta düzenlenen, küresel seyahat uzmanlarının katıldığı APEX/IFSA (Airline 

Passenger Experience) Ödülleri’nde üst üste üçüncü kez “Beş Yıldızlı Havayolu” seçildik. 

ABD’nin önde gelen seyahat dergilerinden Global Traveler’ın okuyucuları arasında yaptığı 

quality which we ceaselessly improve. We will work even more and make every 

effort to earn the approval of our tens of millions of passengers who chose us and 

strengthen the place we have in their hearts even more. 

Our Flight Network and Fleet Continue to Expand 

As the flag carrier airline of a geographically unique country between Asia and 

Europe, and with a home in Istanbul, the city connecting continents, we are proud 

to carry the title of “The airline flying to more countries than any other.” We are 

unrivaled in terms of our flight network and the connectivity options we offer, 

enabling us to be worthy of our mission of bridging continents, people, and cultures 

-just like our country does. 

We added new destinations to our flight network throughout the past year including 

domestic flights to Uşak, Siirt, Çanakkale, Zonguldak; and international flights 

to Sharjah (UAE), Marrakesh (Morocco), Strasbourg (France), Port Harcourt 

(Nigeria), Bali/Denpasar (Indonesia), Point-Noire (Congo), Mexico City and Cancun 

(Mexico), Luxor (Egypt), Rovaniemi (Finland), and Xi’an (China). In 2020, we will 

continue to expand our flight network. Osaka (Japan), Newark (USA), Vancouver 

(Canada), Malabo (Equatorial Guinea), and Port Sudan (Sudan) are among the new 

destinations we are planning for this year. 

Our cabin crews, who always stand out with their smiling faces and professionalism, 

and our fleet, which is one of the youngest, most modern fleets in Europe, play a 

major role in the high-quality service and unparalleled flight experience we offer 

our guests. The Turkish Airlines fleet consists of 354 aircraft with an average age of 

8.2 years. We have started to accept the deliveries of the Boeing 787-9 Dreamliner 

aircraft that we had ordered in the last few years. With the Airbus A350-900s that 

will be joining our fleet by the summer of this year, the number of our long- haul, 

fuel-efficient, environmentally friendly, new generation aircraft that maximize 

passenger comfort will increase even further. 

While our brand is heading towards its target of a fleet of 450 aircraft in 2023, 

we will continue to carry you to your loved ones all over the world with the Turkish 

Airlines comfort to which you, our dear guests, are accustomed.

Support for Our Tourism Sector Continues 

Last year, we launched an important initiative with the “Direct Tourism Endeavor” we 

signed as the national flag carrier of Turkey, the upcoming star in tourism, with the 

Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. We made a huge contribution to our 

tourism sector’s figures over the past year with the direct flights we started operating 

from the leading centers of Europe and the Middle East. The scheduled flights we began 

operating during the summer months from our tourism centers including Antalya, 

Bodrum, and Dalaman to prime destinations in Europe and the Middle East and which 

materialized in collaboration with the Ministry of Culture and Tourism, constitute the 

most important step of the “Direct Tourism Endeavor,” designed to maximize our country’s 

tourism potential throughout the year. As the Turkish Airlines family, we will continue our 

efforts to transform our country into a global tourism center not only with its sea, sun, and 

sand, but also with its winter sports, highlands, gastronomy, and religious, congress, and 

health tourism.

Our Success Criterion: The Smile We Put on Your Faces 

As Turkish Airlines, we are continuously improving the experience you have with our 

brand, and updating our products and services in accordance with the dynamism of our 

sector. While some of these changes materialize behind the scenes in the improvements 

of our operational processes, others materialize as part of our visual brand elements or 

at our contact points. 

In this respect, 2019 was the scene of many different innovations. While the elegance of 

our crews that serve you in the cabin, cockpit, and ground services was complemented 

with our new uniforms which reflect elements of our culture with the “Flow” theme, 

we entered a new era that began in our new home and reflects a holistic visual brand 

identity. 

Our brand, which we also updated with similar innovations, and the brand experience 

we offer was crowned with the awards we received from the reputed associations 
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and organizations of our sector. At the APEX/IFSA (Airline Passenger Experience) 

Awards held last year in Los Angeles, we were named a “Five Star Airline” for the third 

consecutive year. While we received the “Best Corporate Travel for Business Travelers 

Award” based on the survey of readers of the United States’ leading travel magazine 

Global Traveler for the second time and the “Best Airline for Business Class” for the third 

consecutive year, we were also delighted to receive the “Best Airport Staff/Gate Agents.” 

Another important development our brand added to its list of successes last year was 

being selected “Turkey’s Most Valuable Brand” once again by the international brand 

valuation consultancy Brand Finance. 

As a family with 60,000 members, Turkish Airlines is proud of this success and we work 

non-stop to improve the products and services we offer our guests. Since 1933, our main 

aim is offering you, our dear guests, the pleasure of our traditional hospitality, which is 

unique to our culture, as we carry you to your loved ones. The smile that appears on the 

faces of our passengers as a result of their experience with Turkish Airlines is an honor 

greater than any of the awards we receive. We will continue to improve ourselves so this 

smile will never fade, and to ensure that you chose our brand again and again. 

Turkish Airlines’ Signature in Sports 

As a brand that spreads its wings to the world with the energy that stems from our deep-

rooted civilization, we carry the experience we offer you to sports platforms. The Turkish 

Airlines EuroLeague Final Four 2019, title-sponsored by our airline, took place in Spain 

with the participation of two Turkish teams, Fenerbahçe Beko and Anadolu Efes. While 

our brand highlighted its support for sports and the values sports represent, the excitement 

of the Turkish Airlines EuroLeague and the events and attractions organized as a part 

of the tournament have now extended across the European continent and have reached 

basketball fans across the world. 

We also contributed to Turkey’s rise as a premier golf destination by hosting world-famous 

golfers in Antalya at another sports organization that carries our name, Turkish Airlines 

Open 2019. Our support for golf has reached thousands of golfers with the Turkish 

Airlines World Golf Cup, the world’s largest amateur golf tournament that continued 

throughout the year in 101 destinations.

Dear Guests, 
As world-famous Turkish poet Yunus Emre eloquently wrote, “A friend’s home is the heart 

/ And I am here to win hearts,” we at Turkish Airlines consider you, our dear guests, as our 

friends and as members of our own family. We grow bigger and stronger as we strengthen 

our place in your hearts. 

As the Turkish Airlines family, we will continue to bridge continents, people, and cultures, 

and while doing this, we promise to be even more sincere and friendlier wherever our paths 

cross. 

I would like to thank you once again for choosing Turkish Airlines and wish you a 

successful, healthy and happy New Year, hoping that 2020 will bring peace, friendship, and 

prosperity to the whole world. 

 

Have a nice flight!

değerlendirmeye dayanarak verdiği “En İyi Kurumsal Seyahat Programı Ödülü”nü ikinci 

kez, “Business Yolcuları için En İyi Havayolu Ödülü”nü üst üste üçüncü kez kazanırken, “En 

İyi Havalimanı Personeli Ödülü”nede layık görülmenin mutluluğunu yaşadık. Markamızın 

geçtiğimiz yıl başarı hanesine eklediği önemli bir gelişme de uluslararası marka 

değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bir kez daha “Türkiye’nin En Değerli 

Markası” seçilmemiz oldu. 

60 bini aşkın ferdiyle Türk Hava Yolları ailesi olarak, bu tür başarılarla gurur duyuyor, 

sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetleri daha da ileri taşımak için durmaksızın 

çalışıyoruz. 1933 yılından bu yana göklerde olan bir havayolu olarak yegâne gayemiz, 

siz değerli misafirlerimizi sevdiklerinize taşırken sizlere kültürümüze has geleneksel 

misafirperverliğimizin keyfini yaşatmak. Türk Hava Yolları ile yaşadığınız deneyim 

neticesinde yüzünüzde oluşan gülümseme, bizler için layık görüldüğümüz tüm ödüllerin 

üzerinde bir paye. Bu gülümsemeyi daimi kılmak ve markamızı tekrar tekrar tercih 

etmenizi sağlamak için kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 

Sporda Türk Hava Yolları İmzası 
Gücünü medeniyetinin derin köklerinden alıp dünyaya kanat açan bir marka olarak 

sizlere sunduğumuz deneyimi sportif platformlara da taşıyoruz. Sponsorluğumuzda 

gerçekleşen Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2019 geçtiğimiz yıl iki Türk 

takımı, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in katılımlarıyla İspanya’da oynandı. 

Artık yaşattığı heyecan Avrupa kıtasının da ötesine geçen Turkish Airlines 

Euroleague ile markamız spora ve temsil ettiği değerlere desteğini vurgularken, 

turnuva kapsamında düzenlediği etkinlik ve aktivasyonlar ile tüm dünyadan 

basketbolseverlere ulaştı. 

İsmimizi taşıyan bir diğer spor organizasyonu Turkish Airlines Open 2019 ile 

dünyaca ünlü sporcuları Antalya’da ağırlayıp Türkiye’nin bir golf destinasyonu 

olarak yıldızının daha da parlamasını sağladık. Golf sporuna desteğimizi dünyanın 

en büyük amatör golf turnuvası Turkish Airlines World Golf Cup ile de yıl boyunca 

sürdürerek, toplam 101 destinasyonda binlerce golfçüye ulaştık.

Değerli Misafirlerimiz, 
Yunus Emre’nin “Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim” diyerek 

özetlediği gibi, biz de Türk Hava Yolları’nda siz değerleri konuklarımızı dostumuz, 

ailemizin bir ferdi olarak, gönlümüzün başköşesinde görüyor ve sizin gönüllerinizde 

yer ettikçe büyüyor, güçleniyoruz. 

Türk Hava Yolları ailesi olarak kıtalar, insanlar ve kültürler arasında köprüler 

kurmaya devam edip, bunu yaparken de sizinle temas ettiğimiz her noktada daha 

samimi ve güler yüzlü olmaya söz veriyoruz. 

Türk Hava Yolları’nı tercih ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, 2020 

yılının tüm dünyaya mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesi temennileriyle, sağlık 

ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. 

 

Keyifli uçuşlar!

M. İlker Aycı
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı

M. İlker Aycı
Chairman of the Board and the Executive Committee
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One of the most comprehensive book fairs in 
Turkey, the 13th Çukurova Book Fair will be 
held at the TUYAP Adana International Fair 
and Convention Center on January 4-12, 2020. 
The fair that is organized with the participation 
of publishing NGOs, the leading figures of 
the publishing sector, and various media 
organizations brings together booklovers. 

Türkiye’nin en kapsamlı kitap 
buluşmalarından biri olan 13’üncü Çukurova 
Kitap Fuarı bu yıl 4-12 Ocak’ta TÜYAP Adana 
Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. 
Yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum 
kuruluşları, yayıncılık sektörünün ileri 
gelenleri ve çeşitli medya kuruluşlarının 
katılacağı fuar kitapseverleri bir araya 
getiriyor. 

ADANA’DA KİTAP ZAMANI
TIME FOR BOOKS IN ADANA

The first stop of ITvision Anatolia Meetings, 
the platform where visions, experiences, 
and know-how on information technologies 
are shared, will be this January in Bursa. 
At ITvision Bursa, held on January 16, the 
leading IT companies of 2020 will meet with 
companies from various cities in Anatolia 
to promote products and technological 
solutions.

Bilişim teknolojilerine ilişkin 
vizyonların, deneyimlerin ve bilgilerin 
paylaşıldığı platform BTvizyon Anadolu 
Toplantıları’nın ocak ayındaki durağı 
Bursa. 16 Ocak’ta gerçekleşen BTvizyon 
Bursa 2020’de önde gelen bilişim şirketleri 
Anadolu’nun çeşitli illerindeki firmalar 
ile buluşarak ürünlerini ve teknolojik 
çözümlerini tanıtıyor.

BİLİŞİM FİRMALARI BULUŞUYOR
INFORMATION TECHNOLOGY COMPANIES MEET
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The personal exhibition of Hale Tenger is 
inspired by Edip Cansever’s poem “Where 
the Winds Rest.” The artist presents a 
visual experience blended with personal 
associations and imagery. The exhibition, 
which presents the audience with what lies 
deep beneath the collective and individual 
memory, can be seen in Galeri Nev, 
Istanbul until January 18.

The East Mediterranean International Tourism and 
Travel (EMITT) Exhibition, with official airline 
sponsorship by Turkish Airlines, is taking place 
for the 24th time. The exhibition, which starts on 
January 30 and will take place at TÜYAP Fair and 
Congress Center, hosts tourists who are interested 
in the opportunities offered by over 46,000 
sector professionals and travel companies.The VR 
Experience Area and Tourism 4.0 will leave their 
marks on the exhibition. 

Hale Tenger’in kişisel sergisi ilhamını 
Edip Cansever’in “Rüzgârların Dinlendiği 
Yer” şiirinden alıyor. Sanatçı şiiri kişisel 
çağrışımlarla, imgelerle ve görüntülerle 
harmanlayarak görsel bir deneyim 
sunuyor. İnsanı toplumsal ve bireysel 
hafızanın derinlerinde kalanlarla 
yüzleştiren sergi, Galeri Nev İstanbul’da 
18 Ocak’a kadar görülebilir.

Resmî havayolu sponsorluğunu Türk Hava 
Yolları’nın üstlendiği EMITT Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 24’üncü kez 
kapılarını açıyor. 30 Ocak’ta başlayan ve TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, 
her yıl 46 bini aşkın sektör profesyonelini ve seyahat 
şirketlerinin sunduğu yeni fırsatlardan haberdar 
olmak isteyen turistleri ağırlıyor. Fuara VR deneyim 
alanı ve Turizm 4.0 kavramı damgasını vuracak. 

RÜZGÂRLARIN DİNLENDİĞİ YER
WHERE THE WINDS REST

TURİZMİN ÖNCÜLERİ BİR ARADA
PIONEERS OF TOURISM COME TOGETHER
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Curated by Angelika Stepken and Philipp 
Ziegler with the aim of bringing together 
artwork by the prominent artists of the 
younger generation, the exhibition “FUTURE 
PERFECT” was received with a great deal of 
attention. The different positions adopted 
by the artists in their use of material, form, 
imagination, plot, or narattive can be seen at 
the Müze Evliyagil in Ankara until January 19.

Angelika Stepken, Philipp Ziegler 
küratörlüğünde gerçekleşen ve genç 
neslin önde gelen sanatçılarının eserlerini 
buluşturan “FUTURE PERFECT” sergisi 
büyük ilgi görüyor. Geleceğe dair çeşitli 
imgelem, eylem ve oyun mekânları 
tasarımları sunan sanat eserlerini 
Ankara’daki Müze Evliyagil’de 19 Ocak’a 
kadar ziyaret edebilirsiniz.

ÇAĞDAŞ SANAT GÜNLERİ
DAYS OF CONTEMPORARY ART 

ANADOLU / ANATOLIA

The Pera Museum is 
hosting the Harp Festival 
organized in memory of the 
harpist Ceren Necipoğlu 
on January 16-19. The 
festival, with Florence 
Sitruk as artistic director, 
aims to contribute to the 
development of the art of 
the harp in Turkey with 
workshops and recitals over 
the course of four days. 

Pera Müzesi 16-19 Ocak 
tarihleri arasında, önemli 
arp sanatçısı Ceren Necipoğlu 
anısına düzenlenen Arp
Festivali’ne ev sahipliği 
yapıyor. Florence Sitruk’un 
sanat yönetmenliğinde 
gerçekleşen festival dört gün
sürecek çalıştaylar ve 
dinletilerle Türkiye’de arp 
sanatının gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

CEREN NECİPOĞLU ARP FESTİVALİ
CEREN NECİPOĞLU HARP FESTIVAL
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ACE of M.I.C.E. (Meeting, Incentive, Congress, Events) Fair by 
Turkish Airlines will be held at the Istanbul Congress Center 
between January 22 and 24 for the seventh time. Meetings 
and award ceremonies are part of the program of the event 
that brings together MICE professionals from around the 
world. Cirque du Soleil’s producer Bernard Poirier, Eurovision 
Production Director Ola Melzig, and Tom Routledge, who 
has produced the FIFA World Cup, the London Olympics, and 
Beyoncé concerts, will be sharing their experiences.

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı 22-24 Ocak 
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yedinci 
kez düzenleniyor. Dünyadan MICE profesyonellerini 
buluşturan etkinliğin programında toplantılar ve ödül 
törenleri var. Cirque du Soleil’in prodüktörü Bernard 
Poirier, Eurovision Prodüksiyon Direktörü Ola Melzig; 
FIFA Dünya Kupası, Londra Olimpiyatları ve Beyoncé 
konserlerinin prodüksiyonlarını üstlenen Tim Routledge 
gibi isimler deneyimlerini paylaşıyor.

MICE SEKTÖRÜ YEDİNCİ KEZ BİR ARAYA GELİYOR
MICE INDUSTRY COMES TOGETHER FOR THE SEVENTH TIME

The unprecedented writing adventure of Selim 
İleri, one of the masterful authors of Turkish 
literature, were transmuted into paintings with the 
brushstrokes of Ali Kotan, one of the distinctive 
names of Turkish painting. This exhibition, which is 
accompanied by short texts by İleri, can be visited at 
Folkart Gallery, Izmir until January 20.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim 
İleri’nin eşsiz yazı serüveni, Türk resminin özel 
isimlerinden Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara 
dönüştü. İleri’nin kısa metinlerle yorumladığı 
bu sergiyi İzmir’deki Folkart Galery’de 20 
Ocak’a kadar görebilirsiniz.

ALİ KOTAN’IN ESERLERİ SERGİLENİYOR
ALI KOTAN’S WORKS ON DISPLAY
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A WINTER’S TALE: KARS

Kars is a charming city at the eastern edge of Turkey 
which displays all its beauty when covered in snow.  

Kars, karlar altındayken tüm güzelliklerini ortaya 
koyan, doğunun ucunda alımlı bir kent.  

BİR KIŞ MASALI: KARS

DENİZ YILMAZ AKMAN  ÖZGEN BEŞLİ

16  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2020



ANADOLUJET • OCAK• JANUARY 2020  17  



1

2Kars’a, kar tüm şehri beyaza 
bürüdüğü bir akşam vakti 
varıyorum. Şehir sanki tepeden 
tırnağa bembeyaz bir şal altında 
olsa da bütün güzelliklerini 
inceden inceye ortaya seriyor. 
Loş ışıklı zarif sokak lambaları 
altında beliren tarihî evlere, 
uzaktan gözüme ilişen heybetli 
kalesine ve seyrelmiş kavak 
ağaçları üzerinde rol çalan 
dolunaya bakınca, ilk andan 
itibaren Kars’ı seviyorum.  
Gün doğmadan, Kars’ın 
doğusunda, Türkiye-
Ermenistan sınırındaki 
Aras Nehri’nin Arpaçay 
kolu kıyısında yer alan 
Ani Harabeleri’nin yolunu 
tutuyorum. Bu antik kenti ay 
ve güneşin gökyüzünde aynı 
anda bulunduğu; mihr u mah 
anlarından birinde görmek 
çok etkileyici. Geniş bir tüf 
tabakası üzerine kurulmuş 
binlerce yıllık şehir, zamanında 
İpek Yolu üzerinden Anadolu’ya 
geçen kervanların en önemli 
konaklama merkezlerinden 
biriymiş. Şimdilerde ise 

doğunun ucuna sanki öylece 
kondurulmuş, karla kaplı bir 
düş ülkesi gibi. Nerede başlayıp 
nerede bittiğini kestirmenin 
zor olduğu antik kentin Aziz 
Prkitch, Tigran Honents, 
sekizgen kubbeli Abughamrents 
kiliseleri, Fethiye Camii 
ve minaresinin bir kısmı 
günümüze ulaşabilmiş Ebu’l 
Menûçihr Camii’ni gezerken 
başka bir zamana gidiyorum 
sanki. Tenimi ısıran soğuk bile, 
yavaş yavaş aydınlanan İpek 
Yolu Köprüsü ve etrafımda 
gördüğüm diğer manzaraları 
gölgede bırakamıyor. 
Şehir merkezine döndüğümde 
iyice acıkmış olduğumdan, 
yöreye özgü yemeklerden 
tatmak üzere yerel restoranlara 
uğruyorum. Kars böreği, 
patates ve mercimekle yapılan 
evelik çorbası ve “hangel” 
denen mantıdan tadarken, 
bir yandan da akşam ilk kez 
deneyeceğim etli nohut yemeği 
“piti” için heyecanlanıyorum. 
Kars lezzetleri bunlarla da 
sınırlı kalmıyor. Kar ayazında 

I arrive at Kars on an evening when 
the whole city is painted white. 
Even though, every inch of the city 
is wrapped up in a snow-white 
shawl, it minutely displays all its 
beauties. From the moment I set 
eyes on the historical houses that 
appear underneath the dim light of 
the elegant street lamps, the stately 
castle that I catch a glimpse of from 
afar, and the full moon that steals 
the show looming over the poplar 
trees spread out widely, I fall in love 
with Kars.  
Before day breaks, I head over to 
the Ani ruins that are located to 
the east of Kars, on the banks of 
the Arpaçay brook, a branch of 
the Aras River that runs through 
the Turkish-Armenian border. It is 
impressive to see this ancient city 
in those moments when both the 
sun and the moon can be seen in the 
sky. Set up over a wide expanse of 
volcanic layer, the thousands-year-
old city was once one of the most 
important accommodation centers 
for the caravans that would thread 
over to Anatolia on the Silk Road. 

Today, it looks like a snow-covered 
dreamland randomly placed at the 
east edge of the country. It feels like 
I’m traveling back to another time 
as I visit the Church of the Holy 
Redeemer (St. Prkitch), church of 
ST. Gregory of Tigran Honents, the 
octagonal domed Abughamrents’ 
churches, Fethiye Mosque, and 
Ebu’l Menûçihr Mosque, the 
minaret of which is only partly 
extant today, in this ancient city 
that is hard to grasp where it 
starts and ends. Even the biting 
cold cannot outshine the Silk Road 
Bridge that slowly lights up and the 
other vistas I behold around me. 
When I get back to the city center, 
since I’m famished, I go straight to 
one of the local restaurants to taste 
the local culinary delicacies. Tasting 
the Kars börek, evelik soup, which 
is made from potatoes and green 
lentils, and the dumplings called 
“hangel,” I grow excited about the 
meat chickpea dish, known as piti, 
I will be tasting for the first time 
that evening. Delicacies in Kars are 
not limited to these. It is possible to 

1 Kaz yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden biri olan Kars’ta, kaz eti 
yöreye özgü lezzetler arasında yer alıyor. 
In Kars, one of the greatest centers of geese breeding, goose meat is among the 
local culinary delicacies.

Kümbet Camii (On İki Havariler Kilisesi) Kars’ın en önemli tarihî 
simgelerinden biri.
Kümbet Mosque (Holy Apostles Church) is one of the most important historical 
symbols of Kars.

2
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Orta Asya ve Anadolu’da yüzyıllardır oynanan atlı 
cirit sporu, Kars’ta günümüzde de devam ettiriliyor. 
Played in Central Asia and Anatolia for centuries, 
“jereed” horse-riding sport is also kept alive in Kars 
today.

Kars kaşarı ve gravyeri yörenin en doğal ve lezzetli 
tatlarından. 
Kars kashar and gruyere are one of the most organic and 
delicious of local delights. 

dinlendirildikten sonra 
tandırda pişirilen meşhur kaz 
eti, çarşıdaki dükkânlarda 
bölge doğasının bir armağanı 
olan gravyer, Kars kaşarı ve 
bal gibi Kars’a özgü tatlar 
bulmak mümkün. Karnımı 
doyurduktan sonra, yağan 
kar ve ara sıra yüzünü 
gösteren güneşin altında 
romantik bir hisse sahip bu 
şehri, 16’ncı yüzyılda yapılan 
Taş Köprü’den başlayarak 
geziyorum. Köprünün iki 
yanında, Osmanlı döneminde 
yapılmış hamamlar kubbeleriyle 
dikkatimi çekiyor. Buradan 
kısa bir yürüyüşle vardığım; 
Selçuklular döneminden kalma 
Kars Kalesi’nden şehri izlemeye 
koyuluyorum. Başlarında 
kalpak, ellerinde odunlarla 
evlerine gidenlerin bezediği, 
güneşte ağarmış kıvrımlı bir 
yol; uzunlu kısalı minareler 
ve karla kaplı çatılar ötesinde 

find the famous goose meat that is 
left to rest in the dry cold of snow 
and then roasted in a floor furnace 
(tandoori); gruyere, the gift of the 
region’s nature, in the shops around 
the bazaar; and authentic delicacies 
of Kars like Kars cheese and honey. 
After having my fill, surrounded by 
snow and with the sun showing its 
face from time to time, engulfed in 
a romantic feeling, I start exploring 
this city from Taş Köprü (Stone 
Bridge), which was built in the 
16th century. On both sides of the 
bridge, the bathhouses made in the 
Ottoman times draw my attention 
with their domes. Setting out from 
here, after a short walk, I get to 
the Kars Castle dating back to the 
Seljuks and I begin observing the 
city. Much like a winter painting, 
the city with minarets tall and 
short, and snow-covered roofs is 
visible beyond the meandering 
road which has assumed a silver 
color under the sun, daubed by 

görünen şehir bir kış tablosu 
gibi önümde uzanıyor.   
Kars’ın korunarak günümüze 
kadar gelmiş binaları, burada 
yaşamış farklı kültürlerin 
de izlerini taşıyor. Özellikle, 
11’inci yüzyılda Selçukluların, 
13’üncü yüzyılda Gürcülerin 
ve 19’uncu yüzyılda 40 
yıl kadar Kars’ta yaşamış 
Rusların şehir mimarisine 
dokunuşları kısa bir yürüyüşle 
keşfedilebiliyor. 11’inci yüzyılda 
şehir Müslüman egemenliğine 
geçtikten sonra Kümbet Camii 
adını alan On İki Havariler 
Kilisesi Kars’ta görülmesi 
gereken tarihî yapılardan. Kale 
çevresinden güneye doğru 
ilerleyince karşıma çıkan Eski 
Vali Konağı ve biraz ötesindeki 
Defterdarlık Binası ise Baltık 
mimarisinin şehre bıraktığı 
en güzel örneklerden. Sokağın 
ortasında durup kendimi bir 
dönem filminin içinde gibi 

those heading home with firewood 
in their hands, wearing calpacs on 
their heads. 
The buildings of Kars that have 
been conserved and made it to 
our day feature the traces of 
the different cultures that have 
flourished here. The influence 
of those who inhabited this land 
-the Seljuks in the 11th century, 
the Georgians in the 13th century, 
and specifically the Russians 
who resided here for about 40 
years in the 19th century- on the 
architecture of the city can be 
explored by taking a short walk. 
The Holy Apostles Church, which 
was renamed Kümbet Mosque 
when the city was dominated by 
the Muslims in the 11th century, 
is one of the city’s must-visit 
historical buildings. The old 
Governor Mansion I come across 
after heading south around the 
castle and the Revenue Office a 
little bit further down the road are 

3
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hissettiğim anlarda yoldan 
geçen bir teyze gülümseyerek 
buz sarkıtlarını gösteriyor 
ve “Aman, binaların altında 
gezerken dikkat edin!” diyerek 
beni gerçeğe döndürüyor.  
Restore edilerek, eski 
Rus evlerinden kafelere 
dönüştürülmüş mekânlarda 
bir çay-tatlı molası vererek 
hem ısınıyor hem de birkaç 
kişiyle tanışıp konuşma fırsatı 
yakalıyorum. Yan masada 
oturmuş, Sarıkamış’ta kayak 
öğretmenliği yaparak geçimini 
sağlayan Özgür Bey, “Bu şehirde 
ilkbahar, yaz, kış ve kara kış 
vardır.” dedikten hemen sonra 
ekliyor: “Kars’ın eşsiz doğasının 
tadını bir de baharda etraf 
yemyeşilken çıkarmalısınız.” 
Başka bir masada oturan 
bir grup fotoğrafçı, Kars’a 
kuş fotoğrafları çekmek için 
gelmiş. Özellikle Kuyucuk 
Gölü çevresi yüzlerce kuşa 
ev sahipliği yaptığı için, kuş 
gözlemcileri ve belgeselcilerinin 
uğrak yerlerinden. Günümü 
noktalamadan, siyah beyaz eski 
resimlerini gördüğümde çok 
merak ettiğim Fethiye Camii’ne 
geliyorum. 19’uncu yüzyıl 
başlarında Ruslar tarafından 

the best examples of the city’s Baltic 
architectural heritage. In these 
moments when I feel as if I’m in a 
historical period drama, an elderly 
lady who happens to pass by stops 
right in the middle of the street and 
pointing out the icicles says, “For 
mercy! Be careful when you walk 
right beneath those buildings!” and 
snaps me back into reality.  
Taking a tea and dessert break 
at the cafes providing services in 
the restored old Russian houses, 
I not only get the chance to warm 
up but to meet a few people and 
make some small talk. Özgür 
Bey, who is sitting at the table 
beside mine, makes a living as a 
ski instructor in Sarıkamış and 
says, “In this city, there is spring, 
summer, winter, and the dead of 
winter.” He adds, “You must enjoy 
the unique nature of Kars also in 
spring when it’s green all around.” 
A group of photographers sitting 
at another table are in Kars to take 
photos of the birds. Specifically, 
Lake Kuyucuk and its environs, 
which are home to hundreds of bird 
species, are the stomping grounds of 
bird-watchers and documentarists. 
Before calling it a day, I head 
towards the Fethiye Mosque, which 
I was very curious to visit after 

Kış aylarında donan Çıldır Gölü 
üzerinde atlı kızaklarla gezinti 
yapılabiliyor. 
In winter, when Lake Çıldır freezes 
over, you can travel across it on 
sleighs. 

5

5

seeing its black-and-white photos. 
This building, which was built by 
the Russians at the beginning of the 
19th century, was transformed into 
a mosque after Kars was liberated. 
Going around it and spending a few 
moments in its garden becomes the 
highlight of my day. I get informed 
about the history of the city in the 
Caucuses Frontier War History 
Museum setup at the building 
referred to as Kanlı Tabya (Bloody 
Bastion) with the interactive 
narratives. And in Özgen Beşli Art 
Gallery, I bear witness to the most 
beautiful states of Kars reflected in 
photographs.  
On the morning of my last 
day, with a taxi I called from 
the ski center, I head towards 
Lake Çıldır, which remains 
within the bounds of Kars and 
Ardahan. Lake Çıldır freezes 
in winter and can be traversed 
with sleighs. When I finally 
get to the lake, I find myself 
in a dream without a horizon 
line. It is hard to grasp that 
this endless white is just 
a frozen lake. Taking the 
adornments,  Before coming 
to Kars I prepared a gift made 
with semen pegani and wool 
yarn, I find the sleigh driver 

kilise olarak yapılan bu bina, 
Kars’ın kurtuluşundan sonra 
camiye çevrilmiş. Etrafında 
gezinip bahçesinde birkaç 
dakika geçirmek günün en 
güzel mükâfatı oluyor benim 
için. Kanlı Tabya binası olarak 
geçen; Kafkas Cephesi Harp 
Tarihi Müzesi’ndeki interaktif 
anlatılardan şehrin geçmişine 
dair bilgiler ediniyor, Özgen 
Beşli Sanat Galerisi’nde Kars’ın 
fotoğraflara yansıyan en güzel 
hallerine tanık oluyorum. 
Son günün sabahında, önceden 
merkezden ayarladığım bir 
taksiyle, Kars ve Ardahan 
il sınırları içinde yer alan 
Çıldır Gölü’ne doğru yola 
koyuluyorum. Çıldır Gölü’nün 
kış aylarında donması, 
üzerinde atlı kızaklarla 
gezinti yapmaya imkân 
sağlıyor. Nihayet göle 
vardığımda, ufuk çizgisi 
olmayan bir hayalin 
ortasındayım artık. Bu 
sonsuz beyazın donmuş 
bir gölden ibaret olduğunu 
ilk bakışta anlamak zor. 
Kars’a gelmeden önce üzerlik 
tohumları ve yün iplerden 
hazırladığım süsleri elime 
alıyor, kızak sürücüsü Tekin 

 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara ve 

İstanbul Sabiha Gökçen - Kars  
arasında her gün karşılıklı 

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

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has daily round-trip 
flights between Ankara and Kars, 

and İstanbul Sabiha Gökçen.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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Çıldır’ın donmuş yüzeyini kırarak büyük bir emekle avlanan balıklar, göl etrafındaki restoranlarda yenilebiliyor. 
The fish caught laboriously by breaking the ice covering the surface of Lake Çıldır can be eaten at the restaurants on the lake’s shores. 

Şehrin kalesini gezenler, daha sonra kaleden görünen manzaranın tadını çıkarıyorlar. 
Those who tour the castle of the city, later enjoy the vistas seen from the castle.

Uncle Tekin. Thanking me 
for the ornaments I brought 
for his horse, he crowns our 
tour over the frozen lake with 
touching folk songs. He also 
tells us tales of these lands 
where he has spent his life and 
of his beloved horses.  
When I look around me, I see 
people wearing colorful snow 
coats trying to make headway 
over the ice racing fast out of 
sight, a group of fishermen 
showing the techniques of 
ice fishing to wanderers as 
they stand around a hole, 
and the titivated horses that 
ride over the ice with a sleigh 
full of jovial passengers. An 
eastern folk song ringing in my 
ears says, “If I was to listen 
to a single winter tale, I’ d 
want it to be on Kars.” And 
under the impression of these 
landscapes, I know that I will 
be visiting Kars again to hear 
the tale once more. 

Amca’yı buluyorum. Atı için 
getirdiğim süslere teşekkür 
ederek göl üzerindeki birkaç 
dakikalık gezintimizi yanık 
türküleriyle taçlandırıyor. Bir 
yandan da ömrünün geçtiği 
bu topraklardan ve çok 
sevdiği atlarından hikâyeler 
anlatıyor.  
Etrafıma baktığımda, buzun 
üzerinde yürümeye çalışan ve 
gittikçe gözden yiten renkli 
montlu insanları, yanından 
geçtiğimiz bir delik etrafına 
dizilmiş gezginlere, buzda 
balık avlama tekniklerini 
gösteren bir grup balıkçıyı 
ve kızak üzerinde çocuklar 
gibi şen yolcularıyla ilerleyen 
süslü atları görüyorum. 
Kulaklarımda bir doğu 
türküsü; kendi kendime “Tek 
bir kış masalı dinleyecek 
olsam, o masalın Kars’ta 
geçmesini isterdim.” 
diyorum. Ve ben, gördüğüm 
bu manzaraların etkisiyle, o 
masalı yeni baştan duymak 
için Kars’a tekrar geleceğimi 
biliyorum. 
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A DICTIONARY DEFINITION 
OF “WONDER OF NATURE”

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

DKMP ARŞİV

“DOĞA HARİKASI” 
TANIMININ TAM KARŞILIĞI
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What would you say about exploring a forest with 
a canoe? Sounds interesting, right? It is in fact 
possible to explore a forest by rowing a boat! İğneada 
Floodplain Forest National Park is one of the rare 
places that presents this unique experience. 

Kanoyla bir orman gezintisi yapmaya ne dersiniz? 
Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Ama kürek çeke çeke 
bir ormanı keşfe çıkmak elbette mümkün. İğneada 
Longoz Ormanları Millî Parkı bu eşsiz deneyimi 
sunan nadir yerlerden. 
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1

2Longoz yani subasar tipi 
ormanlık alan, çoğunlukla 
yağış miktarının yüksek olduğu 
ilkbahar-kış mevsiminde 
tabanı sularla kaplanan 
ormanlık alanları ifade ediyor.  
İnsanın yaşamı boyunca 
doğal güzellik olarak görmek 
isteyebileceği hemen her 
güzelliği sinesinde saklayan; 
ormanın ve suyun kelimenin 
tam anlamıyla iç içe olduğu; 
denizi, ince kum sahili ve temiz 
havasıyla eksiksiz bir doğa 
harikası olan İğneada Longoz 
Ormanları 31 bin 550 dekarlık 
alanı ile 2007 yılında “millî 
park” ilan edildi. 
Millî parkın güney bölümü 
Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam 
Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü 
ile bu göllerin etrafındaki 
sazlık alanlar, longoz ormanları 
ve yaprak döken ormanlardan; 
kuzey bölümü ise Erikli Gölü 
ve çevresindeki sazlık alanlar 
ile bu bölgeyi çevreleyen 
longoz ormanlarından 
oluşuyor. Bu yapısıyla İğneada 
Longoz Ormanları Millî 

Parkı ve çevresi, ülkemizde 
birbirine ekolojik olarak 
bağlı ekosistemler zincirini 
oluşturan nadide bir alan 
olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilere 
tropikal bir ormandaymış 
hissi veren longoz ormanları 
içerisinde, karışık orman 
ağaçlarından dişbudak, kayın, 
saplı meşe, sapsız meşe, ova 
akçaağacı, çınar yapraklı 
akçaağaç, üvez, ıhlamur, 
kızılağaç, mürver, kızılcık, 
karaağaç ve gürgen gibi ağaçlar 
yer alıyor.  
Sulak alan bitkilerinden tatlı 
su bataklıklarında görülen, 
tehdit altındaki göl kestanesi ve 
nilüfer toplulukları ise yüksek 
su kalitesinin göstergesi olarak 
kabul ediliyor. 
Kıyı kumulları, longoz 
ormanları ile birlikte 
İğneada’nın en hassas 
ekosistemlerini oluşturuyor. 
Kıyı kumullarında yer alan 
Karadeniz salkımı, Kilyos 
peygamber çiçeği, kıyı 
kerevizi ve sahil sığırkuyruğu 
endemik türleri ise Avrupa’da 

A floodplain forest is a term used 
to refer to the forest areas whose 
floors are covered with water 
mostly in spring and winter, the 
high seasons for rainfall.  
Keeping at its bosom all sorts of 
natural beauties people long to 
see, İğneada Floodplain Forest, a 
true wonder of nature with its sea, 
beaches of fine sand, and fresh 
air where the forest and waters 
are nested in one another, was 
declared a national park in 2007. 
It extends across approximately 
7,800 acres of land. 
The southern part of the national 
park is comprised of Lake Saka, 
Lake Deniz, Lake Hamam, Lake 
Pedina, Lake Mert, and the reeds 
around these lakes, floodplain 
forest, and deciduous forests, 
whilst the northern part is formed 
of Lake Erikli, its surrounding 
reeds, and the floodplain 
forest around it. With this 
formation, İğneada Floodplain 
Forest National Park and its 
surroundings come to the fore as 
one of the rare areas in our country 

bearing a chain of ecosystems. 
In the floodplain forest which 
gives the visitors a feeling of 
being in a tropical forest, there 
are ash trees, beech, common 
oak, durmast oak, hedge maples, 
sycamores, rowans, white alders, 
elders, red dogwood, elms, and 
hornbeam trees that are found in 
mixed forests.  
The water caltrop, one of the 
wetland plants seen in freshwater 
ponds, and groups of pond lilies 
are regarded as indicators of high-
quality water. 
Along with the f loodplain 
forest, the coastal dunes form 
the most delicate ecosystems 
of İğneada. Found in the 
coastal dunes, endemic species 
such as “Karadeniz salkımı” 
(Silena Sangria), “Kilyos 
peygamber çiçeğ i” (Centaurea 
Kilaea Boiss), “ kıyı kerevizi” 
(Peucedanum Obstusifolium), 
and “sahil sığ ırkuyruğu” 
(verbasum degvenii) are seen 
in Europe only in the Black Sea 
coast of Thrace.  

1 Millî park kuş gözlemcileri için muhteşem görüntüler sunuyor. 
The national park presents wonderful images to bird-watchers.

İğneada’da sonbahar
Autumn at İğneada
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3 Hamam Gölü’nden yansımalar
Reflections on Lake Hamam

yalnızca Trakya’nın Karadeniz 
sahillerinde görülüyor. 
Orman ve su ikilisiyle sunulan 
muhteşem görsel şölenin 
içerisindeki keşfedilesi dünyada 
geyik, karaca, yaban domuzu, 
kurt, tilki, çakal, yaban kedisi, 
sansar, porsuk ve temiz suların 
göstergesi olan su samuru gibi 
önemli yaban hayatı türleri de 
yaşıyor. 
Millî park, sahip olduğu 
farklı ekosistemlerden 
dolayı çok sayıda bitki ve 
yaban hayatı türüne ev 
sahipliği yaparken, kuş göç 
yolu üzerinde bulunmasının 
sağladığı ayrıcalık sayesinde 
kuş gözlemi için de son derece 
güzel görüntüler sunuyor 
ziyaretçilerine. 
Alanda görülen dokuz kuş 
türü İğneada ekosistemi için 
gösterge tür olarak kabul 
ediliyor. Bu türler arasında 
akkuyruklu kartal, küçük 
kerkenez ve küçük yeşil 
ağaçkakan türlerini saymak 

This world, worthy of 
exploration for the spectacular 
visual feast it presents as 
a combination of forest 
and water, is inhabited by 
important wildlife species 
such as deer, roebucks, boar, 
wolves, foxes, jackals, wild 
cats, weasels, badgers, and 
beavers-an indication of the 
freshness of its waters. 
Whilst the national park is the 
home of many different plant 
and wildlife species thanks 
to its various ecosystems, 
by courtesy of being on the 
migration path of birds it also 
presents pretty striking images 
in terms of bird observation to 
its visitors. 
Nine different types of bird 
species seen in this area are 
regarded as indicator species 
for the ecosystem of İğneada. 
Among these species we can list 
the white-tailed eagle, the lesser 
kestrel, and the grey-headed 
woodpecker.  

mümkün.  
Ayrıca millî parkın biyolojik 
zenginliği arasında dere 
hamsisi, deniz iğnesi, tatlı su 
kaya balığı, kurt balığı, acı 
balık, taş yiyen balık; pürtüklü 
semender, gece kurbağası, ova 
kurbağası ile sürüngenlerden 
oluklu kertenkele ve Trakya 
kertenkelesi gibi daha nice 
tür kendine yaşam alanı 
bulabiliyor. 
İğneada Longoz Ormanları 
Millî Parkı’nda kanoyla göl 
ve orman turunun yanı sıra 
bisiklet turu, yürüyüş, yaban 
hayatı-kuş gözlemciliği, 
fotosafari ve yön bulma 
aktiviteleri yapılabiliyor.  
Bölge Karadeniz’in kıyısında 
yer aldığından deniz 
mahsulleri mutfağı oldukça 
zengin. Özellikle balık 
sezonunda gelen ziyaretçiler 
İğneada’nın merkezindeki 
deniz manzaralı restoranlarda 
çeşitli balık türlerinin tadına 
bakabiliyor.

Also among the biological 
richness of the national park, 
many species such as black sea 
sprat, narrow-snouted pipefish, 
monkey goby, catfish, bitterling, 
spined loach, southern crested 
newt, European green toad, 
marsh frog, and reptilians such 
as the European legless lizard 
and the Balkan wall lizard find 
a habitat. 
At the İğneada Floodplain 
Forest National Park you can 
tour the lake with a canoe and 
the forest by bike, and partake 
in activities such as hiking, 
wildlife observation and bird-
watching, photo-safaris and 
orienteering. 
Considering that it is on the 
Black Sea coast, the cuisine is 
quite rich in seafood. Especially 
during the fishing season, 
visitors can taste the different 
types of fish at the center of 
İğneada in the restaurants with 
a sea view.
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FİNLANDİYA

Dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayolu ile keşfet

ROVANIEMI



THE CITY OF BARDS

OZANLAR ŞEHRİ 

KIRŞEHİR
FİGEN KOKOL

GÜRSOY OLCA
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Kırşehir is an Anatolian city of significance that rises 
in the middle of the steppes with its thousands-
year-old past, entrenched customs, and rich culture. 
Rearing thinkers and bards, Kırşehir made Turkey 
proud by being admitted to the UNESCO Creative 
Cities Network in the field of music. 

Kırşehir, binlerce yıllık tarihi, köklü gelenekleri 
ve zengin kültürüyle bozkırın ortasında yükselen 
önemli bir Anadolu şehri.  Düşünürler, ozanlar 
yetiştiren Kırşehir, şimdi de müzik alanında UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabul edilerek Türkiye’ye 
önemli bir gurur yaşatıyor. 
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Kırşehir, Kızılırmak’ın 
hayat verdiği toprakları, 
binlerce yıllık tarihi ve doğal 
güzellikleri ile Anadolu’nun 
önemli şehirlerinden biri.  
“Ozanlar Diyarı” olarak anılan 
şehir yetiştirdiği önemli şair, 
düşünür, mutasavvıflar ile ilim 
ve güzel sanatlar dallarında 
öncülük etmiş. Türk diline 
önemli katkılar yapan Âşık Paşa, 
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı 
Veli, gökbilimin kurucularından 
Cacabey Kırşehir’de yaşar. 
Yunus Emre ve Tapduk Emre 
yine bu topraklardan esinlenir. 
Bu zengin kültürel miras 
sayesinde Kırşehir kısa bir 
süre önce müzik alanında 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
Türkiye’den dâhil edilen ilk 
şehir olma unvanına erişti.  
5 bin yıllık tarihi boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Kırşehir’i gezerken 
zengin geçmişinin izlerini her 
yerde görüyorsunuz. Tarihî 
camilerden medreselere, 
höyüklerden yer altı şehirlerine 

kadar çok farklı değerler çıkıyor 
karşınıza. Hititlerle ismi 
anılmaya başlayan Kırşehir, 
Persler, Makedonlar, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve 
Osmanlıların egemenliğine 
girer. Selçukluların “Gülşehir” 
diye isimlendirdiği Kırşehir, 
bu dönemde yeniden canlanır. 
Uçsuz bucaksız bozkırın 
ortasında yükselen şehre 
sonradan “Kır Şehri” adını 
verilir. Beylikler döneminde 
birçok kez el değiştiren bölge, 
II. Murat döneminde Osmanlı 
yönetimine girer.  
Şehrin önemli duraklarından 
biri, dünyanın ilk astronomi 
ve gökbilimi eğitimi veren 
merkezlerinden olan Cacabey 
Gökbilim Medresesi. Medrese, 
1272 yılında Kırşehir valisi olan 
Nureddin Cibril bin Cacabey 
tarafından matematik, fen ve 
astronomi eğitimi verilmesi 
amacıyla yaptırılır. Güneş 
sistemindeki gezegenleri 
sembolize eden sütunceleri, 
rasat kuyusu, aydınlık feneri 

With lands regenerated by the river 
Kızılırmak, thousands of years of 
history and natural beauties, 
Kırşehir is one of the most 
important cities in Anatolia. 
Referred to as the “Land of Bards,” 
the city has played a leading role in 
sciences and fine arts with the 
poets, thinkers, and Sufis it has 
raised. Famous residents of 
Kırşehir include Âşık Paşa who 
made great contributions to the 
Turkish language; Ahi Evran-ı Veli, 
the founder of the Ahi Order; and 
Cacabey, one of the founders of 
astronomy. Yunus Emre and 
Tapduk Emre were inspired by 
these lands. Thanks to this rich 
cultural heritage, recently, Kırşehir 
was granted the honor of being the 
first city in Turkey to be admitted 
to the UNESCO Creative Cities 
Network in the music category.  
As you visit Kırşehir, which hosted 
many civilizations throughout its 
5,000-year-old past, you can 
observe their traces everywhere. 
You come across heritage ranging 
from the historical mosques to 

madrasas, mounds to underground 
cities. Starting to be cited with the 
Hittites, Kırşehir was dominated 
by the Persians, Macedonians, 
Romans, Byzantines, Seljuks, and 
Ottomans. Named “Gülşehir” 
(Rose City) by the Seljuks, Kırşehir 
thrived during their rule. The city 
was named “Kır Şehri” (City of the 
Prarie) because it rises in between 
the endlesss steppes. Changing 
hands numerous times during the 
rule of the Beyliks, it came under 
Ottoman rule during the reign of 
Murat II.  
One of the city’s important 
destinations is the Cacabey 
Astronomy Madrasa, the world’s 
first astronomy and astrology 
education center. The madrasa was 
built in 1272 upon the orders of the 
Kırşehir governor Nureddin Cibril 
bin Cacabey as an education center 
where mathematics, sciences, and 
astronomy were taught. With its 
columns symbolizing the planets in 
the solar system, an observation 
well, lantern, and observation 
tower, it features a unique 

1 Orta Anadolu Abdallık geleneğinin en önemli temsilcisi Kırşehir’de hayat 
müzikle iç içe yaşanıyor. 
In Kırşehir, the most prominent representative of the Central Anatolian Abdal 
(Wandering Dervish) tradition, life is interwoven with music. 

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin türbesini de içeren Ahi 
Evran Külliyesi şehrin sembol yapılarından biri. 
Housing the mausoleum of Ahi Evran-ı Veli, the founder of the Ahi Order, Ahi 
Evran Religious Complex is one of the city’s landmarks. 
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3 Yüzyıllardır devam eden Abdallık ve bozlak geleneğinin temsilcileri olan Âşık Said, Muharrem Ertaş, Ali Çekiç ve Neşet 
Ertaş gibi müzik üstatları Kırşehir’in yetiştirdiği önemli isimler. 
The representatives of the centuries-old Abdal and “bozlak” (a type of folk song) traditions, music masters Âşık Said, 
Muharrem Ertaş, Ali Çekiç, and Neşet Ertaş are among the important figures from Kırşehir. 

ve gözlem kulesi ile eşsiz bir 
mimariye sahip. Girişindeki 
iki renk taş işçiliğiyle göz 
kamaştıran yapı günümüzde 
cami olarak değerlendiriliyor.  
İsmi Kırşehir ile özdeşleşen 
Ahi Evran-ı Veli’nin türbesinin 
de içerisinde yer aldığı Ahi 
Evran Külliyesi şehrin sembol 
yapılarından biri. Ahilik 
teşkilatını kuran, Azerbaycan 
doğumlu Ahi Evran-ı Veli, 
Anadolu’yu dolaştıktan 
sonra ömrünü Kırşehir’de 
geçirir. Kardeşlik, dayanışma, 
paylaşma, liyakat anlamına 
gelen Ahiliğin ilk adımlarını da 
burada atar. Tefsir, hadis, fıkıh, 
tasavvuf gibi birçok alanda 
kitaplar yazan Ahi Evran, Ahiliği 
örgütleyerek Türkler arasında 
yaygınlaşmasını sağlar. Külliye, 
Osmanlı zamanında uzun yıllar 
Ahilerin manevi merkezi olur.  
Kırşehir’in yetiştirdiği isimler 
alanlarında oynadıkları rollerle 
günümüze kadar ulaşmayı 
başarmış. Bugünkü yazı dilinin 

architecture. The structure, which 
is impressive with the bicolored 
stonemasonry at its entrance, 
serves as a mosque today.  
The Ahi Evran Religious Complex, 
which is named after and houses 
the mausoleum of Ahi Evran-ı Veli, 
a figure identified with the city, is 
one of the city’s landmarks. 
Establishing the Ahi Order, Ahi 
Evran-ı Veli, who was born in 
Azerbaijan, spent his life in 
Kırşehir after moving around all of 
Anatolia. He made the first steps of 
the Ahi Order establishing the 
primacy of brotherhood, solidarity, 
sharing, and loyalty. Writing many 
books on the interpretation of the 
Qur’an, hadith, fiqh (Islamic 
jurisprudence), and Sufism, Ahi 
Evran organized the Ahi Order and 
led it to prevalence among the 
Turks. During the Ottoman rule, 
the religious complex served as the 
spiritual center of the Ahi Order for 
long years.  
Kırşehir has raised many 
individuals known today for the 

kurulmasında önemli katkıları 
olan Âşık Paşa ve Ahmedi 
Gülşehri de yine Kırşehirli. 
13’üncü yüzyılda yaşayan 
yazarlar Türkçeye sahip çıkarak 
bugünlere ulaşmasına büyük 
katkıda bulunur. Günümüz 
üstatlarından Neşet Ertaş, 
Anadolu’da neredeyse en yüksek 
seviyeye ulaşan Türkmen/
Abdal müzik birikiminin yeni 
bir tercümanıydı. Yöresel 
özelliklerin ağır bastığı 
türkülerini hem Türkiye’ye hem 
de dünyaya başarıyla tanıttı. 
Bugünse üstadın anısı Neşet 
Ertaş Gönül Sultanları Kültür 
Evi’nde yaşatılıyor. İçerisinde 
Dede Korkut’tan günümüze 
kadar uzanan ozanlar ve Türk 
insanının gönlünde yer etmiş 
isimler tanıtılıyor ve eserleri 
dijital ortamda dinlenebiliyor.  
Cevizi ile ünlü Kaman ilçesine 
geldiğinizde Kırşehir’in 
geçmişindeki farklı bir kapıyı 
aralıyorsunuz. 4 bin 500 yıl 
öncesine uzanan tarihiyle 

roles they played in their respective 
fields. Âşık Paşa (Bard Pasha) who 
played a great role in the 
establishing of today’s literary 
language and Ahmedi Gülşehri are 
also from Kırşehir. The writers that 
lived in the 13th century embraced 
Turkish and contributed greatly to 
its journey to the present. Among 
the contemporary masters, Neşet 
Ertaş was one of the new 
performers of the Turkoman/Abdal 
musical tradition which reached a 
peak in Anatolia. He composed folk 
songs rich in local elements, and 
successfully introduced them not 
only to Turkey but to the whole 
world. Today, the legacy of the 
master is kept alive in the Neşet 
Ertaş Gönül Sultanları Culture 
House. Here bards and other 
figures enshrined in the memory of 
Turks from the time of Dede Korkut 
together with their work are 
presented to visitors.   
When you get to the Kaman 
borough famous for its walnuts, you 
open another door to Kırşehir’s 
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Kalehöyük tipik bir Anadolu 
höyüğü. 280 metre çapında, 
16 metre yüksekliğindeki 
höyükte uzun yıllardır Japonlar 
tarafından kazı çalışmaları 
yürütülüyor. 30 yıldır devam 
eden çalışmalar sonucunda 
yedi medeniyetin izleri ortaya 
çıkarılmış burada. Japon 
hükümeti tarafından “kültürel 
mirası koruma programı” 
kapsamında yaptırılan Kaman 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi 
höyük planı ile tasarlanmış. 
Yeşil çimlerin altında uzanan 
müzede hem kazı faaliyetlerine 
tanık oluyor hem de kazılarda 
çıkarılan eserleri görme fırsatı 
buluyorsunuz. Ayrıca Japonya 
dışında kurulmuş en büyük 
Japon bahçesi de Kaman’da… 
10 binlerce bitki ve ağaçla 
oluşturulan bu alan hem yöre 
halkının hem de şehre gelenlerin 
ziyaret ettiği ilk yerlerden biri 
olmuş. 
Yer üstünde olduğu kadar yer 
altında da önemli zenginlikler 
barındıran Kırşehir son 
yıllarda ortaya çıkarılan yer 
altı şehirleriyle ilgi çekiyor. MS 
4’üncü ve 5’inci yüzyıllarda 
bölgede yaşayan Hristiyanlarca 

past. With its history dating back 
4,500 years, Kalehöyük is a typical 
Anatolian “höyük” (mound). With a 
diameter of 280 meters and a 
height of 16 meters, the mound has 
been excavated for years by the 
Japanese. As a result of the 
excavations that have been carried 
out for the last 30 years, traces of 
seven civilizations have been 
unearthed. The Kaman Kalehöyük 
Archaeology Museum that has been 
built by the Japanese government 
within the scope of a “cultural 
heritage conservation program” is 
designed with a mound plan. In the 

Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dikkat çeken Kırşehir’de Mucur ilçesi ve civarı birçok medeniyetin izlerini görebileceğiniz 
yerlerden.  
In the Mucur borough and its environs in Kırşehir, which draws attention with its above- and underground riches, you can 
trace the trails of a myriad civilizations. 

4

4 museum, which is underground the 
greensward, you can bear witness 
to the excavations and get the 
chance to see the findings. Also, the 
largest Japanese garden set up 
outside Japan is in Kaman. Formed 
with ten thousand plants and trees, 
this area is one of the most favored 
spot of both visitors and locals.   
Harboring as many riches 
underground as it does above it, 
Kırşehir draws attention with the 
underground cities unearthed in 
the recent past. The underground 
cities, big and small, believed to 
have been built by the Christians 
who lived in the region in the 4th 
and 5th centuries AD, are 
concentrated around the Mucur 
borough. The underground cities of 
Dulkadirli İnli Murat and Kepez are 
the most important among these. 
Furthermore, even though a large 
section of the ancient ruins of the 
cities of Uyluk and Karadurak 
around Mucur are underground, it 
is believed that they date back to 
the time of Hittites.  
Lake Seyfe is one of nature’s 
sanctuaries in Kırşehir! The lake 
does not only harbor 187 different 
types of bird species but also one of 
the largest flocks of flamingoes. 

yapıldığı sanılan büyüklü 
küçüklü yer altı şehirleri Mucur 
ilçesi civarında toplanmış. 
Dulkadirli İnli Murat Yer Altı 
Şehri, Kepez Yer Altı Şehri 
bunlar arasında en önemlileri. 
Yine Mucur civarındaki Uyluk ve 
Karadurak şehir kalıntılarının 
büyük kısmı yer altında 
olmasına rağmen tarihinin Eti 
Uygarlığı’na kadar uzandığı 
düşünülüyor.  
Seyfe Gölü, Kırşehir’in tabiat 
cennetlerinden biri!.. Göl, 
187 çeşit kuş cinsinin yanı 
sıra dünyanın en büyük 

 

5

5

Seyfe Gölü’nde 187 çeşit kuş türü yaşıyor.
187  different bird species live in Lake Seyfe

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul Sabiha 

Gökçen’den Nevşehir ve 
Kayseri’ye karşılıklı seferler 

düzenleniyor.
*Tarife/uçuş saatleri değişiklik 
gösterebileceğinden lütfen web 

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights 
between İstanbul Sabiha Gökçen 

to Nevsehir and Kayseri.
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 

AHİLER KALKINMA AJANSI - AHİLER DEVELOPMENT AGENCY
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Et ve bakliyat ürünlerinin yoğun olduğu Kırşehir mutfağında lepe, çullama, 
pancar çırpması, çirleme, kedi batmaz, keşkef, yarma aşı ve ayva dolması öne 
çıkan yemekler arasında. 
In the cuisine of Kırşehir, which is predominated by meat and pulses, dishes such as 
“lepe,” “çullama,” “pancar çırpması,” “çirleme,” “kedi batmaz,” “keşkef,” “yarma aşı,” 
and “ayva dolması” (stuffed quince) come to the fore. 

Kamanhöyük’te 1985 yılından beri yapılan kazılarda çıkarılan eserler 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. 
The findings unearthed in the excavations in Kamanhöyük, which have been 
ongoing since 1985, are on display at the Kalehöyük Archaeology Museum. 

Teal ducks, pelicans, herons, ringed 
plovers, geese, avocets, seagulls, 
Eurasian bitterns, and common 
terns are among the bird species you 
can observe here. Thanks to the 
birds nesting on the small islands on 
the lake, this turns into a birds’ 
haven in spring. Declared a Natural 
Conservation Area in 1990, it is the 
natural habitat of more than 
480,000 birds. Meeting the need for 
a body of water in Central Anatolia, 
the Hirfanlı Dam Lake gets a lot of 
attention in the summer with its 
beaches and recreational facilities. 
Fishing is a substantial source of 
income for the people of the villages 
around the lake. Quite rich in terms 
of thermal hot springs, Kırşehir is 
one of those cities that has a say in 
the thermal springs tourism. The 
hot springs in Terme, Karakurt, 
Bulamaçlı, and Mahmutlu are some 
of the most prominent in Kırşehir. 
“Bozlak” a type of folk song that is 
the expression of the saz and lyrics 
culture with roots that date back to 
Central Asia, is significant to 
Kırşehir. Even though they had 
absolutely no musical training, 

bards such as Âşık Said, Muharrem 
Ertaş, Ali Çekiç, Şemsi Yastıman, 
and Neşet Ertaş, one of the greatest 
of saz and lyrics masters, have 
greatly contributed to Turkish folk 
music, have served the development 
of music across the country, and 
enabled the arrival of new artists 
and new musical pieces to the scene. 
With projects supported by the 
Republic of Turkey Ministry of 
Culture and Tourism that aim to 
keep the “bozlak” culture, which is a 
part of the wandering bard 
tradition, alive, this culture is being 
promoted both across the country 
and the world. Besides the 
centuries-old journey of Kırşehir in 
music, taking into regard the 
cultural heritage vested in the city 
by the wandering bards and 
“bozlak” tradition, UNESCO 
admitted the city to the Creative 
Cities Network in the music 
category. Last October, the process 
run by the joint efforts of the Ahiler 
Development Agency, the Kırşehir 
Municipality, and the concerned 
institutions and organizations 
ended in success. To bring the 

flamingo gruplarından birini 
de bünyesinde barındırıyor.  
Çamurcunlar, pelikanlar, 
balıkçıllar, yağmurcunlar, 
kazlar, kılıçgagalar, martılar, 
bababanlar ve sumrular 
burada görebileceğiniz önemli 
kuş türleri.  Göl, üzerindeki 
adacıklara yuva yapan kuşlar 
sayesinde bahar aylarında bir 
kuş cennetine dönüşüyor âdeta. 
1990 yılında Tabiatı Koruma 
Alanı ilan edilen bölgede 480 
binden fazla kuş bir arada 
yaşıyor. Orta Anadolu’nun deniz 
ihtiyacını karşılayan Hirfanlı 
Baraj Gölü; plajları ve sosyal 
tesisleri ile yaz aylarında büyük 
ilgi görüyor. Göl etrafındaki 
köylerde balıkçılık yöre halkı için 
önemli bir gelir kaynağı. Termal 
kaynaklar bakımından da son 
derece zengin olan Kırşehir 
termal turizmde iddialı şehirler 
arasında. Terme, Karakurt, 
Bulamaçlı ve Mahmutlu 
kaplıcaları Kırşehir’in önemli 
kaplıcalarından birkaçı. 
Kökleri Orta Asya’ya kadar 
uzanan saz ve söz kültürünün 
Anadolu’daki ifadesi olan 
bozlaklar Orta Anadolu’da, 
özellikle Kırşehir’de önemli 

bir yere sahip. Hiçbir müzik 
eğitimi almadıkları hâlde Türk 
Halk Müziği’ne unutulmayacak 
eserler kazandıran Âşık Said, 
Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, 
Şemsi Yastıman ve en büyük 
saz ve söz ustalarından biri olan 
Neşet Ertaş gibi ozanlar ülke 
genelinde müziğin gelişmesine, 
yeni eserlerle yeni sanatçıların 
ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmuş. 
Abdallık geleneğinin bir parçası 
olan bozlak kültürünü canlı 
tutmak amacıyla T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenen projelerle bu 
kültür yurt içinde ve yurt 
dışında yaşatılmaya çalışılıyor. 
Kırşehir’in müzikle yüzyıllardır 
süren yolculuğunun yanı sıra 
Abdallık ve bozlak geleneğinin 
şehre bıraktığı kültürel mirası 
da göz önünde bulunduran 
UNESCO, şehri müzik alanında 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil 
etti. Ahiler Kalkınma Ajansı, 
Kırşehir Belediyesi ve ilgili 
kurum ve kuruluşların ortak 
çalışmalarıyla yürütülen 
süreç ekim ayında başarıyla 
sonuçlandı. Kırşehir’in müzikle 
yoğrulmuş kültürünü ön plana 
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çıkaracak bu süreçte birçok 
projenin de hayata geçirilmesi 
planlanıyor. Dünyanın bu 
ağ içerisinde yer alan diğer 
şehirleriyle iş birliği yapılarak 
Kırşehir’in uluslararası anlamda 
tanıtılması sağlanacak. 
Uluslararası sanatçıların şehirde 
ağırlanması planlanırken 
yerel sanatçıların da yine 
şehir içerisinde performans 
sergileyebilecekleri alanlar 
oluşturulacak. Bu kapsamda 
uluslararası bir müzik 
çalıştayıyla beraber müzik 
kültürünün gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlayacak Çocuk 
ve Müzik projesi de hayata 
geçirilecek. 
5 bin yıllık bir tarihe, doğal 
güzelliklere ve zengin müzik 
kültürüne sahip Kırşehir’e 
gitmek için artık çok daha fazla 
vesile var kesinlikle.

culture of Kırşehir, which is blended 
with music, to the forefront, there 
are plans to carry numerous 
projects into effect. Through 
collaborations with the other 
cities of the world included in this 
network, Kırşehir will be 
promoted on an international 
platform. As international artists 
will be hosted in the city, stages 
where local artists can perform 
will also be designed. Within this 
scope, along with an international 
music workshop, a project 
focusing on children and music in 
order to endorse the culture of 
music to generations to come will 
also be brought into action. 
There certainly are more than 
enough reasons to visit Kırşehir 
which holds in its bosom a 
5000-year-old past, natural 
wonders, and a rich music 
culture.

9

9

8

8

Hirfanlı Baraj Gölü, şehrin deniz ihtiyacını karşılarken etrafındaki köyler için de balıkçılığı önemli bir gelir kaynağı kılıyor. 
Whilst meeting the need for a body of water, Hirfanlı Dam Lake also allows fishing to become an important source of income for the villages surrounding it. 

Taştan yapılmış geleneksel Kırşehir evleri iki katlı ve iç sofalı bir planla inşa 
edilmiş.
Traditional Kırşehir stone houses are built with a plan of two floors and an inner 
courtyard.
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SKI CENTERS OF
ANATOLIAKAYAK MERKEZİ

MUTLU DURSUN

SUAT ERACAR  - GETTY IMAGES TURKEY

5ANADOLU’NUN
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Kış, pek çok insan için sonsuz bir dinginlik 
mevsimi. Daha az hareket edilen, dışarıda daha 
az vakit geçirilen, belki üşümemek belki hasta 
olmamak için daha az riskin göze alındığı bir 
mevsim. Kimi insanlar içinse diğer üç mevsimin 
geçmesinin sabırsızlıkla beklendiği bir heyecan 
çağı! Ağır ağır yağan kar, adrenalinin zirveye 
ulaşacağı bir zamanın müjdecisi! Kış mevsimini 
gönlünüzce geçirebileceğiniz beş kayak merkezini 
sizler için derledik.

For many, winter is an endless season of tranquility. 
One in which you move little and spend less time 
outside; a season in which you do not take chances, 
afraid of being cold or becoming sick.
And to some, it is a time of thrill, the arrival of 
which is hotly anticipated for three seasons! The 
slowly falling snow is the harbinger of a time when 
adrenaline can peak! We compiled a list of five ski 
centers where you can enjoy the winter season to 
your heart’s desire.
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SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ
Cemal Süreya’nın Kars’ı anlattığı şiirindeki gibi “uzakta” olduğundan 
mıdır bilinmez, yakın zamana kadar ne kayak rehberlerinde ne 
de bloglarda yer alabiliyordu Sarıkamış. Hâlbuki dünya ölçeğinde 
kayak denilince akla gelen ilk yer olan Alplerde yağan kristal kar, 
Türkiye’de sadece Sarıkamış’ta yağıyor. Hava hep açık ve güneşli.  
Buna rağmen karda buzlanma olmuyor.
Yüksekliği 3 bin metreyi bulan Çamurlu Dağı’nın eteklerinde 
kurulu platoda bulunan merkezde zorluk seviyesine göre iki yeşil, 
bir mavi, üç kırmızı, üç siyah dokuz pist, Karanlıkdere ve Cıbıltepe 
mevkilerinde kayakseverleri bekliyor.
Bir kısmı Dünya Kayak Federasyonu tarafından tescilli bu pistlerin 
sadece Alp disiplini kayak yapmak için değil kayak safarisi ve 
snowboard için de son derece elverişli olduğunu belirtelim.
Muhteşem çam ormanı manzarası eşliğinde yumuşak kristal kar 
üzerinde süzülebileceğiniz kayak merkezinde en uzun parkur 5,2 
kilometre. İki mekanik tesisi bulunan Sarıkamış’ta kış sporlarının 
yanı sıra oryantiring, trekking gibi doğa sporları da yapılabiliyor. 
Bir diğer alternatif ise atlı kızaklarla Sarıkamış Kayak Merkezi’nden 
Katerina Köşkü’ne gitmek. Burada tatil yapmak için en uygun 
periyot ise aralık-nisan arası. Sarıkamış’taki otellerde Kars kazı, piti 
ve hangel gibi yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz.

SARIKAMIŞ SKI CENTER
Who knows, maybe because Kars was “far away” as cited in Cemal 
Süreyya’s poem that Sarıkamış until quite a while ago was not listed 
in ski guides or blogs. However, the crystal snow which is seen in the 
Alps, the first place to come to mind when one thinks of world-class 
skiing, comes down only in Sarıkamış in Turkey. The weather is 
always sunny and clear, and the snow doesn’t turn to ice.
Set up on the plateau on the slopes of Çamurlu Mountain, which has 
an altitude of almost 3,000 meters, the center features nine tracks 
in the locations of Karanlıkdere and Cıbıltepe. There are 2 green, 
1 blue, 3 red, and 3 black tracks with various degrees of difficulty 
for skiers. Let us mention that these tracks, some of which are 
registered with the World Skiing Federation, are not only suitable 
for alpine skiing but also for ski safaris and snowboarding.
In this ski center, where you can glide over the soft crystal snow to 
the accompaniment of pine forest landscapes, the longest track is 
5.2 kilometers. Sarıkamış has two mechanical premises and besides 
winter sports, you can engage in nature sports such as orienteering 
and trekking. Another alternative is to visit the Katerina Mansion 
with sleighs departing from the Sarıkamış Ski Center. The best 
period to vacation here is December-April. You can taste local 
culinary delights such as Kars goose, piti, and hangel in the nearby 
hotels.

ÖZ
GE

N
  B

EŞ
Lİ



ANADOLUJET • OCAK• JANUARY 2020  39  

KARTEPE KAYAK MERKEZİ
Kartepe, Türkiye’nin en yeni kayak merkezlerinden olmasına 
rağmen, İstanbul’a yakınlığıyla kayak denilince akla gelen 
adreslerden biri. Merkez, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 80 
kilometre uzaklıkta. İzmit’in doğusunda kalan ve eski adı 
Keltepe olan Kartepe, Marmara Bölgesi’nde dört mevsim turist 
ağırlayan eşsiz güzellikteki Sapanca Gölü’nünse batısında kalıyor. 
Maşukiye’den zirveye, araçla 20 dakikada ulaşılabiliyor.
Kışın doğa harikası bir kayak merkezi olarak rağbet gören 
bölgeye hafta sonu gidilecekse erkenden yola koyulmakta fayda 
var. Kartepe’ye günübirlik çıkanların neden olduğu trafik kayak 
keyfinden eksiltmesin. Geyikalanı (telesiyej), Karlıktepe (teleski) 
ve Kadıkonağı (telesiyej) mevkisindeki orta zorluktaki parkurlarda 
kayak ve snowboard yapabilirsiniz.
Deneyimli kayak eğitmenlerinin bulunduğu bölgede kayak, 
snowboard vb. ekipman kiralamak için de pek çok alternatif var. 
Hafta sonlarının yoğunluğundan sakınıp kayma keyfini hafta 
içine saklayanlar için kar kalınlığının 250 santime kadar ulaştığı 
Kartepe’deki kayak pistinin son derece ideal olduğunu, Sapanca Gölü 
manzarasının da keyfi ikiye katladığını söylemek mümkün.
Akşam yemeği alternatifleri için de bir hayli avantajlı bir 
bölge Kartepe. Maşukiye’nin meşhur alabalığından ve bölgede 
ağırlıklı bir nüfusa sahip Karadenizlilerin işlettiği restoranlarda 
sunulan lezzetli yöresel yemeklerden yemeden dönmek olmaz 
elbette. Yaklaşık 5 kilometre doğudaki Yanık köyünde de Kafkas 
mutfağından yemekler sunan işletmeler var.

KARTEPE SKI CENTER
Even though Kartepe is one of the newest ski centers in Turkey, it is one 
of the places that comes to mind first due to its proximity to Istanbul. It is 
only 80 kilometers from the Sabiha Gökçen Airport. Located to the east 
of Izmit, formerly known as Keltepe, Kartepe is west of Lake Sapanca, 
the uniquely beautiful lake of the Marmara Region which hosts tourists 
throughout the year. From Maşukiye, you can get to the peak with a 
20-minute-long drive.
It is wise to set off on the road early if you are planning a weekend 
getaway since it is in demand throughout the winter as a ski center. Don’t 
let the traffic of day-trippers to Kartepe deprived you of your skiing joy! 
You ski and snowboard at the moderately difficult tracks at Geyikalanı 
(chairlift), Karlıktepe (ski lift), and Kadıkonağı (chairlift).
In this region where there are experienced trainers, there are many 
alternatives for renting, among others, skiing and snowboard 
equipment. For those who shy away from the crowds on the weekend 
and reserve this entertainment for weekdays, it is possible to say 
that the ski track in Kartepe, where snow thickness can go up to 250 
centimeters, is ideal for skiing and that the landscapes presented by 
Lake Sapanca will double your joy.
Kartepe is also an favorable area when it comes to dinner 
alternatives. You should taste the famous trout of Maşukiye and all 
the other local culinary delights in the restaurants run by the people 
from the Black Sea who predominate the population of this region. 
About 5 kilometers to the east, there are restaurants offering 
Caucasian cuisine in the village of Yanık.
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ERCİYES KAYAK MERKEZİ
Erciyes, coğrafyacı Strabon’un naklettiğine göre, Argaeos 
adından evrilmiş, 3 bin 917 rakımlı kocaman bir dağ. Her yerden 
görülebiliyor. İşin güzel yanı, yine Strabon’a göre, zirvesinden 
hem Akdeniz hem de Karadeniz görülebiliyormuş. Strabon neler 
gördü bilinmez ama Erciyes görenleri kendisine hayran bırakacak 
kadar güzel bir yer; hâliyle birazcık abartmaya herkesin hakkı var. 
Türkiye’nin en eski ve köklü kayak merkezlerinden birine sahip 
Erciyes’e Türkiye’nin ve hatta dünyanın pek çok noktasından kolay 
bir ulaşım olduğu için tercih listelerinin ilk sıralarında yer alıyor 
daima. Bu rağbet daha işlevsel olmayı gerekli kıldığından, kayak 
merkezi teknik bakımdan sürekli yenileniyor. Kayak, kızak ve 
snowboard için Erciyes’e gidenler saatte 26 bin 750 yolcu taşıma 
kapasiteli 16 mekanik tesisten emsalsiz güzellikte manzaralar 
eşliğinde kayak merkezine ulaşıyor.
3 bin 300 ila 2 bin 220 metre rakım arasında, çeşitli uzunluklarda 
mavi, kırmızı ve siyah 34 pistin yer aldığı merkezde en uzun pist 
5 kilometre. Pist alanını daraltan telesiyej kaldırılarak ferahlık 
sağlanmış; zirveye 8-10 kişilik gondollarla çıkılıyor. Kayak 
ekipmanlarını burada kiralamak mümkün.
Otellerde pek çok aktivite, spa wellness gibi olanakların yanı 
sıra akşam partilere katılabilir, şömine önünde keyifli dakikalar 
geçirebilirsiniz.
Sucuk ekmek keyfini her restoranda yaşayabileceğiniz gibi, 
piknik alanlarındaki barbeküleri kullanarak kendinize bir sofra 
kurmanız da mümkün. Tekir’deki büyük restoranlarda ya da 
Hisarcıkkapı ve Hacılarkapı’daki restoranlarda Kayseri pastırması, 
yağlaması, mantısı, katmeri derken, kayak tatilinizi gastronomiyle 
taçlandırabilirsiniz.
Erciyes’in Kapadokya’ya yakın olmak gibi önemli bir avantaja sahip 
olduğunu da ayrıca belirtelim.

ERCIYES SKI CENTER
According to the geographer Strabo, Erciyes is a great mountain at an altitude 
of 3,917 meters whose name was derived from the name Argaeos. It can be 
seen from everywhere. The best thing about it, again according to Strabo, is 
that you can see both the Mediterranean and the Black Sea from its summit. 
It is not for sure what Strabo saw but Erciyes is certainly a place that can 
impress those who see it -hence everybody is entitled to a bit of exaggeration! 
One of the oldest and most rooted ski centers in Turkey, Erciyes Ski Center 
always ranks at the top of ski centers for its easy access not only from within 
Turkey but from many places around the world. As this demand requires more 
functionality, the ski center is regularly technically updated. Those going to 
Erciyes for skiing, sledging, or snowboarding reach the ski center by taking 
a cable car from the 16 mechanical facilities featuring 26,750-passenger 
capacity to the accompaniment of unprecedented landscapes.
The longest track in this ski center, which features 34 tracks of various lengths 
and difficulty levels (blue, red, and black) that are spread across an altitude 
ranging from 3,300 to 200 meters, and the longest one is 5 kilometers. By 
removing the chairlift which restricted the track area, more spaciousness was 
created. You go up the peak with gondolas that can take 8-10 people, and it is 
possible to rent ski equipment.
Besides many opportunities such as activities and spa wellness services, you 
can join the nighttime parties or spend time enjoying the fireplace.
Just like you can enjoy a sucuk (spicy sausage) sandwich in every restaurant, 
you can also have a barbecue on the picnic grounds and set up your own table. 
By savoring Kayseri pastırma, yağlama, dumplings, and katmer in the large 
restaurants of Tekir, Hisarcıkkapı, and Hacılarkapı, you can turn your ski 
vacation into a gastronomy tour as well.
Let us also mention that Erciyes presents the great advantage of being in close 
proximity to Cappadocia.



PORTEKİZ

Dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayolu ile keşfet

LİZBON
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DAVRAZ KARLIKAYA KIŞ SPORLARI MERKEZİ
Turizm Merkezi ilan edildiği 1995 yılından beri açık olan Davraz 
Kayak Merkezi, Isparta İl Özel İdaresi tarafından işletiliyor. 
Kayakçılar ve snowboardcuların buble bölgesinden T-Bar ve Sümbül 
Tepe mevkisine doğru sis ve Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak 
yapmanın tadını çıkardıkları Davraz’da kayak mevsimi aralık ayının 
sonundan mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Türkiye’nin ve 
dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’ya 
yakınlığı ile öne çıkan Davraz Kayak Merkezi sporseverler ve 
günübirlik tatilcilerin rağbet ettiği yerler arasında.
Günübirlik demişken, pistlerin güncel durumu ve liftlerin açık 
olup olmadığı gibi bilgileri özel idarenin web sitesinden takip 
edebileceğinizi de belirtelim.
Kar kalınlığının 50 ila 250 cm arasında değiştiği merkezde kayak 
dışında yeni başlayanlar için babylift ve kızak pisti de var. Her 
seviyeden 13 pistin toplam uzunluğu 23 kilometreye ulaşıyor 
ama kayak dışında bir aktivite de yapmak isterseniz snow tubing, 
zipline ve motorla kar safarisi de epey rağbet görüyor. Diğer tüm 
kayak merkezleri gibi burada da kayak ve snowboard malzemeleri 
kiralayabilir, lisanslı eğitmenlerden ders alabilirsiniz. Pazar geceleri 
ise eğitmenlerin meşaleli gösterisi görülmeye değer.
Gastronomi tutkunuysanız kent merkezinde lokantalarda meşhur 
Isparta kebabının tadına bakabilirsiniz. Konaklamak içinse kayak 
merkezindeki ya da şehir merkezindeki otelleri tercih edebilir, 
mutlu şehir araştırmalarında yıllardır ilk sırada olan Isparta’da 
Yazılıkanyon, Kuyucak köyü, Eğirdir Gölü, Gölcük Tabiat Parkı, 
Adada antik kenti, Pisiada antik kenti gibi pek çok yeri gezebilirsiniz.  

DAVRAZ KARLIKAYA WINTER SPORTS CENTER
In service since 1995 when it was declared a center of tourism, Davraz 
Ski Center is run by the Isparta Special Provincial Administration. In 
Davraz, where skiers and snowboarders enjoy skiing from the Bubble area 
to the T-Bar and Sümbül Hill locations to the accompaniment of unique 
landscapes presented by the fog and Lake Eğirdir, the ski season starts at 
the end of December and continues to the end of March. Coming to the fore 
with its proximity to Antalya, one of the most important tourism centers of 
Turkey and the world, Davraz Ski Center is one of the places that is high in 
demand by sports enthusiasts and holidaymakers on daily tours.
On the topic of daily tours, let us mention that you can follow the 
information on the current situation of the tracks and whether the lifts 
are operating or not from the administration’s website.
In this ski center where the snow thickness varies between 50 and 250 
cm, besides skiing, there are baby-lifts and sledge tracks for novices. The 
total length of the 13 tracks of various difficulty levels adds up to 23 
kilometers. If you would like to do something other than skiing, snow 
tubing, zip lining, and snowmobile safaris are also in demand. As is 
the case for the other ski centers, you can rent skiing and snowboarding 
equipment and have lessons with certified trainers. On Sundays, the 
trainers’ torchlight parade is worth seeing.
If you are a gourmand, you can taste the famous Isparta kebab in the 
restaurants downtown. In terms of accommodation, you can opt for the 
hotels downtown or at the ski center and explore many places in Isparta, 
which for years ranks in the first five happy cities –such destinations 
include Yazılıkanyon, Kuyucak village, Lake Eğirdir, Gölcük National 
Park, and the ancient cities of Adada and Pisiada.



FİNLANDİYA

2020’de bizimle keşfedebileceğiniz tam 126 ülke var.
Mutlu yıllar.

YEPYENİ BİR YIL
YEPYENİ KEŞİFLER
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ILGAZ SKI CENTER
While shortlisting Turkey’s fivemost popula ski centers, we kept the 
smallest one, Ilgaz for last. A small and endearing ski center, Ilgaz 
features three tracks for beginners and intermediate skiers. The 
needs of ski lovers are easily met here with a moving walkway, a quad 
chairlift and one ski lift.
Even though, there is generally fog at this center, which is located 
in the Ilgaz National Park on Mount Ilgaz at an altitude of 2,850 
meters, the surrounding forest of fir trees presents picturesque 
landscapes fit for the eyes of ski lovers. 
At the Ilgaz Ski Center, which is an ideal place for novices, you can 
have lessons from certified trainers on the Ilgaz training grounds and 
push the limits of adrenaline at the area allocated for snowboarding.
You can reach this ski center, which is only 40 kilometers from 
Kastamonu Airport, by signing up for tours at the airport or by 
renting a car.
Besides the hotels at the center, the premises of the Ski Federation of 
Turkey and the Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock are ideal for accommodation.

ILGAZ KAYAK MERKEZİ
Türkiye’nin beş kayak merkezini sıralarken en minikleri olan Ilgaz’ı 
sona sakladık. Küçük ve sevimli bir kayak merkezi olan Ilgaz’da kolay 
ve orta zorlukta üç pist bulunuyor. Bir yürüyen bant, dört kişilik 
range table’lı bir telesiyej, bir teleksi ile kayakseverlerin ihtiyaçları 
burada rahatlıkla karşılanıyor.
2 bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı’ndaki Ilgaz Millî Parkı içinde yer alan 
merkezde genelde sisli bir hava hâkim olsa da köknarlarla çevrili 
orman kayakseverlerin gözlerine layık pitoresk manzaralar sunuyor. 
Daha ziyade “yeni başlayanlar” için ideal bir merkez olan Ilgaz’da 
alıştırma alanlarında lisanslı eğitmenlerden ders alabilir, snowboard 
için ayrılan alanda adrenalin seviyesini zorlayabilirsiniz.
Kastamonu Havaalanı’na ve şehir merkezine 40 kilometre 
mesafedeki kayak merkezine havaalanından turlarla ya da araç 
kiralayarak ulaşabilirsiniz.
Merkezdeki otellerin yanı sıra Türkiye Kayak Federasyonu’nun 
tesisleri ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tesisleri de konaklama 
için ideal.





A CITY WHERE TIME STANDS STILL

Metropolün kargaşasından sadece bir saat 
uzaklıktaki Ankara ilçesi Beypazarı, insanı gündelik 
hayatın stresinden uzaklaştırıyor ve tam bir zaman 

yolculuğu yaşatıyor. Osmanlı ahşap evleri, tarihî 
çarşıları ve sakin yaşam temposu ile sizi çoktan 

geçmiş bir zamana götürüyor.

ZAMANIN DURDUĞU ŞEHİR

ANNETTE HANISH  ÖMER DOĞAN 
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Only an hour away from the commotion of the capital, 
Beypazarı, a town in Ankara Province, relieves you of 
your everyday stress and allows you to travel back in 

time. With its wooden Ottoman houses, historical 
bazaars, and relaxed life tempo, it takes you back to a 

long-gone past.
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1

2Eşim bana “Gel, bu hafta 
sonu seni çok şirin bir yere 
götüreceğim, bayılacaksın 
Beypazarı’na.” dediğinde 
açıkçası çok heyecanlanmadım. 
O güne kadar Beypazarı’nın bir 
tek maden suyunu duymuştum. 
İnterneti şöyle bir kurcalayınca 
merakım biraz arttı. 
Fotoğraflarda gördüğüm tuhaf 
şekilli, beyaz renkli kayalıkların 
arasına serpiştirilmiş tarihî 
konaklar gerçekten son derece 
şirin görünüyordu. Eşim bir de 
ilçenin dağlık bir köşesinde, 
göl kenarında kamp yapmayı 
planladığını, bunun için 
malzemeleri hazırlamamı 
söylediğinde günleri saymaya 
başladım. 
Beş saatlik bir araba 
yolculuğundan sonra, 
cuma akşamı İstanbul’dan 
Beypazarı’na ulaşıyoruz. Butik 
otel olarak hizmet veren o 
güzelim cumbalı konakların 
birinde kalmaya karar veriyor ve 
dinlendirici bir uykudan sonra 
Beypazarı merkezini keşfetmek 
için konaktan ayrılıyoruz. Çevre 

yolunun kenarında sevimli 
bir tarihî ahşap evde bulunan 
Turizm Danışma Ofisi’nde bize 
kasabanın görülmeye değer 
yerleri anlatılıyor çay eşliğinde: 
Aslında ilk çıkılması gereken 
yer dev bir Türk bayrağının 
dalgalandığı Hıdırlık Tepesi 
imiş; çünkü oradan bütün 
Beypazarı -bir taraftan tarihî, 
diğer taraftan modern kısmı- 
ayaklarınızın altındaymış. 
Ancak bu sıralarda tepede yeni 
bir tesis ve peyzaj düzenlemesi 
yapıldığı için bu muhteşem 
manzaradan şimdilik mahrum 
kalacağız. Fakat yeni restore 
edilmiş Suluhan, birkaç güzel 
cami, meşhur Alaaddin Sokak, 
tarihî çarşı, dört müze ve 
Osmanlı döneminden kalma 
bin beş yüz civarında tarihî ev 
ziyaretimizi bekliyor!  
Çarşıya çıkarken birkaç heybetli 
Osmanlı konağının önünden 
geçerek Hanlarönü Meydanı’na 
ulaşıyoruz. Meydanın ortasında 
bulunan kocaman havuç 
heykelinden bu sebzenin 
Beypazarı için belli bir öneminin 

Truth be told, I was not really 
thrilled when my spouse told me, 
“Come, let me take you somewhere 
quite endearing this weekend, 
you’ll love Beypazarı.” Until then, 
I had only heard of the mineral 
water of Beypazarı. When I surfed 
the Internet, my curiosity grew. 
The historical mansions which 
were dispersed among strange-
looking, white rocks I saw in the 
photographs looked winsome. 
When my husband told me that 
he was planning to camp in the 
borough’s mountainside, on the 
shores of a lake and asked me to 
prepare our things, I started to 
count down the days. 
Setting out from Istanbul, we got 
to Beypazarı on Friday evening 
following a five-hour drive. We 
decided to stay in one of those bay-
windowed mansions which serve 
as boutique hotels and after a good 
night’s sleep, we left the mansion 
to explore the center of Beypazarı. 
At the Tourism Information Office 
located in a historical wooden house 
on the side of the belt highway, 

we were served tea and informed 
of the sites worth seeing in the 
town: the first place we should 
visit was the Hıdırlık Hill where 
a huge Turkish flag is kept flying 
on a flagpole. We were told that 
the whole of Beypazarı, both its 
historical and modern zones, would 
be visible beneath our feet. Yet, 
since a new premises is being built 
and the hilltop’s landscaping is 
being changed, we were deprived of 
the chance to behold this splendid 
vista. However, the newly restored 
Suluhan, a few beautiful mosques, 
the famous Alaaddin (Aladdin) 
Street, the historical bazaar, 
four museums, and thousands of  
historical houses dating back to the 
Ottoman times were waiting for us 
to visit them! 
Heading to the bazaar, we passed in 
front of a stately Ottoman mansion 
and reached Hanlarönü Square. 
From the sculpture of a carrot 
placed in the middle of the square, 
we derived that this vegetable is 
significant for Beypazarı. The 
historical bazaar starts in the 

1 Beypazarı kurusu; süt ve tereyağı ile hazırlanan lezzetli bir peksimet türü.
Beypazarı “kuru” is a twice-baked bread prepared with milk and butter.

Sonbaharda olgunlaşan yabani alıç meyvelerini ipe dizen bir kadın.
A woman threading wild hawthorns, which ripen in autumn, on a string.

2
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3 Suluhan (Nasuh Paşa Hanı), tipik Osmanlı şehir içi han mimarisine sahiptir.
Suluhan Nasuh Pasha Inn features the classical Ottoman downtown inn architecture.

olduğunu anlıyoruz. Meydanın 
yukarısında daracık yollarında 
yürüyerek keşfedilebilecek tarihî 
çarşı başlıyor.  
Çarşının bir kısmı daha çok 
turistlere hitap ediyor, diğer 
kısmında ise kaybolmaya yüz 
tutmuş zanaatların ustaları 
mesleklerini bugün de icra 
ediyor. Semerci, dokumacı, 
birkaç terzi, bakırcı ve kalaycı 
iş başında. Baba mesleğini 
sürdüren bir yorgancı bizi 
atölyesine davet ediyor. 
Müşterileri eski bir defterden 
bir yorgan deseni beğeniyor; 
usta tamamen elle dikilmiş 
yorganı üç gün sonra teslim 
ediyor.  Fabrikasyon ürünlere 
alıştığımız bu çağda hâlâ böyle 
çalışan ustaların olması beni 
duygulandırıyor. Tam “Acaba 
ben de mi bir yorgan sipariş 
etsem?” diye düşünürken 
dayanılmaz bir koku beni 
bulunduğum yerden âdeta 
koparıp yakındaki kahvehaneye 
çekiyor. Loş mekânın 

upper part of the square and can be 
explored by following the narrow 
paths. 

Even though a section of the bazaar 
appeals mostly to tourists, the 
other section is where the masters 
of the crafts that are about to fade 
into oblivion still practice their 
art today. Saddlers, weavers, 
a few tailors, coppersmiths, 
and tinsmiths were all at work. 
A quilter, who continues the 
profession of his predecessors, 
invited us into his workshop. His 
customers were choosing a quilt 
pattern from an old notebook 
and the master would deliver 
the exclusively hand-stitched 
quilt in three days. In this age, in 
which we are used to fabricated 
products, I was moved seeing 
masters like him at work. Right 
as I was thinking, “Should I also 
order a quilt?”, an aroma wafting 
in the air literally pulled me out, 
towards the coffeehouse beside 
the workshop. You could see the 

duvarlarında tarihin izlerini 
hemen görüyorsunuz. Minderli 
banka çöküyorum. Şu anda bana 
gereken tek şey közde pişirilmiş 
bir orta şekerli kahve! Çalışırken 
hep takım elbise giydiğini 
öğrendiğim kahveci Salim, 
çarşıyı gezenlere tam 35 yıldır 
hizmet veriyormuş. Eline sağlık, 
Salim Ağabey, daha nice yıllara... 
Çarşıdan turistlerin büyük ilgi 
gösterdiği Alaaddin Sokak’a 
çıkıyoruz. Bir gümüş atölyesi 
dikkatimi çekiyor. Ürünlere 
bakıyorum, Mardin’den 
bildiğim telkâri işi gibi duruyor 
sanki. İçeride bizi karşılayan 
genç kadın, gümüş işleme 
sanatının Beypazarı’nda 13’üncü 
yüzyıldan beri var olduğunu 
anlatıyor.  
Sokağın devamında bulunan 
Hamam Müzesi’ni ziyaret 
etmeden geçmek olmaz. Tarihî 
Rüstem Paşa Hamamı Türk 
tarihinde önemli bir yeri 
olan hamam kültürünü ve 
etrafındaki ritüelleri sergilemek 

traces of history on the walls of this 
somberly lit place. I tumbled onto 
the bench covered with a pillow. 
The only thing I needed at that 
moment was mildly sweetened 
Turkish coffee brewed on embers! 
Saying that he always wore a suit to 
work, coffee-maker Salim has been 
serving the visitors of this market 
for the last 35 years. God bless your 
hand, Brother Salim, many happy 
returns... 
After the bazaar, we went up 
Alaaddin Street, a popular tourist 
attraction. A silversmith caught 
my eye. I perused the products, 
and some reminded me of Mardin’s 
filigree work. The young woman 
who greeted us inside, told us that 
silversmithing dated back to the 
13th century in Beypazarı.  
We could not have passed without 
visiting the Bathhouse Museum 
down the street. The historical 
Rüstem Pasha Bathhouse was 
brought into service in 2010 in 
order to display the bathhouse 
culture, which is of great 

3
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amacıyla 2010 yılında açılmış.  
Beypazarı’nın zengin halk 
kültürünü ve Osmanlı 
döneminden kalma 
geleneklerini anlatan üç müze 
daha olduğunu öğreniyoruz: 
Belediye Kent Tarihi Müzesi, 
Tarih ve Kültür Müzesi, bir 
de Yaşayan Müze. Üçü de son 
derece güzel restore edilmiş 
konaklarda bulunuyor. Müzelere 
bu seferlik dışarıdan bakmakla 
yetiniyoruz; çünkü karnımız zil 
çalıyor. Beypazarı’nın geleneksel 
mutfağından örnekler tatmanın 
zamanı geldi! Alaaddin 
Sokak’tan tekrar çarşıya inerek 
yeme içme mekânlarının yoğun 
olduğu Demirciler Sokağı’na 
ulaşıyoruz. Yemekten önce 
kendime bir güzellik sunmaya, 
bol vitaminli taze sıkılmış havuç 
suyu içmeye karar veriyorum. 
Satıcı kadından neden 
Beypazarı’nın her yerinde havuç 
suyu satıldığını öğreniyorum. 
“Kızım” diyor, “bizim 
Beypazarı’nın Türkiye’de en 
önemli havuç üreticisi olduğunu 
bilmiyor musun?” Türkiye’nin 
havuç ihtiyacının yüzde 60’ı 
Beypazarı’ndan karşılanıyormuş 
meğer.  

significance in Turkish history, and 
the rituals related to it.  
We learned that there were three 
more museums exhibiting the rich 
folkloric culture of Beypazarı and 
the traditions dating back to the 
Ottoman past: the Municipality’s 
Town History Museum, the 
History and Culture Museum, 
and the Living Museum. All three 
of them were established in nicely 
restored mansions. However, we 
preferred to look at the museums 
from the outside as we were very 
hungry. It was time to try dishes of 
the traditional Beypazarı cuisine! 
From Alaaddin Street we descended 
back, down to the market and 
reached Demirciler Street where 
the eateries are located. Before 
the meal, I wanted to do myself a 
favor by having freshly squeezed 
carrot juice, full of vitamins. I 
learned from the stall owner why 
carrot juice was sold everywhere 
in Beypazarı. She said, “My girl, 
do you know that Beypazarı is 
the greatest carrot producer in 
Turkey?” Sixty percent of Turkey’s 
carrot demand is met by Beypazarı.  
We sat at a table in a traditional 
restaurant and tried the Beypazarı 
stew with rice, and the famous vine 

Eğriova Yaylası her mevsimde 
çadır kampı ve doğa yürüyüşü için 
uygun, doğal bir cennet âdeta.
Suitable for camping and hiking 
throughout the year, Eğriova 
Highland is a natural sanctuary.

4

4

and cabbage leaf rolls. For dessert, 
we ordered the local specialty, the 
80-layer, walnut-filled baklava. 
In truth, I am not sure that the 
baklava was made of 80 layers, 
but it was truly scrumptious! After 
lunch, we wanted to visit Suluhan 
Inn which features classical 
Ottoman architecture. On the 
ground floor of the newly restored 
inn, you can have tea, coffee, food, 
and find all sorts of souvenirs, and 
we learned that boarding services 
will soon be offered on the upper 
floor as was the case in the past. My 
husband was urging me on since 
he wanted to get to the camping in 
Eğriova Highland before sunset. 
Before we departed from the center, 
we bought a kilo of the Beypazarı 
“kuru” a twice-baked bread which 
smells blissfully of butter. Not going 
bad for months, this rusk would 
keep the Ottoman soldiers full. 
Nowadays, it fills up the field hands 
and campers like us. 
Forty kilometers from Beypazarı, 
Eğriova is at an altitude that is 
almost 1,000 meters higher than 
the borough’s center. Leaving 
Karaşar village behind, we arrived 
at Eğriova Lagoon in about an 
hour’s time, passing through the 

Eşimle geleneksel bir lokantaya 
oturuyoruz ve pirinçli Beypazarı 
güveci ile bize çok methedilen 
yaprak ve lahana sarmalarının 
tadına bakıyoruz. Tatlı olarak 
ise buranın spesiyalini, 80 
katlı cevizli baklavayı sipariş 
ediyoruz. Servis edilen 
baklavanın gerçekten 80 
incecik yufka katından oluşup 
oluşmadığını bilmiyorum ama 
oldukça lezzetli! Yemekten sonra 
tipik Osmanlı mimarisine sahip 
Suluhan’ı görmek istiyorum 
bir de. Yeni restore edilmiş 
handa çay, kahve, yemek ve her 
türlü hediyelik eşya satılıyor; 
üst katta ise yakın gelecekte, 
eskiden olduğu gibi, konaklama 
hizmeti verilecekmiş. Eşim 
acele ettiriyor; çünkü güneş 
batmadan önce Eğriova 
Yaylası’ndaki kamp yerine 
ulaşmak istiyor. Merkezden 
ayrılmadan önce, mis gibi 
tereyağı kokan Beypazarı 
kurusundan bir kilo alıyoruz. 
Aylarca bayatlamayan bu 
peksimet türü eskiden Osmanlı 
askerlerini tok tutarmış, şimdi 
ise tarla işçilerini ve bizim gibi 
kampçıları tok tutuyor. 
Beypazarı’na 40 kilometre 
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Beypazarı’nın tarihî çarşısında her türlü hediyelik eşya satılıyor.
All sorts of souvenirs are sold at the historical bazaar of Beypazarı.

Beypazarı, meşhur Ankara (tiftik) keçisinin yurdu. 
 Beypazarı is the homeland of the famous Angora goat. 

yellow pine forests. The forest 
warehouse, a few highland houses, 
the tents and picnic tables at 
Eğriova Nature Park… These 
structures aside, you are totally 
at one with nature. Presenting 
a relieving cool for those seeking 
refuge from the scorching heat of 
Central Anatolia in the summer, 
the highland was pretty cold but 
it greeted us in all its beauty. The 
yellow reeds surrounded the lagoon, 
as yellow-red oaks and poplars 
were visible among the dark green 
pines... The next morning, with 
the fog that lifted over the water 
with the rising of the sun, the 
surroundings assumed a fairy-tale 
atmosphere! When the enchanting 
mist dispersed, we gathered our 
tent. “Kuru” was a substantial 
food stuff but my mind was set 
on the prairie restaurants that 
we had seen in İnözü Valley as we 
passed through it. Both slopes of 
the canyon formed by the scouring 
of İnözü Brook are steep bluffs. 
We had breakfast just the way I 
imagined, at one of the gazebos set 
underneath the walnut trees on the 

river bank, to the accompaniment 
of birds’ chirping. 
After breakfast, we wanted to see 
the places where those famous 
carrots of Beypazarı are grown. 
For that we headed towards the 
Kırbaşı area. The barren hills 
of the steppes we saw along the 
road did not seem to be very 
fertile; however, the trucks that 
were going down the road in the 
opposite direction, stacked with 
crates full to the brim were proof 
that we are on the right track. 
Just a few kilometers later, we 
came by vegetable fields that 
stretched as far as the eye can 
see on the upper side of the road 
and the plain of Kirmir Brook 
running below it! Even though 
carrots are predominantly grown 
in Beypazarı, all sorts of other 
vegetables are also grown here. 
Fields of light green-colored 
carrots, lettuce, iceberg and 
cabbage lettuce, radicchios, dark 
green spinach, scallions, and leeks 
form an eye-pleasing contrast. 
Immersed in these colors, I bid 
Beypazarı goodbye.

uzaklıktaki Eğriova’nın rakımı 
ilçe merkezine göre neredeyse 
1000 metre yüksek. Karaşar 
köyünden sonra sarı çam 
ormanlarının içinden geçerek 
aşağı yukarı bir saatte Eğriova 
Göleti’ne ulaşılıyor. Orman 
deposu, birkaç yayla evi, 
Eğriova Tabiat Parkı’nın toplu 
çadırları ve piknik masaları… 
Bu yapıların dışında ise 
tamamen doğa ile baş başayız. 
Yazın İç Anadolu’nun kavurucu 
sıcaklarından kaçanlara 
muhteşem bir serinlik sunan 
yayla iyice soğuk, fakat bütün 
güzelliğiyle bizi selamlıyor. 
Gölet etrafında sapsarı sazlıklar, 
koyu yeşil çamlar arasında sarı-
kırmızı meşe ve kavak ağaçları... 
Hele ertesi sabah yükselen 
güneşle suyun üstünden 
kalkan sis yaylaya masalsı bir 
atmosfer katıyor! Büyüleyici 
sisler dağıldıktan sonra biz de 
çadırımızı topluyoruz. “Kuru” 
güzel bir gıda fakat aklım 
dün içinden geçtiğimiz İnözü 
Vadisi’nde ve orada gördüğüm 
kır lokantalarında kaldı. 
İnözü Çayı’nın aşındırması ile 
oluşan kanyonun iki yamacı 
sarp kayalardan ibaret. 

Dere yatağında yetişen ceviz 
ağaçlarının altında kurulu 
çardaklarda kuş cıvıltısı eşliğinde 
tıpkı hayal ettiğim gibi keyifli bir 
kahvaltı ediyoruz. 
Kahvaltıdan sonra Beypazarı’nın 
o meşhur havuçlarının 
yetiştirildiği yerleri görmek 
istiyoruz. Bu amaçla Kırbaşı 
bölgesine doğru yola çıkıyoruz. 
Yol boyunca gördüğümüz çıplak 
bozkır tepeleri pek de bereketli 
görünmüyor, fakat  karşıdan 
gelen, ağzına kadar dolu kasalarla 
yüklü tırlar bize doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor. Ve 
gerçekten birkaç kilometre 
sonra hem aşağıdaki Kirmir 
Çayı’nın ovasında hem de yolun 
üst tarafında göz alabildiğine 
sebze tarlaları çıkıyor karşımıza! 
Beypazarı’nda çoğunlukla havuç 
üretilse de aklınıza gelen her türlü 
sebze yetiştiriliyormuş. Açık yeşil 
renkli havuç, marul, aysberg 
ve kıvırcık salata tarlaları ile 
bordo renkli kırmızı marul ve 
koyu yeşil ıspanak, taze soğan 
ve pırasa tarlaları hoş zıtlıklar 
oluşturuyor. Bu renklere 
dalarak Beypazarı’na veda 
ediyorum…
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ODE TO 
AUTUMN

PORTFOLYO / PORTFOLIO

EMEL GÜLEY

GÖKÇEN ATA

Aralık ayı kendi renkleriyle 
gelir geçer. Sarı ve kahverengiye 

bürünüp kışı sessiz sedasız 
karşılayan tabiat insana hüzün, 

hayranlık ve umudu iç içe geçiren 
güzel bir gün yaşatır. Zira tabiat 
bu mevsimi mesafeli değil âdeta 

bir şölen havasıyla uğurlar.  

December comes and passes in its 
own colors. Assuming yellows and 

browns to greet winter quietly 
and retiringly, nature leads you to 

experience a beautiful day that is a 
meld of melancholy, awe, and hope, 

all in one. For nature bids this season 
goodbye not in a cold and distant 

manner but with a feast.  

SONBAHARA 
VEDA





Şanslıysanız bir de basar etrafı.  
Zaten solgun olan renkleri iyice 

soldurup uzakları örter, sizi 
silüetlerle baş başa bırakır; ne 

olduğunu biraz sonra, adım 
attıkça anlayacağınız yeni 

karartılar yerleştirir önünüze. 
Bir bakarsınız, mevsimle 

inatlaşan yeşil bir çam ağacı 
çıkar karşınıza.

If you are in luck, a mist falls. 
Turning the already faded colors 

to an even paler shade, it veils the 
distances and leaves you alone with 

silhouettes. It places dark objects 
before you, the substance of which 
become apparent as you take steps 

towards them. And before you know 
it, you come across a green pine tree 

that is obstinately resisting the 
season.





Sonbahar ayrılık mevsimi olarak 
anılır şarkılarda. Kuşların bile 

çekip gittiğini; etrafı saran 
ıssızlığı ve sessizliği fark edince 

belki biraz hüzünlenirsiniz 
ama ağaçlar bile canlılığın 

ve türlerinin alametifarikası 
olan yapraklarını döküyorsa 

anlarsınız ki gitmesi gereken 
gider.

In songs, autumn is always the 
season for parting. When you come 
to realize even the birds have gone, 

by becoming aware of the quietness 
and desolateness around you, you 
may feel a little forlorn. However, 

by seeing that even the trees are 
shedding their leaves, the trademark 

of their species and liveliness, you 
understand that it’s time for those 

who are meant to take their leave to 
depart.





Öyleyse tek başına yürümek 
için de güzeldir sonbahar. Ağaç 

dallarından neşeli kuş sesleri 
gelmese de yerde kuru sarı 

yapraklara bastıkça yükselen 
çıtırtılar yenilenme vaktinin 

geldiğini hatırlatır insana.

Autumn is a beautiful time to take 
a walk on your own. Even though 

the mirthful sound of birds chirping 
on tree branches is not heard, the 

crunching sound of the yellow leaves 
under your feet reminds you that it is 

time for renewal. 





“Sonbahar umuttur.” demiştik. 
Ötesi görünmeyen bu sisli yolun 

devamı kışsa ötesinin ilkbahar 
ve yaz olduğunu bilmek güzeldir. 

Çok değil, birkaç ay sonra bu 
fotoğraflarda gördüğünüz 

yerlerde yeni bir hayat 
başlayacak; hazırlanın!

They say “Autumn is hope.” If this 
misty road, which we know not how 
it will fare, leads to winter, it still 
is good to know that spring and 

summer will come soon. In a short 
while, a couple of months later, a 

new life will sprout in these places 
you now behold, so get ready!
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Şifalı bitkiler söz konusu olunca listede brokoli 
zirveyi kimseye kaptırmaz. Aynı aileden gelen 
karnabahar sağlıklı yaşamın şifrelerini içinde taşır. 
Kış sofralarının lezzetli sebzesi pırasa ise Antik 
Çağ’dan beri değeri bilinen bir nimet.

VEGETABLES FOR VITALITY

Talking about healthy vegetables, broccoli always 
comes first. Cauliflower, which belongs to the same 
family, holds the codes to healthy living. Leek, another 
delectable vegetable found on winter tables, is a 
blessing that has been known since ancient times.

FATMA GÖZAÇAN

SEBZEDE HAYAT VAR

Her mevsim kendi güzelliğini taşıyor hayata. Kış geldi, bazı 
bölgelere kar bile yağdı. Güneşli günlerin azalması bu mevsimin 
en büyük dezavantajı olarak görülse de doğa bize kış sebzeleri 
sunarak dengeyi sağlıyor. Vücudun metabolizma hızını 
düşürdüğü bu dönemde lif açısından zengin, bağışıklık sistemini 
güçlendiren besinlere yönelmek gerekiyor. Tezgâhlar brokoli, 
pırasa ve karnabaharla dolup taşarken bunları haftada en az üç 
gün tüketmenin tam zamanı. Metabolizmayı hızlandırmak, 
kemik sağlığına katkı sağlamak, yüksek lif oranıyla hızlı tokluk 
etkisi uyandırmak ve C vitamini deposu olmak gibi niteliklere 
sahip bu sebzeler kış mevsiminin olmazsa olmazları arasında. 
Üstelik pırasa düzenli tüketildiğinde saç dökülmelerini 
engellerken, tabiatın mucize besinleri arasında gösterilen brokoli 
vücudun pH dengesini korumaya yardımcı oluyor. Karnabahar 
ise bütün faydalarının yanında günlük hayatın stresinden ve 
uykusuzluktan muzdarip olanların imdadına yetişiyor. Doğanın 
cömertçe sunduğu bu nimetleri sağlıklı tariflerle hazırlamaksa 
bize düşüyor.

Each season brings its own beauty to life. Winter has 
already arrived and it has even snowed in some places. 
Even though the decrease in the number of sunny days is 
the greatest disadvantage of this season, nature strikes a 
balance by giving us winter vegetables. During this time 
when the body’s metabolism rate is at a low, we need to 
opt for food rich in fibers to boost our immune systems. 
As stalls fill with broccoli, leek, and cauliflower, it is the 
right time to consume them at least three times a week. 
These winter essentials boost metabolism, add to the 
health of bones, give a feeling of fullness by being rich in 
fibers, and act as vitamin C sources. Leek prevents hair 
loss when consumed regularly, and broccoli is deemed to 
be one of the miraculous nutrients of nature and helps 
to preserve the body’s pH balance. Besides all its other 
benefits, cauliflower helps those suffering from daily grind 
and insomnia. It is up to us to prepare healthy recipes with 
these gifts presented to us generously by nature.

ANADOLUJET • OCAK• JANUARY 2020  63  



ÜÇGEN PIRASA DOLMASI
1 kg pırasa
200 gr pirinç
400 gr kıyma
1 kaşık domates 
salçası
1 adet soğan

Tuz, karabiber, 
pul biber
Zeytinyağı
2 adet havuç

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı 
domates salçası
1 tatlı kaşığı 
tereyağı

Tuz
Yoğurt
Sarımsak

Pırasalar ince uzun kesilir ve sıcak 
suda yaklaşık beş dakika haşlanır. 
İnce doğranan soğanlar, pirinç, 
salça, tuz, karabiber, zeytinyağı ve 
kıyma iyice yoğrulur. Pırasanın bir 
yaprağı alınır, ucuna sığacak kadar 
iç harcı konur ve bir köşesi üçgen 
yapılarak muska formu alacak 
şekilde katlanır.
Sarılamayan pırasa yaprakları 
tencerenin tabanına yerleştirilir. 
Üçgen pırasa dolmaları yan 
yana ve sıkı biçimde sıralanır. 
Dilimlenen havuçlar da 
dolmaların üstüne dizilir. 
Su, tuz ve salça bir kapta 
karıştırılıp pırasa dolmalarının 
üzerine dökülür ve tereyağı 
eklenir. Orta ateşte yaklaşık 35 
dakika pişirilir. Piştikten sonra 
dinlenmeye bırakılan dolmalar ve 
havuçlar servis tabağına alınır ve 
sarımsaklı yoğurtla servis edilir.

STUFFED LEEK TRIANGLES
1 kg leek
200 g rice
400 g ground 
meat
1 tbsp. tomato 
paste
1 onion

Salt, black 
pepper, chili 
flakes
Olive oil
2 carrots

For the sauce
1 tbsp. tomato
paste
1 tbsp. butter

Salt 
Yogurt
Garlic

Slice the leeks down the center and 
soak them in boiled water for about 
five minutes.
Mix the thinly chopped onion, rice, 
tomato paste, salt, black pepper, and 
ground meat. Take a leaf of leek, add 
the filling at the edge of the leaf and 
fold so as to form a triangle.
Place the unused leek leaves at the 
bottom of a pot. Line the stuffed leek 
triangles side by side in a row. Place 
the sliced carrots on top.
Mix the water, salt, and paste in a 
cup, pour over the leeks, and add the 
butter. Cook for about 35 minutes 
on medium heat. When ready, place 
the stuffed leeks and carrots on a 
serving platter and serve with garlic 
yogurt.
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NOHUTLU VE YOĞURTLU BROKOLİ ÇORBASI
250 gr doğranmış brokoli
50 gr haşlanmış nohut
1 adet havuç
3 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı un
1 yumurta sarısı
Tuz, karabiber, pul biber
Zeytinyağı

Havuçlar küp küp doğranıp yağda kavrulunca brokoli 
eklenir. Nohut ve tuz ilave edilir ve üzerini kapatacak 
kadar su katılır.
Ayrı bir kapta un, yoğurt ve yumurta sarısı çırpılıp terbiye 
hazırlanır. Kaynayan çorba karışımının suyundan birkaç 
kaşık alınıp terbiye ılık hâle getirilir. Yavaş yavaş kaynayan 
çorbaya yoğurtlu karışım eklenir. Brokoli çorbası kâselere 
alınıp baharatla servis edilir.

BROCCOLI SOUP WITH CHICKPEAS AND YOGURT 

250 g broccoli, cut into florets
50 g boiled chickpeas
1 carrot
3 tbsp. yogurt

1 tbsp. flour
1 egg yolk
Salt, black pepper, chili
Olive oil

Dice the carrots and sauté in a pot. When they are ready, add 
the broccoli. Add the chickpeas and salt and enough water to 
cover them by an inch, and boil.
In another bowl prepare an egg yolk liaison with the flour, 
yogurt, and egg yolk. Add  a few spoonfuls of the boiling soup 
to the egg yolk to warm it. Add the egg yolk to the boiling soup. 
Place the broccoli soup in bowls and serve with spices.
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ROASTED CAULIFLOWER
1 head of cauliflower
For the Roasting Sauce
3 tbsp. yogurt
Vegetable oil
Water
Bread crumbs

Red pepper, black pepper, salt
2 cloves of garlic
Parsley, dill, lemon juice, olive oil

Boil the entire head of cauliflower for around five minutes. After removing 
from the boiling water, dip it in ice-cold water and strain.
With the exception of the bread crumbs, mix all the ingredients for the 
roasting sauce in a bowl. Baste the cauliflower with the sauce and cover it 
with the bread crumbs – the bread crumbs give the cauliflower a crispier 
look. Roast the cauliflower in a preheated oven for about 20 minutes. When it 
cools, serve it in slices.
If you wish, you can add the sauce prepared with parsley, dill, olive oil, garlic, 
and lemon juice to the serving platter.

FIRINDA KIZARMIŞ BÜTÜN KARNABAHAR
1 adet karnabahar

Fırın sosu için
3 çorba kaşığı yoğurt
Sıvı yağ
Su
Galeta unu 

Kırmızıbiber, karabiber, tuz
2 diş dövülmüş sarımsak
Maydanoz, dereotu, limon suyu, 
zeytinyağı

Bütün karnabahar suda yaklaşık beş dakika haşlanır. Sıcak sudan 
çıkarılan karnabahar soğuk suya batırılır. Sonra süzülmesi için 
bırakılır.
Galeta unu hariç fırın sosu malzemeleri ayrı bir kapta iyice 
harmanlanır. Hazırlanan sos karnabahara iyice yedirilir ve üstü galeta 
unuyla kaplanır. Galeta unu karnabahara daha çıtır bir görünüm 
kazandırır. Karnabahar, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika 
pişirilir. Yeterince soğuyunca dilimlenerek sunulur.
Arzu edilirse ince kıyılmış maydanoz, dereotu, zeytinyağı, sarımsak 
ve limon suyuyla hazırlanmış karışımdan hazırlanan sostan servis 
tabağına ilave edilir.
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AYBALA HİLÂL YÜKSEL

ERHAN TUNCER ARŞİVİ

Sahneden beyaz 
perdeye ve televizyona 
her mecranın aranan 
yüzü Adile Naşit kısa 
ömrüne uzun ve üretken 
bir kariyer sığdırır.

From the stage to the 
silver screen and TV, the 
sought-after face of all 
media, Adile Naşit fit a 
long and prolific career in 
her short life.

THE CHEERFUL MOTHER OF 
TURKISH CINEMA

TÜRK 
SİNEMASININ 

NEŞELİ ANNESİ

70  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2020



ANADOLUJET • OCAK• JANUARY 2020  71  



Adile Naşit’in içinde doğduğu 
aile, geleceği hakkında 
ipuçlarıyla dolu. “Sultan 
Hamid’i bile güldüren adam” 
olarak ünlenen ve Komik-i 
Şehir lakabıyla anılan 
tuluat ustası Naşit Özcan ile 
kantocu Amelya Hanım’ın kızı 
olarak 1930 yılında, Adela 
Özcan ismiyle dünyaya gelir. 
Sonradan aldığı ismiyle Adile 
ile ağabeyi Selim Naşit aileden 
miras aldıkları oyunculuk 
genlerinin kıymetini bilir. 
Özcan ailesinin kulislerde 
büyüyen iki çocuğu, aile 
mesleğini benimser.
Naşit Özcan, kızı Adile henüz 
13 yaşındayken hayatını 
kaybeder. Bu kayıptan 
yaklaşık bir yıl sonra, 1944 
yılında genç Adile sahneye 
adımını atar. Okullu değil 
alaylı tiyatroculardan 
Naşit, oyunculuğa İstanbul 
Şehir Tiyatroları’nın çocuk 
bölümünde başlar. İlk 

The family Adile Naşit was born 
into held clues to her future. She 
was born in 1930 as Adela Özcan, 
the daughter of Naşit Özcan, a 
master of improvisational theater 
aka the “Comic of the City,” 
renown as the “Man who made 
even Sultan Hamid laugh” and 
canto singer Amelia Hanım. With 
the name she took later, Adile and 
his brother Selim Naşit knew the 
value of their acting genes, which 
were a family heritage. The two 
children of the Özcan family, who 
grew up backstage, embraced the 
family business.
Naşit Özcan lost his life when 
his daughter Adile was only 13. 
About a year after this loss, in 
1944, young Adile took her first 
step on stage. Not schooled but 
a natural, Naşit started acting 
in the children’s department of 
Istanbul City Theaters. Here, in 
1945, she got her first leading 
role in the play Nar Tanesi Nur 
Tanesi. 

başrolünü de burada, 1945 
yılında “Nar Tanesi Nur 
Tanesi” oyununda oynar. 
Adile Naşit’in tiyatro kariyeri 
1946 ile 1961 yılları arasında 
başta Ses Tiyatrosu ve 
Muammer Karaca Tiyatrosu 
gibi İstanbul’un gözde 
topluluklarında devam eder. 
Aktrisin sahnelerdeki yükselişi 
devam ederken, 1950 yılında 
hayatını bir başka tiyatrocuyla, 
Ziya Keskiner’le birleştirir. 
Keskiner ve ağabeyi Selim 
Naşit Özcan ile birlikte 1961 
yılında kendi tiyatrolarını 
kurmayı deneseler de 
bu girişimleri başarıyla 
sonuçlanmaz. Adile Naşit 
ertesi yıl Gazanfer Özcan-
Gönül Ülkü Tiyatrosu’na 
transfer olur ve uzun yıllar 
burada çalışır.
Tiyatro kariyerinde parlak 
ve hareketli yıllar geçiren 
oyuncunun özel hayatındaki 
en zor zamanlar da bu döneme 

Adile Naşit’s career in theater 
continued in the most popular 
theater companies of Istanbul 
such as Ses Theater and 
Muammer Karaca Theater 
between 1946 and 1961. While 
the actress continued to rise to 
fame on stage, she married Ziya 
Keskiner, another thespian in 
1950. Even though they tried 
to set up their own theater 
company in 1961 with her 
brother Selim Naşit Özcan, their 
attempt ended in failure. Adile 
Naşit transferred to Gazanfer 
Özcan-Gönül Ülkü Theater 
Company the following year 
where she worked for long years.
The hardest times in her private 
life coincided with the brightest 
and most vivid days in her acting 
career. The son of the actor 
couple, Ahmet, was born in 1952 
with a congenital heart defect. 
Even though Ahmet underwent 
surgery, it was to no avail, and 
he died at the age of 14 in 1966. 

1
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1 Adile Naşit Gazanfer Özcan-Gönül 
Ülkü Tiyatrosu’nda sergiledikleri 
“Yabancı Olduk Şimdi” oyunu 
ekibiyle.
Adile Naşit with the Gazanfer Özcan-
Gönül Ülkü Theatre Company cast of 
“Yabancı Olduk Şimdi” (Now We are 
Strangers) .

Adile Naşit kısa hayatına zengin 
ve çok yönlü bir kariyer sığdırır.
Adile Naşit enjoyed a rich and 
multifaceted career during her 
short life.

Naşit, Ülkü Erakalın’ın 1985 tarihli 
“Satmışım Anasını” filminde başrolü 
üstlenir.
Naşit played the leading role in Ülkü 
Erakalın’s “Satmışım Anasını” (That 
Darn Thing) movie, 1985.

2

3

tekabül eder. Oyuncu çiftin 
1952 yılında dünyaya gelen 
oğlu Ahmet’in kalbi doğuştan 
deliktir. Sağlığına kavuşması 
için geçirdiği operasyon sonuç 
vermez ve Ahmet 1966 yılında, 
14 yaşında hayatını kaybeder. 
Tek evlatlarını toprağa veren 
Adile Naşit ve Ziya Keskiner’in 
evliliği, Keskiner’in 1982’deki 
vefatına kadar devam eder. 
Adile Naşit 40’lı yıllardan 
başlayarak ülkenin dört bir 
yanındaki tiyatrolarda yoğun 
bir tempo ile sahne alır. Öte 
yandan oyuncunun daha 
geniş kitlelerce tanınacağı ve 
sevileceği sinema macerası 
görece geç başlar. Rol aldığı ilk 
film 1947 tarihli “Yara” olsa da 
70’li yıllara kadar oyuncunun 
sinema çalışmaları ikinci 
planda kalır. Yeşilçam’ın altın 
çağı olarak kabul edilen 60’lı 
yıllarda Adile Naşit birkaç 
filmde rol almakla yetinir ve 
tiyatroya ağırlık verir. Ömrü 

The marriage of Adile Naşit and 
Ziya Keskiner, who buried their 
only child, went on until the day 
Keskiner passed away in 1982. 
Starting in the 40s, Adile 
Naşit rigorously acted in plays 
across the country. On the 
other hand, her silver-screen 
adventure, which would lead to 
her becoming recognized and 
appreciated by masses, started 
relatively later in life. Her first 
movie was “Yara” (Wound), 
dated 1947, and until the 70s, 
cinema always played second 
fiddle in her life. In the 60s, 
which is considered the Golden 
Age of Yeşilçam, Adile Naşit was 
content with taking part in a 
few movies and concentrating 
on theater. Seventy-eight of 
the 84 movies she took part in 
throughout her life were shot in 
the 70s and 80s.
The person who was key to 
Turkish cinema discovering 
Adile Naşit’s acting was Ertem 

3

2
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boyunca rol aldığı 84 filmin 
78’i 70’li ve 80’li yıllarda 
çekilir.
Türk sinemasının Adile 
Naşit’in oyunculuğunu 
keşfetmesindeki kilit isim 
Arzu Film’in kurucusu Ertem 
Eğilmez’dir. Yapımcı ve 
yönetmen Eğilmez, Naşit’i 
tiyatro sahnesinde seyreder 
ve Arzu Film kadrosuna 
katılmaya ikna eder. Arzu 
Film 70’li yıllarda aynı oyuncu 
grubu ile tıpkı bir tiyatro 
kumpanyası gibi çalışır ve yılda 
ortalama beş ila altı film gibi 
inanılması güç bir tempoda 
üretir. Benzer hikâyeleri 
benzer bir üslupla anlatan 
şirketin en belirgin janrı aile 
komedileridir. Adile Naşit 
sıradan insanların renkli 
ve sevgi dolu hayatlarını 
anlatan bu filmlerde benzer 

karakterlere hayat verir. 
Yeşilçam’ın belirli oyuncuları 
belirli karakterler ile 
özdeşleştiren pratik yaklaşımı 
Adile Naşit’e de ailenin neşeli, 
müşfik, fedakâr annesi 
rolünü biçer. Tek evladını 
çocuk yaşında toprağa veren 
Adile Naşit’in bu kayıptan 
kısa süre sonra yükselen 
Yeşilçam kariyerinde “anne” 
personasıyla özdeşleşmesi 
sinema tarihimizdeki hüzünlü 
hikâyelerdendir. Bu filmlerin 
hemen hepsinde Münir Özkul 
ile karşılıklı oynayan Naşit, 
bu dönemde sinemada hiç 
olmadığı kadar görünür olur. 
Zor durumlara düşen mutlu 
ailelerin hikâyelerini anlatan 
“Bizim Aile” (1975), “Gülen 
Gözler” (1977), “Neşeli Günler” 
(1978) nostaljiden hoşlanan 
seyircilerce bugün de severek 

Eğilmez, the founder of Arzu 
Film. Director and producer 
Eğilmez watched Naşit on 
stage and convinced her to 
join the company of Arzu 
Film. In the 70s, Arzu Film 
operated much like a theater 
company with the same group 
of players, producing 5-6 
movies a year, with a hard-to-
believe tempo. The company’s 
outstanding genre was family 
comedies, whose plots shared 
many similarities. Adile 
Naşit portrayed characters 
resembling one another in 
these movies that told the 
stories of ordinary people’s 
lives full of color and love. 
Yeşilçam’s practical approach 
of identifying various 
characters with certain actors, 
cast Adile Naşit in the role of 
the cheerful, tender-hearted, 

and self-sacrificing mother 
of the family. After burying 
her only child at a young age, 
Adile Naşit being identified 
with the persona of a mother 
in her Yeşilçam career, a very 
short while following her loss, 
is one of the saddest stories in 
our cinema history. In almost 
all of these movies which she 
played alongside with Münir 
Özkul, Naşit became visible like 
never before in her cinematic 
career. Telling the stories of 
happy families going through 
rough times “Bizim Aile” (Our 
Family, 1975), “Gülen Gözler” 
(Smiling Eyes, 1977), “Neşeli 
Günler” (Cheerful Days, 1978) 
are movies that viewers who 
love nostalgia enjoy even today. 
Specifically during religious 
holidays, people often watch 
one or more of these films.

4

4 Adile Naşit ve Münir Özkul 70’li yılların en sevilen film ikililerinden olur.
Adile Naşit and Münir Özkul become one of the best loved movie duos of the 70s.
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izlenen filmlerdir. Özellikle 
dinî bayramlarda, Türk 
televizyonlarında bu filmlerin 
bir veya birkaçına rastlamak 
işten bile değil.
80’li yıllarda sinema 
faaliyetleri hızla devam 
ederken, TRT’de yayınlanan 
çocuk programı “Uykudan 
Önce”yi sunması Adile Naşit’in 
kariyerinde yeni bir dönemi 
başlatır. Sıcak ve sevecen bir 
üslupla masallar anlatan ve 
dinleyicilerine “Kuzucuklarım” 
diye hitap eden Adile Teyze 
bu yıllarda yeni bir hayran 
kitlesi kazanır. Tıpkı Barış 
Manço’nun “Adam Olacak 
Çocuk” programıyla başardığı 

gibi bir jenerasyonla, temelleri 
çocuklukta atılan güçlü bir bağ 
kurar.
Trajik ve hüzünlü bir hayat 
süren komedi oyuncusu 
1987 yılında, 57 yaşında 
hayata gözlerini yumar. 
Kısa hayatına zengin 
ve çok yönlü bir kariyer 
sığdırmayı başaran 
Adile Naşit her yaştan 
seyircisince tebessümle 
hatırlanır. Naşit bugün 
İstanbul Karacaahmet’te, 
32 yıllık hayat arkadaşı Ziya 
Keskiner ve oğlu Ahmet 
Keskiner ile birlikte ebedî 
istirahatgâhında. Tabii bir de 
kuzucuklarının gönüllerinde.

While cinema was making 
headway at a rapid pace in the 
80s, presenting Uykudan Önce 
(Before Sleep), the children’s 
program broadcasted by TRT, 
gave a start to a new era in 
Adile Naşit’s career. Telling 
stories in a warm and loving 
manner and referring to her 
viewers as “Little Lambs,” 
Adile Teyze (Aunt Adile) 
won the hearts of a new fan 
base. Much like what Barış 
Manço managed to do with the 
program Adam Olacak Çocuk 
(Whizz-kid), she established a 
strong bond with a generation, 
laying the foundations of this 
bond in their childhood.

Having endured great loss 
in her life, the comedy 
actress passed away in 
1987 at the age of 57. Adile 
Naşit, who enjoyed a rich 
and multifaceted career 
during her short life, comes 
to the mind of viewers of 
all ages with her indelible 
smile. Naşit is in her f inal 
resting place in Karacaahmet 
Cemetery, Istanbul with her 
lifelong friend and partner of 
32 years Ziya Keskiner and 
her son Ahmet Keskiner. And, 
of course, in the hearts of all 
her little lambs.

5

Adile Naşit 1975 tarihli “Minik Cadı” filminde çocuk oyuncu Çiçek Dilligil ve 
Hulusi Kentmen ile.
Adile Naşit in the “Minik Cadı” (Minnie Witch, 1975) movie with Hulusi Kentmen 
and child actress Çiçek Dilligil.

“İşte Hayat” filmindeki performansı Naşit’e 1976 yılındaki en iyi kadın oyuncu 
dalında Altın Portakal ödülünü kazandırır.
With her performance in “İşte Hayat” (Such is Life), Naşit won The Best Actress 
Golden Orange in 1976.

5

6

6
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THE HIDDEN UNDERWATER 
PARADISE

Located 112 kilometers from Şanlıurfa, Halfeti is 
one of the most extraordinary places in Turkey with 

its black roses that do not grow anywhere else in 
the country, villages that remain underwater, and 

historical riches visited every year by more and more 
people whose curiosity is aroused. 

Şanlıurfa’ya 112 kilometre uzaklıktaki Halfeti, 
Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmeyen 

karagülleri, sular altında kalan köyleri ve her yıl daha 
fazla insanın merak duyarak ziyaret ettiği tarihî 

zenginlikleriyle Türkiye’nin en sıra dışı yerlerinden.

SULAR ALTINDAKİ 
GİZLİ CENNET: 

HALFETİ

HÜLYA ULUPINAR

MUHAMMED EMİN ÇİFTÇİ / EYEEM - GETTY IMAGES TURKEY
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Asurlular tarafından MÖ 
9’uncu yüzyılda kurulan ve 
o dönemdeki adı Şitamrat 
olan Halfeti yıllar boyunca 
Roma, Sasani, Arap, Emevi 
ve Abbasi medeniyetlerine ev 
sahipliği yapmış. Daha sonra 
Selçukluların himayesine giren 
bölge, 16’ncı yüzyılda Osmanlı 
topraklarına katılarak bugüne 
kadar varlığını sürdürmüş. 
Şanlıurfa’nın Gaziantep 
sınırında yer alan Halfeti ilçesi, 
3 bin yıl önce Fırat Nehri’nin 
kıyı şeridindeki sarp kayalıklara 
kurulmuş. Nehrin iklime olan 
etkisiyle bölgede Akdeniz 
iklimine sahip tek yerleşim yeri 
olma özelliği taşıyor. Halfeti; 
GAP projesi kapsamında 
kurulan Birecik Barajı’nın sular 
altında bıraktığı Eski Halfeti, 
halkın yeni yerleşim yeri olarak 
belirlenen ve Eski Halfeti’ye de 
15 kilometre uzaklıkta bulunan 
Yeni Halfeti olmak üzere iki 
bölüme ayrılıyor.  
Birecik Barajı’nın sular altında 

bıraktığı Eski Halfeti, ilçenin 
turistik önemi günden güne 
artan, yerli-yabancı turistlerin 
akın ettiği bir bölge. Eski 
Halfeti’de onlarca tarihî 
konak, kale, ibadethane ve ev 
sular altında kalmış. Zamanla 
suların bir nebze çekilmesiyle 
görenleri kendine hayran 
bırakan eşsiz yapılar gün 
yüzüne çıkmış. Eski Halfeti ile 
özdeşleşen manzaralar arasında; 
gökyüzüne uzanan cami 
minaresi gelip gören insanların 
çektiği birçok fotoğraf karesinde 
yerini alıyor. Türkiye’de sadece 
Eski Halfeti’de yetişen ve 
diğer bir adı da Ağlayan Arap 
Kızı olan siyah gül yöreyle 
özdeşleşmiş endemik bir 
bitki ve sadece ilkbaharda, 
sonbaharda açıyor. Görenleri 
kendine hayran bırakan bu 
güller kozmetik sektöründe 
kullanılmaya başlandığından 
önemli bir ticari potansiyele 
sahip. Düzenli turlar düzenleyen 
tekneler, Eski Halfeti’nin 

Built by the Assyrians in the 
9th century BC and known as 
Şitamrat in those times, Halfeti 
has hosted Romans, Sassanians, 
Arabs, and the Umayyad and 
Abbasid civilizations. Later, 
taken over by the Seljuks, the 
region made it to this day after 
being annexed to the Ottoman 
lands in the 16th century. Located 
over Şanlıurfa’s border with 
Gaziantep, Halfeti borough was 
set up 3,000 years ago on sheer 
slopes forming the banks of the 
Euphrates River. With the river’s 
impact on the climate, it is the 
sole settlement which features 
a Mediterranean climate in this 
region. Halfeti is divided into two 
zones: Old Halfeti, which remains 
under the waters of the Birecik 
Dam built within the scope of the 
Southeastern Anatolia Project, 
and New Halfeti specified as the 
new settlement 15 kilometers 
from old Halfeti.  
The Old Halfeti, which was 
inundated with the building of 

the Birecik Dam, is an area in 
the borough that is constantly 
becoming more famous as a 
tourist attraction and hence 
receiving an influx of domestic 
and foreign tourists. Tens of 
historical mansions, castles, 
temples, and houses in Old 
Halfeti are now underwater. In 
time, with the waters retreating 
a bit, unique and impressive 
structures have seen the light 
of day. Among the landscapes 
that have become identified with 
Old Halfeti are the minaret of 
the mosque that stretches out 
towards the sky –it features in 
many snapshots taken by visitors. 
Growing only in Old Halfeti in 
Turkey, the black rose, aka the 
“Crying Black Girl,” is an endemic 
plant that is identified with 
the region and only blossoms in 
spring and autumn. Since these 
striking roses started to be used 
in the cosmetic industry, they also 
hold an important commercial 
potential. Tour boats leaving 
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3
1 Halfeti deyince zihinlerde kalıcı 

yeri olan en meşhur karelerden 
biri de göğe yükselen ihtişamlı 
cami minaresi. Sular altında kalan 
Savaşan köyünün sembollerinden 
biri olan minare birçok fotoğrafta 
başrolde. 
When you say Halfeti, one of the first 
scenes that comes to people’s mind 
is the minaret that rises towards 
the sky in all its glory. The minaret, 
which is one of the symbols of the 
Savaşan village that was inundated, 
stars in many a snapshot.

Halfeti’de görülecek birçok noktaya 
ulaşım teknelerle sağlanıyor. 
Yaklaşık bir saat süren tekne 
turları Halfeti halkının geçim 
kaynaklarından biri aynı zamanda.
You can get to many sights in Halfeti 
by boat. Organizing the boat tours 
that take about an hour is also a 
source of income for the locals.

2

3 Halfeti’nin Gaziantep sınırında 
yer alan Rum Kale önemli tarihî 
kiliseleri ve şehir kalıntılarıyla 
mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden biri.
Located in the Gaziantep border of 
Halfeti, Rum Kale is one of the must-
see local destinations for its historical 
church and city ruins.

merkez köyü Savaşan’dan 
başlayarak bölgeyi baştan sona 
gezmek isteyen ziyaretçiler 
için hizmet veriyor. Halfeti’ye 
gittiğinizde bu teknelerden 
kiralayarak bir kısmı sular 
altında kalan bu antik kenti 
keyifle dolaşabilir ve kıyı 
boyunca sıralanan restoranlarda 
bölgenin en meşhur lezzetlerini 
tadabilirsiniz.  
Eski Halfeti’nin yanı sıra 
bölgenin görülmesi gereken 
yerleri arasında tekneyle 
ulaşımın sağlandığı Rumkale 
önemli. 12’nci yüzyılda Ermeni 
Apostolik Kilisesi’nin merkezi 
hâline gelen ve Mercidabık 
Savaşı’nda elde edilen galibiyetle 
Osmanlı’ya katılan Rumkale’de 
önemli eserler bulunuyor. Aziz 
Nerses Kilisesi, Barşavma 
Manastırı ve kale kalıntıları 
Rumkale’de yer alan eserler 
arasında. Özellikle Aziz Nerses 
Kilisesi gotik tarzın öne çıktığı 
mimari detaylarıyla ziyaretçileri 
büyülüyor. İlçenin Norhut 

regularly from Savaşan, the 
central village in Old Halfeti, 
serve those who would like an 
in-depth tour of the place. When 
you reach Halfeti on one of these 
boats, you can tour the ancient 
city, a part of which is now 
underwater and taste the most 
famous delicacies of the region 
in the restaurants that line the 
shore.  
Besides Old Halfeti, Rumkale, 
which you can get to by boat, 
comes to the fore among the 
must-see places in the region. 
Rumkale, which features 
important sites, became the 
center of the Armenian Apostolic 
Church in the 12th century and 
was added to the Ottoman lands 
following the victory at the 
Battle of Marj Dabiq. The Church 
of St. Nerses, the Barşavma 
Monastery, and the castle are 
not to be missed at Rumkale. 
Especially St. Nerses fascinates 
visitors with its architectural 
details, predominated by the 

köyünde yer alan Norhut Kilisesi 
de kuruluş tarihi 5’inci yüzyıl 
Bizans dönemine dayanan ve 
mimarisiyle özellikle görülmesi 
gereken yerlerden. 
Önceden Eski Halfeti’de 
bulunan, Halfeti yöresinin ileri 
gelenlerinden biri olan Feyzullah 
Efendi tarafından 1901 yılında 
yaptırılan Feyzullah Efendi 
Konağı’nın -Birecik Barajı’nın 
kurulmasından sonra sular 
altında kalma riski taşıdığı için- 
tüm taşları Mardin yolu üzerine 
yapılan Osman Bey Kampüsü’ne 
taşınmış. Burada aslına uygun 
olarak inşa edilen 14 odalı, 
gösterişli konak da görülmeli.  
Birçok medeniyetin üzerinde 
hüküm sürdüğü Halfeti, 3 
bin yıllık zengin tarihiyle 
turizmde önemli bir noktaya 
ulaşmış durumda. Son olarak, 
2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” 
ilan edilmesi de bu yükselişe 
ivme kazandırdı. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan Göbeklitepe’ye yapılan 

Gothic style. The Norhut Church, 
located in the borough’s Norhut 
village, dates back to the 5th 
century and impresses with its 
architecture. 
All the stones of the Feyzullah 
Efendi Mansion, which was 
built in 1901 upon the order 
of Feyzullah Efendi, one of the 
notables of the Halfeti precinct, 
were moved to the Osman Bey 
Campus on the road to Mardin 
since there was a risk that it 
would be flooded by the waters 
of the Birecik Dam. The stately 
mansion with 14 rooms, which 
was reconstructed as per its 
original state, is a site not to be 
missed.  
Having been ruled by many 
civilizations, Halfeti has come 
to hold a special place in tourism 
with its 3,000-year-old past. The 
declaration of 2019 as the “Year 
of Göbeklitepe” lent impetus to 
its rise to fame. People’s visits to 
Göbeklitepe, which was admitted 
to the UNESCO World Heritage 
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ziyaretler, bölge destinasyonları 
arasında yer alan Halfeti’nin de 
yeni ziyaretçilerle tanışmasını 
sağladı. “Citta Slow” unvanına 
sahip Halfeti, Türkiye’de bu 
prestijli unvana sahip 15 yerden 
biri.  
Akdeniz ikliminin hüküm 
sürdüğü ilçede Urfa fıstığı, 
hububat ve üzüm üretimi önemli 
bir yer tutuyor. Halfeti’nin taşlık 
ve engebeli arazileri küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine müsait 
olduğundan temel geçim 
kaynakları arasında küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği yer 
alıyor. Gaziantep ve Şanlıurfa 
mutfaklarının etkisiyle 
oluşan Halfeti mutfağı zengin 
medeniyetlerden miras kalan 
reçeteleri de yaşatmaya devam 
ediyor. Mevsimi geldiğinde 
Halfeti kadınlarının hazırladığı 
turşu, salça, nar ekşisi, pekmez 
her evde mutlaka yer alıyor. 
Halfeti’nin meşhur lezzetleri 
arasında yumurtalı köfte, 
diğer adı kapalı lahmacun olan 
semsek, şabut balığı, dolma 
eziği gibi tatlara tabii ki geniş 
bir yelpazesi olan kebaplar eşlik 
ediyor. Urfa kebabı, cağırtlak 

List, has given the chance to 
Halfeti, which is considered to 
be another destination in the 
region, to host many new visitors. 
Declared a Cittaslow, Halfeti is 
one of the fifteen places in Turkey 
to hold this prestigious title. 
In this borough where the 
Mediterranean climate reigns, 
the pistachio of Urfa, grains, 
and grapes play a great role in 
production. The stony and rough 
terrain of Halfeti is suitable for 
sheep and goat breeding, which 
form the locals’ main source of 
income. Shaped under the influence 
of Gaziantep and Şanlıurfa 
cuisines, Halfeti cuisine continues 
to keep alive the recipes inherited 
by the prosperous civilizations 
of the past. When the season 
comes, all the pickles, pastes, 
pomegranate syrup and grape 
molasses prepared by the 
women of Halfeti take their 
places in each home’s kitchen. 
Among the famous delicacies 
of Halfeti are meatballs with 
eggs; “semsek” which is a type 
of closed lahmacun; shabout, 
a species of cyprinid fish; 
“ dolma eziğ i”; and a wide 

Huzur, sükûnet ve tarihin 
buluştuğu Halfeti her yıl daha fazla 
ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.   
Halfeti, where peace, tranquility, and 
history meet, continues to host more 
and more visitors every year.

4

4

variety of kebabs. Among 
the rich kebab varieties of 
Halfeti cuisine are Urfa kebab, 
“cağırtlak” kebab, “haşhaş” kebab, 
and onion, tomato and eggplant 
kebab. Nominated as a World 
Gastronomy City, Halfeti cuisine 
has reached large masses with 
the “Meyve Yemekleri Festivali” 
(Fruit Dishes Festival) held for the 
fourth time this year. This borough, 
which is famous for its kebabs, local 
delights, and shabout, has shed 
light on recipes that have peaked 
the interest of foreign culinary 
masters. Promoting its delicacies 
such as “erik tava” (greengage stew) 
quince stew, onion and Japanese 
plum kebab, “patlak” sauté, incir 
(fig) kebab, seasoned rice with 
fruit, black rose chocolate with 
pistachios, and black rose sherbet 
to the whole world, Halfeti is 
working hard to become one 
of the future world-renowned 
cities of gastronomy.  
With its natural beauties, 
hospitable folks, and impressive 
cuisine, Halfeti continues to be 
an enchanting place that leaves 
those who visit it with dreams 
of returning. 

kebap, haşhaş kebabı; soğan, 
domates ve patlıcan kebabı 
Halfeti mutfağının zengin 
kebap çeşitlerini oluşturuyor. 
Dünya Gastronomi Şehri unvanı 
için aday gösterilen Halfeti 
mutfağı, bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen Meyve 
Yemekleri Festivali’yle de adını 
daha geniş kitlelere duyuruyor. 
Kebapları, yöresel tatları ve 
şabut balığıyla ünlü ilçe bu 
festivalle birlikte yabancı 
mutfakların ilgisini çeken 
reçetelerini de gün yüzüne 
çıkardı. Erik tavası, ayva 
güveci, soğan ve yeni dünya 
kebabı, patlak kavurması, 
incir kebabı, meyveli içli pilav, 
fıstıklı karagül çikolatası 
ve karagül şerbeti gibi özel 
tatlarını tüm dünyaya tanıtan 
Halfeti, geleceğin dünyaca 
ünlü gastronomi şehirlerinden 
biri olmak için var gücüyle 
çalışıyor.  
Doğal güzellikleri, 
misafirperver halkı ve güçlü 
mutfağıyla Halfeti, gidip 
gören herkese tekrar buluşma 
hayali kurduran masalsı bir yer 
olmaya devam ediyor.

 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara, İstanbul 

Sabiha Gökçen ve İzmir-
Şanlıurfa arasında karşılıklı 

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

sitemizi ziyaret edin.

INFO
AnadoluJet has round-trip flights 
between Ankara, İstanbul Sabiha 

Gökçen and İzmir - Şanlıurfa. 
*Alterations can be made to the schedule/ 

hour of flights, please visit our website.

anadolujet.com 
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İLAN

TÜRKİYE

Dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayolu ile keşfet

KARS
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ÖĞRENCİLER VE VELİLER İÇİN KARNE ZAMANI
IT IS REPORT CARD TIME FOR BOTH STUDENTS AND THEIR PARENTS

Verilen karne sadece çocuğun değil, anne-babanın da karnesidir. 
 
The report card given is not only a reflection of the child’s effort but also of their parent’s attitudes. 

RAMAZAN ŞİMŞEK
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Nerede o eski karne telaşı! 
Ebeveynler merakla notları 
beklerken çocuk da eve iyi bir 
karne getirme derdindeydi. 
Varsa zayıfları kurtarmak, 
yoksa teşekkür ve takdir 
heyecanına kapılmak tüm 
öğrencilerin anılarında 
en güzel yeri alırdı. Ders 
çalışmamak için bahane 
arayanlar bile sözlü olmak 
için sıraya girerdi. Yarım 
puanın bile hesabı yapılırdı. 
Şimdi ise veliler notları anlık 
olarak internet üzerinden 
takip edebiliyor, karneye 
gelecek notları az çok biliyor 
artık. Sınıfta kalmanın 
zorlaşması, not yükseltmenin 
kolaylaşması da karnelerin 
eski heyecanını azalttı 
açıkçası. Heyecan azalsa da 
karneler ve hediyeler hâlâ 
önemini koruyor!
Çocuğun notları yüksekse ve 
iyi bir karne getirdiyse mutlu 
bir hava, başarının sonucu bir 
gurur hissi vardır evde. Çocuk 
sadece alacağı hediyeleri ve 
geçireceği güzel tatili düşünür. 

Karnesi Çok İyiyse Çocuğa 
Nasıl Yaklaşılmalı? 
Karnenin çocuğun dönem 
boyunca sarf ettiği emeğin, 
çalışmasının bir sonucu 
olduğu, söylenen güzel 
sözlerin ve tebriklerin sadece 
nota değil özellikle emeğe 
ve çalışmaya yöneldiği 
vurgulanmalıdır. Çocuk için en 
güzel hediye anne ve babanın 
kendisini takdir etmesidir. 
Çocuk yüksek notlarla zaten 
çalışmasının ödülünü almıştır. 
Çocuğun sevdiği bir etkinliği 
ailece yapmak, sevdiği bir 
yere birlikte gitmek küçük 
bir kutlama için uygun bir 
yaklaşım olabilir. 
En sağlıksız yaklaşımların 
başında başarıyı küçümsemek 
gelir. Bu tutum dönem 
boyunca sarf edilen emeği, 
yoğun çalışmaları ve başarıyı 
değersizleştirir. Ne yaparsa 
yapsın ebeveyninin takdirini 
kazanamayacak olmanın 
kaygısıyla çocuk kendini 
yetersiz hisseder. Ya tüm 
hevesi kırılır ya da kendini 

Where is that report card 
excitement of the old days? Whilst 
the parents curiously waited to 
see their children’s grades, the 
children strived to bring in a good 
report card. Failing a course and 
sitting for the make-up exam or the 
thrill of being given a certificate 
of achievement or merit made the 
best of memories for the students. 
Even those who were looking for 
excuses not to study, would get in 
line for the oral exam. Calculations 
were made on how to get even 
half a point more. Now, however, 
parents can follow the students’ 
grades instantaneously online, 
and they know more or less what 
grade their children will get. In 
truth, since failing a class got 
more difficult and raising your 
grade became easier, that old 
thrill of getting a report card has 
decreased. Even though that dither 
has diminished, report cards and 
presents still matter!
If the grades of the child are 
high and if s/he has brought 
home a good report card, a good 
atmosphere and a feeling of being 

proud prevails in the house as a 
result. The child only thinks of the 
presents they will be given and the 
nice holiday that will follow.

How to Approach a Child if 
Their Report Card Is Good ?
You must emphasize that the 
child’s grades are the result of 
the effort they spent and of their 
labor-intensive studies throughout 
the semester. The nice words and 
the congratulations are not only for 
the grades but also for the effort 
and studying. The best present for 
a child is the appreciation of their 
parents. The child has already 
been rewarded for their studies by 
the high grades. Doing an activity 
the child enjoys such as going to a 
place the child loves can be the best 
approach to a small celebration. 
Among the unhealthiest of 
approaches is belittling success. 
This attitude trivializes the effort 
spent throughout the entire term, 
the studying, and the subsequent 
success. The child feels inadequate 
thinking that whatever the 
child may do, they will not be 
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“zararlı” düzeyde bir hırsın 
içinde bulabilir. Diğer bir 
sağlıksız yaklaşım da abartılı 
kutlamalar yapmak ve pahalı 
hediyeler almaktır. Bunlar 
öğrenmeyi, merak etmeyi, 
süreci değil sadece sonucu ve 
yüksek notları ödüllendirir. 
Öğrenme bir anlamda 
amacından sapar, öğrenmeye 
değil hediyelere odaklanılır. 
Notlar yüksekse işler daha 
kolay görünür. Notlar 
düşükse çocuğun morali de 
bozulur. Çocuk kötü karnenin 
sonucunda özellikle anne-
baba tarafından gelebilecek 
ağır bir suçlama, eleştiri ya 
da ceza korkusu hisseder. 
Başarısı tartışma konusu olan 
bir çocuk için karnenin kötü 
olması “kanıt” işlevi görür ve 
çocukta “yetersizlik” hissine 
neden olur. “Ben başarısız bir 
öğrenciyim.” düşüncesi bu 
duyguyu besler ki bu durum 
sadece başarısızlığı artırmakla 
kalmaz çocuğun ruhunu da 
derinden zedeler. Duyulan 
özgüven eksikliği derslerle 
sınırlı kalmaz, diğer alanlara 
da yansıyabilir. Hissedilen 

diğer duygu ise üzüntü ve 
beraberinde gelen suçluluk 
hissidir. Ailesine iyi bir karne 
hediye etmek isteyen ya da 
kendisinden iyi karne beklenen 
çocuk ailesini mutlu edemediği 
için üzüntü ve suçluluk duyar.
 
Kötü Karne ile Gelen 
Çocuğun Ailesi Ne Hisseder?
Aileler beklemedikleri bir 
sonuçla karşılaşırlarsa kızarlar. 
Ama ebeveynin haklı olduğu 
anlamına gelmemelidir bu. 
Öte yandan yoğun bir endişe 
de duyarlar ki bunun nedeni 
de gelecek korkusudur. 
Çocuklarının gelecekte de 
başarısız olacağı kaygısı bu 
duyguyu yaşamalarına neden 
olur. Bunun yanında tabii ki 
“Biz nerede yanlış yaptık?” 
düşüncesinden doğan pişmanlık 
ve suçluluk duygusu kendini 
gösterir. 

Karnesi Kötü Gelen Çocuğa 
Nasıl Davranılmalı?
Sağlıklı ve çözüm odaklı 
bir iletişim kurabilmek için 
çocuğun neler hissettiğini 
anne ve babanın çok iyi bilmesi 

appreciated by their parents. 
Either the child can be totally 
discouraged or find themselves 
engulfed in a “harmful” ambition. 
Another unhealthy approach is to 
have exaggerated celebrations and 
get expensive gifts. These do not 
reward learning, curiosity, and 
the process but solely the result 
and high grades. Learning gets 
deviated from its aim and the focus 
shifts from learning to gifts. 
If the grades are high, everything 
seems to be easy. If the grades are 
low, the child gets demoralized. 
The child fears heavy accusations, 
criticism, or punishment from 
their parents for a bad report 
card. For a child whose success is 
a matter of discussion, a report 
card is “evidence” and leads to a 
feeling of “inadequacy.” The idea 
“I’m an unsuccessful student” 
feeds this feeling, and this does 
not only exacerbate failure, but it 
also tarnishes the soul of the child. 
The lack of self-confidence is not 
limited to school performance and 
can also find repercussions in other 
areas. The other feeling that is felt 
is dismay and the feeling of guilt 
that accompanies it. The child who 

would like to present a good report 
card or who is expected to present a 
good one feels guilty and dismayed. 

How Does the Family of a Child 
Who Brings a Bad Report Card 
Feel?
Families get upset if they face an 
outcome other than what they 
expected. But this should not mean 
that the parents are right in doing 
so. On the other hand, they tend to 
feel a deep-set anxiety which stems 
from a fear of the future. The fear 
that their children will fail in the 
future leads them to experience 
this feeling. Besides, the feeling 
of remorse and guilt born out of 
thinking “Where did we go wrong?” 
also manifests itself. 

How to Treat a Child Who 
Brings a Bad Report Card?
In order to establish healthy and 
result-oriented communication, 
the parents need to know in depth 
what the child feels and to be 
aware of their own sentiments. 
The healthiest step is to hold 
a mini-meeting. The emotions 
that are felt must be conveyed in 
the appropriate manner and it 
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gerekir, tabii kendi duygularını 
da. Atılacak en sağlıklı adım 
mini bir toplantı yapmaktır. 
Hissedilen duygular uygun bir 
dille anlatılmalı ve bu karnenin 
(çocuğun başarısına mani 
olan özel bir durumu yoksa) 
yapılanların doğal bir sonucu 
olduğu ifade edilmeli. Kimseyi 
suçlamamak gerektiğini ve bu 
durumun ailece kenetlenilerek 
değiştirilebileceğini, herkesin 
sorumluluk almasıyla daha 
başarılı olunabileceğini 
vurgulamak önemli. Özellikle 
bir sonraki dönem neler 
yapılacağı kısaca planlanmalıdır. 
Kesinlikle bir cezalandırma 
yapılmamalıdır. Çocuk tatilden, 
eğlenceden men edilmemelidir.

Ailelere Tavsiyeler
•Bu karne iyisiyle kötüsüyle 
anne-babanın da karnesidir. 
Karne sonrası sözlerinizi ve 
tavırlarınızı bunu da düşünerek 
belirleyin.
•Karne çocuğun kişiliğini değil, 

should be made clear -if the child 
does not have a special condition 
or circumstance hindering their 
success- that the report card is a 
natural result of their actions. It 
is important to emphasize that 
there is no need to point fingers 
and this situation can be reversed 
by bonding as a family, and that 
with everybody owning up to 
their responsibility, a higher level 
of success can be achieved. Next 
semester’s plans should be planned 
in detail. In no way should there be 
any retributions. The child should 
not be deprived of a holiday and 
having fun. 

Recommendations for Families
•In both its good and bad parts, 
this is also the report card of the 
guardians. Determine what you 
will be saying and the attitude 
you will display when you get the 
report card with that in mind.
•The report card does not reflect the 
personality of the child, only their 
performance and effort in a given 

sadece belli bir dönemdeki 
performansını, çabasını 
yansıtır.
•Notlar yüksekse sevincinizi 
abartmayın, gösterişli hediyeler 
vermeyin ki çocuk “notların 
kendisinden daha önemli 
olduğunu” düşünmesin.
•Notlar çok düşükse “üzgün 
olduğunuzu, sebeplerini 
araştırarak birlikte ve daha 
çok çalışarak” bu durumu 
aşacağınızı vurgulayın. 
•Dersler arasında “ayırım” 
yapmayın, sizin dünyanız ile 
onun dünyası farklıdır.
•Notların düşük olması 
sadece çalışmamanın değil, 
“dikkat eksikliği, disleksi, diğer 
öğrenme güçlükleri, sağlık 
sorunları ya da evdeki duygusal 
sorunların” bir sonucu da 
olabilir. Kızmak yerine araştırın 
ve destek alın. 
•Kesinlikle her çocuk anne-
babasına iyi bir karne getirmek 
ister. Başarıyı engelleyen 
mutlaka bir şeyler vardır. 

period of time.
•If the grades are high, do not 
exaggerate your happiness, do 
not give the child ostentatious 
gifts, don’t lead them to think that 
“grades are more important than 
people.”
•If the grades are low, emphasize 
that you are sorry and say, “We 
will get down to the reason and 
work harder to overcome it.” 
•Do not discriminate between 
subjects; the child’s world and your 
world could be different.
•The child’s grades may not be 
low because they are not studying 
enough, but can be due to attention 
deficit, dyslexia, other learning 
difficulties, health problems, or 
emotional problems at home. 
Instead of getting angry, do your 
research and get support. 
•Every child would like to hand a 
good report card to their parents/
guardians. There are certainly 
reasons that are hindering their 
success. 
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Hayatın her alanını etkileyen teknoloji, sadece ilk 
günden beri değişmeyen içten yanmalı motorlara 
alternatifleriyle değil, endüstrinin tamamına büyük 
bir etkide bulundu ve bulunmaya devam ediyor. 
Sürücüsüz otomobillere doğru giden yolda daha 
birçok yenilik var!

Influencing all areas of life, technology does not only pose 
an alternative to internal combustion engines, but has had 
and continues to have a great impact on the automotive 
industry as a whole. There are so many innovations on the 
road that leads to driverless cars!

TEKNOLOJİ OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİNE FENA 

ÇARPTI!
TECHNOLOGY HAS TRANSFORMED 

THE AUTOMOTIVE INDUSTRY!
CEM SÜNBÜL



ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2020  91  



92  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2020

Bakmayın siz söze eleştirel 
bir yaklaşımla içten yanmalı 
motorlardan hayıflanarak 
başladığımıza; esasen 
otomotivin tarihine 
baktığımızda teknolojilere 
en açık endüstrilerden 
biri olduğunu kolaylıkla 
görebiliriz. Bir önceki 
yüzyılın başında ilk seri 
üretim otomobil olan Ford'un 
yol almaya başlamasından 
bu yana teknoloji endüstriyi 
üretim, çalışma ve bakım 
açısından sürekli dönüştürdü. 
Gazla beslenen ve içten 
yanmalı motorun yerini 
alacak yeni itici güçler de 
hayatımıza girdi nihayet. 
Fosil yakıtlardan elektrikli, 
hibrit ve alternatif enerji 
formlarına doğru hızla yol 
alıyoruz.
Elektrikli araçlar her ne 
kadar çağımızın teknolojisi 
gibi dursa da ilk elektrikli 
otomobiller 1890’larda yola 
çıkmıştı. Ne var ki gelişimi 
ve verimliliği için doğru 
zamana ulaşması adına 
100 yıldan fazla geçmesi 

gerekti. Tesla bu konuda 
bayrağı taşırken tüm büyük 
markalar yakın geleceğin 
itici gücü olan elektrikli 
araçlarla ilgili büyük bir 
uğraş veriyor. Sürücüler ve 
yolcular için teknolojinin 
endüstriye etkisi elbette 
sadece üretim ve bakım 
alanında kalmadı. Sonunda 
80’lerin hit televizyon dizisi 
“Kara Şimşek” gibi kendi 
kendine yol alabilen araçlarla 
da tanıştık: Otonom Sürüş. 
Iggy Pop’un o şahane “The 
Passenger” parçasında 
söylediği gibi, arabaya sadece 
yolcu olarak binmek artık 
mümkün.
 
“Kara Şimşek” Teknolojisi
Gösterildiği yıllarda 
2000’lerde yollarda “Kara 
Şimşek” gibi araçların 
olacağını hayal ediyorduk. 
Bu hayallerimizin 
gerçekleşmesi 20 yıl kadar 
gecikti ama yapay zekânın 
(ve beraberinde dijital 
ekosistemin) kazandığı 
ivmeye baktığımızda çok 

Don’t make much of me 
starting to bewail the changes 
in internal combustion 
engines. In truth, when we 
look at automotive history, we 
can easily see that it is one of 
the industries that is open to 
technological advances. Since 
the day when the first mass-
produced Ford started to wend 
its way at the beginning of the 
previous century, technology 
has transformed industry in 
terms of production, operation, 
and maintenance. The driving 
forces which will be taking the 
place of internal combustion 
engines and those running on 
gasoline have finally made 
it into our lives. We are fast 
moving away from fossil fuels 
and towards electrical, hybrid, 
and other alternative energy 
forms.
Even though electric vehicles 
seem to be a new technology, 
the first electric cars were 
seen on the road in the 
1890s. However, for their 
development and efficiency to 
reach an adequate level over 

a century had to pass. While 
it was pioneered by Tesla, all 
the big brands are making 
great effort towards electric 
cars, the driving force of the 
near future. For drivers and 
passengers, the impact of 
technology on the industry is 
not limited to production and 
maintenance, of course. After 
all, we were also introduced 
to autonomous driving by 
vehicles like KITT, the car in 
the '80s hit TV series "Knight 
Rider". Just like Iggy Pop says 
in the wonderful song “The 
Passenger,” it is possible to say 
“I am the passenger” as you get 
into the driver’s seat of a car! 

Knight Rider Technology!
When the series “Knight Rider” 
was being broadcast, we were 
imagining cars like that to be 
on the roads in the 2000s. It 
took 20 years for these dreams 
to come true but when we 
look at the pace with which 
artificial intelligence (and the 
digital ecosystem) is gaining 
momentum, we foresee that 
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daha kısa sürelerde, çok 
daha akıl almaz yeniliklerle 
tanışabileceğimizi 
öngörüyoruz. Arabalar 
sadece kendine akıllı değil, 
birbirleriyle de iletişimde 
olarak, yoldan bilgi alarak, 
şehirden bilgi toplayarak ve 
geri bildirimde bulunarak 
çok daha gelişmiş bir 
dünyanın oluşmasını 
sağlayacak. Otonom sürüş 
sonrası otomobil sahipliği 
de farklılaşacak. Paylaşım 
ekonomisi mantığında bir 
üreticiden araba kiralayarak 
sizin olduğunuz yere belirli 
bir dakika içinde gelecek 
otomobillere binilebilecek. 
Lüks otomobil kullananlar 
aynı markalardan araç 
kiralayarak aynı lüksü 
sürdürebilecek veya orta 
sınıf bir otomobil tercih 
edenler yine bu sınıf model 
sunan bir markanın aracını 
kiralayarak istediği an 
otomobil hizmeti alabilecek. 
Yollarda sürücüsüz yüzlerce 
otomobil göreceğiz ve bunlar 
akıllı şehirlerin damarlarında 

we will be introduced to more 
inconceivable innovations in 
a shorter period of time. The 
cars will not only be smart, but 
they will talk with one another. 
By obtaining information 
from the road, collecting data 
from the city, and providing 
feedback they will lead to the 
formation of a more advanced 
world. After autonomous 
driving, automobile ownership 
will also be different. As a 
part of a sharing economy, 
we’ll be able to rent a car 
from a manufacturer and get 
in the vehicle that will arrive 
wherever we are within a 
certain time frame. Those 
using luxury automobiles 
will also be able to keep 
up their luxury lifestyle by 
renting vehicles of the same 
brand while those who opt 
for middle class cars will be 
able to get car services by 
renting from a brand that 
offers models of this class. 
We will be seeing hundreds of 
driverless cars on the roads, 
and these will operate as the 

dolaşan mobil veri 
istasyonları gibi çalışacak 
ve başka yeni teknolojilerin 
gelişmesini, yeni verimlilik 
imkânlarının sunulmasını 
sağlayacak.
Günümüzün teknolojilerine 
dönersek, artık Avrupa 
Birliği’nde bir otomobil 
satmak istediğinizde 
belirli otonom güvenlik 
standartlarını sunma 
zorunluluğu bile teknolojinin 
otomobillere etkisini 
ortaya koyuyor. Teknolojik 
fren sistemi dediğimizde 
aklınıza sadece ABS ve EBD 
gibi sistemler gelmesin. 
Artık aklımıza ilk olarak 
AEB gelebilir. Günümüzde 
birçok yeni araçta standart 
olan AEB (Autonomous 
Emergency Braking - 
Otonom Acil Frenleme) yolu 
değerlendiriyor ve potansiyel 
çarpışmaları kamera, 
radar ve lidar teknolojisini 
kullanarak önlüyor. AEB 
ve benzeri sistemler önce 
sürücüyü potansiyel bir 
kazayı önlemesi için uyarıyor, 

mobile data stations that 
traverse the arteries of smart 
cities. They will pave the way 
for the development of new 
technologies and the provision 
of new opportunities for 
efficiency.
If we are to return to the 
technologies of our day, when 
you want to sell an automobile 
in the European Union, the 
fact that you are obliged to 
provide certain autonomous 
safety standards puts forth 
the impact of technology on 
automobiles. When we say 
technological braking systems, 
don’t just think of systems such 
as ABS and EBD. Now, the first 
to come to your mind should 
be AEB. The new standard 
in many vehicles today, AEB 
(Autonomous Emergency 
Braking) assesses the road and 
prevents potential crashes by 
employing camera, radar, and 
LiDAR technologies. Systems 
such as AEB first warn the 
driver in order to prevent a 
potential accident, and if they 
don’t get any reaction from the 
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sürücüden tepki gelmezse 
saliseler içinde devreye 
girerek fren yapıyor.
 
Standart Donanım: 
Güvenlik
Benzer şekilde, yolu izleyen 
güvenlik sistemleri şeritten 
çıkınca şeride sokuyor, 
kör noktada bir araç varsa 
yan kameralardan bilgi 
alarak sürücüyü uyarıyor 
ve geri giderken bir nesne 
varsa hem arka kameradan 
aldığı görüntüyü ekranda 
göstererek hem de 
sensörlerden aldığı bilgilere 
dayanarak sesle uyarıyor. 
Hatta yola gösterdiğiniz 
tepkilere dayanarak 
uykunuzun gelip gelmediğini 
anlayıp bir kahve molası 
vermenizi dahi isteyebiliyor. 
Tüm bunlar sürücülerin 
yola daha fazla konsantre 
olmasını ve dolayısıyla hem 
konforlu hem de mümkün 
olan en güvenli yolculuğu 
sağlamak adına, gelişen 
teknolojinin nimetleri 
sayesinde gerçekleşiyor. 

driver, they take over control 
within seconds and hit the 
brakes. 

Standard Equipment: 
Safety
Similarly, the safety systems 
which scan the road, return 
you to the lane when you 
stray away from it; warn you 
if there is a vehicle in the 
blind spot by collecting data 
from the side cameras; and if 
you are backing towards an 
object, they show the image 
captured by the cameras at the 
back and give out a warning 
signal based on data from the 
sensors. Depending on the 
driver’s reaction, the car can 
discern whether you are sleepy 
or not, and asks you if you’d 
like to take a coffee break. All 
of the above is now possible 
thanks to the blessings of the 
technological advances made in 
the name of getting drivers to 
concentrate on the road more 
fully, and hence providing a 
more comfortable and safe 
means of travel. 

Teknoloji devlerinden 
Google’ın arabası için 
geliştirdiği sistem ise yoldaki 
diğer sürücülerin ortak yol 
davranışlarını yorumlamak 
için programlanarak otonom 
sürüşün daha güvenli ve 
konforlu olmasını sağlayacak 
şekilde öngörü elde etmesini, 
daha akıllı yol almasını 
sağlıyor. Lazer sensörlerle 
donatılmış sistem, çevresinde 
yol alan araçların hızlarına 
ve hareket düzenlerine 
göre otomobil, bisiklet veya 
motosiklet olup olmadığını 
tanımlayabiliyor. Apple’ın sır 
gibi sakladığı otomobilinin 
de çarpıcı yeni teknolojiler 
sunacağı muhakkak. 
Sürücülerin hayatını yollarda 
kolaylaştıran bir diğer 
teknolojinin adı ise adaptive 
cruise control (uyarlanabilir 
seyir kontrolü). Farklı 
markaların sunduğu adaptif 
sistemler içinde, örneğin 
Audi’nin sistemi, dur-kalk 
işlevine sahip aracın çevresini 
analiz etmek için 30 ayrı 
kontrol ünitesi kullanıyor 

The systems developed by the 
technology giant Google for its 
own car provide the chance to 
program the vehicle to interpret 
drivers’ common driving 
behaviors on the road in order 
to obtain better foresight, to 
render the autonomous drive 
safer and more comfortable, 
and to navigate more smartly. 
The system, which is rigged 
with laser sensors, can decipher 
whether the vehicles cruising 
around it are automobiles, 
bicycles, or motorcycles 
depending on their speed 
and movement patterns. It is 
certain that the automobile 
Apple is keeping under wraps 
will also feature striking new 
technologies. 
The name of one other 
technology that eases the life 
of drivers is adaptive cruise 
control. Among the adaptive 
systems offered by various 
brands are, for instance, Audi’s 
system, which uses 30 different 
control units to analyze the 
surroundings of the vehicle, 
has a stop-and-go function, 
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ve 250 kilometre hıza kadar 
otomobilin önündeki araçla 
arasındaki mesafesini 
koruyarak ilerlemesini 
sağlayabiliyor. Tam otonom 
bir sistem değil ancak akan 
veya yavaş ilerleyen trafik 
şartlarında sürücü için büyük 
kolaylık sunuyor. Sistem, 
aracın önündeki iki radar 
sensörünün ölçümlerine 
göre çalışıyor. Bu tip gelişmiş 
cruise control sistemlerinin 
ve yine kendi kendine 
park edebilen sistemlerin 
çoğalması bizi otomotiv 
endüstrisinin yeni hedefine 
yaklaştırıyor: “tam otonom 
sürüş sistemleri”.

Yol Bilgisayarından Fazlası  
Eskiden sadece yol bilgisayarı 
olarak gösterge panelinde 
gördüğümüz bilgisayar 
eserleri, günümüzde 
otomobillerde çok daha 
merkezî bir hâle geldiğinden, 
kullanıcı etkileşimi için 
de çok daha büyük bir 
kullanım alanı oluşturdu. 

and can reach a speed of up 
to 250 km/h while keeping 
a safe driving distance from 
the car in front of it. It is not 
a fully autonomous system 
but in flowing or slow-moving 
traffic, it provides great ease 
for drivers. The system works 
based on the measurements 
of the two radar sensors 
at the front of the vehicle. 
The increase in this type of 
advanced cruise control and 
also self-parking systems bring 
us close to the new aim of the 
automotive industry: fully 
autonomous driving systems.

More Than a Driving 
Computer
Considering that the 
computerized tools, which 
we used to see solely as 
driving computers on the 
dashboard, are more pivotal 
in automobiles today, they 

Günümüzde üretilen her 
otomobilin geniş bir işlev 
yelpazesini kontrol eden 
bir tür onboard bilgisayarı 
var. Kullanıcı etkileşimini 
arttıran bu sistemler aracın 
birçok özelliğini, dış etkenler 
hakkında bilgiyi ve birçok 
araç özelliğiyle birlikte egzoz 
emisyonlarını bile kontrol 
etmesini sağlayabiliyor. 
Ayrıca özellikle akıllı 
telefonların hayatımıza 
girmesiyle birlikte arabalarla 
konuşabilen ve multimedya 
seçeneklerini otomobilin 
müzik sistemine yansıtabilen 
yeni sistemler her geçen 
gün daha gelişmiş ve 
daha kullanışlı bir şekilde 
kokpitlerimize giriyor. 
Apple CarPlay ve Google 
Android Auto gibi 
platformlar, sürücülerin 
telefonu eline almak 
zorunda kalmadan, daha 
geniş bir ekranda daha 
az zaman harcayarak 
kullanabilecekleri telefon 
işlevselliğini sunuyor. Ancak 

offer a greater area of 
utilization for user interaction. 
Today, all manufactured 
automobiles have an onboard 
computer that controls a wide 
array of functions. These 
systems, which increase user 
interaction, enable control of 
many of the vehicle’s features 
by providing data on external 
factors, and even on exhaust 
emissions. Moreover, especially 
with smartphones entering 
into our lives, new systems 
that can talk with the vehicles 
and reflect the multimedia 
options to the vehicle's music 
system are making it into our 
cockpits in a more advanced 
and practical manner. 
Platforms such as Apple 
CarPlay and Google 
Android Auto provide phone 
functionality for drivers 
without the need to take their 
phones into their hands, by 
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bunun bile zaman zaman 
yeterli olmadığı, böyle bir 
etkileşimin yol güvenliğini 
etkileyeceğini düşünen 
üreticiler dokunmadan, el 
hareketleriyle kullanılabilen 
sistemler geliştirdi. Böylece 
elinizle örneğin “geç” 
işareti yaparak müzik 
dinlerken radyonun kanalını 
değiştirebilir, bir sonraki 
şarkıya geçebilir, sesi 
yükseltip kısabilir, telefon 
görüşmelerini elinizi sağa ve 
sola kaydırarak cevaplayabilir 
ya da reddedebilirsiniz.
Yakın gelecekte araç içi 
eğlence sistemleri, belki de 
şu an içinde bulunduğunuz 
uçaklardakilere benzer 
şekilde ekranlarla (hatta 
daha büyük olanlarıyla), 
birçok film veya müzikle, 
bilgisayar veya tabletlerdeki 
oyunlarla dolacak. Yapılan 
araştırmalara göre pazarlama 
dünyası açısından insana 
dair en önemli iki kayıp 

zamandan biri uykuda 
geçen zaman, diğeri ise 
otomobillerde geçen zaman! 
İşte bu anları daha verimli ve 
daha kârlı hâle getirmenin 
yolu da araçların otonom 
olmasından ve araç içi 
eğlence sistemlerinin daha 
zengin, daha yetenekli, 
daha eğlenceli olmasından 
geçiyor. Daha gelişmiş 
araç içi eğlence sistemleri 
ile otomotiv markaları 
bugün araç üreticisi olarak 
karşımızda olmasına rağmen, 
çok geçmeden bir “medya” 
şirketi olarak karşımızda 
yerini alacak. Örneğin bir 
Nissan’a bindiğinizde Nissan 
kanalını ve benzer şekilde her 
markanın kendi medyasından 
filmleri, haberleri izleyecek, 
oyunları oynayabilecek 
ve o sırada hedefinize 
doğru ilerleyebileceksiniz. 
Böylece arabayı değil, gerçek 
anlamda arabanın keyfini 
süreceksiniz!

mirroring it on a larger display 
and limiting the time spent 
handling the phone.  However, 
producers who think that even 
this is not enough and that this 
type of interaction can impact 
driving safety developed 
contactless systems that can be 
utilized by hand movements. 
And hence, you can change the 
radio station by moving your 
hand while you listen to music 
as if to say "pass" in order to go 
to the next song, increase the 
volume, or turn it down, and 
answer or reject calls by just 
waving your hand to the left 
or right.
In the near future, in-car 
entertainment systems will 
be full of movies, music, and 
games that are on computers 
and tablets much like those 
on board flights (or maybe 
with even bigger displays). 
According to surveys, there 
are two periods that are 

considered lost in terms of 
marketing: when people 
sleep and when they are in 
automobiles! And the way to 
render these moments more 
efficient and profitable is to 
make the vehicles' autonomous 
and the in-car entertainment 
systems richer, more advanced, 
and entertaining. Even 
though automotive brands 
appear before us as vehicle 
manufacturers with more 
advanced in-car entertainment 
systems, before long they 
will also become “media” 
companies. For instance, when 
you get into a Nissan, you will 
be able to watch the Nissan 
channel and similarly the 
videos, news, and games of 
every brand’s media channels 
as you move towards your 
destination. This way, you will 
not just be catching a ride but 
a joy ride in the true sense of 
the word!
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HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN TÜRK HAVA 
YOLLARI’NA ÖDÜL
TURKISH AIRLINES RECEIVED AN AWARD FROM THE SERVICES EXPORTERS’ 
ASSOCIATION    
Türkiye’nin ihracat şampiyonu Türk Hava Yolları, Hizmet İhracatçıları Birliği’nden 
“Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri” ödülü aldı.
Turkish Airlines, the export champion of Turkey, received the Passenger 
Transportation Services Award. 

“Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları 
Birliği (HİB) Ödül Töreni”; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok sayıda 
bürokrat ve iş insanının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu imkânların mal 
ve hizmet tasarımı geliştirilmesi, üretimi, ihracatı konularında 
avantaj sağladığını; bu nedenle hizmet ihracatı ve pazarlarının 
çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve mevcut pazarların 
geliştirilmesi konusunda birlikten önemli çalışmalar beklendiğini 
belirtti. 

Hizmet ihracatına ait 17 kategori ile ve bir de özel kategoride 
başarılı ihracatçıların ödülleri Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından bizzat verildi. Türk Hava Yolları “Yolcu 
Taşımacılığı Hizmetleri”nde; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ise 
“Bakım ve Onarım Hizmetleri” dalında ödül aldı.

The Services Exporters Meeting and 2018 Service Exporters’ 
Association Award Ceremony  took place at the Istanbul 
Congress Center with the participation of President Recep 
Tayyip Erdoğan, Minister of Trade Ruhsar Pekcan, Minister 
of Industry and Technology Mustafa Varank, Minister of 
Labor and Social Services Zehra Zümrüt Selçuk, Minister 
of Health Fahrettin Koca, and many other bureaucrats and 
businesspeople. 

President Erdoğan, who gave a speech at the ceremony, stated 
that Turkey’s geographical position and opportunities g ive 
the country an advantage in exports, and that, therefore, the 
association has to work on leading diverse service exports and 
markets, on opening new markets, and on developing existing 
ones.

The awards in 17 categories of service exports and one special 
category were personally presented by President Recep Tayyip 
Erdoğan. Turkish Airlines received an award in the category 
of “Passenger Transportation Services” and Turkish Technic 
received an award in “Maintenance and Repair Services.”

HABERLER / NEWS
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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA ANLAMLI TÖREN 
A MEANINGFUL CEREMONY AT ISTANBUL AIRPORT

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul Havalimanı’nda  
“Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi” sergisi açılışının yanı sıra  “2019 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni”  ve  İstanbul Havalimanı’nının 50 milyonuncu 
yolcusu için ödül takdimi  yapıldı.
With the participation of Turkish Republic President Recep Tayyip Erdoğan, the exhibition 
Pioneers of Modern Science - History of Islamic Science and Technology  was opened at Istanbul 
Airport. Also the closing ceremony of “2019, Prof. Dr. Fuat Sezgin Year” was held and the 50 
millionth passenger of Istanbul Airport, the Kobanbay family, was presented a  gift.

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
sergisinin küratörlerini ve İstanbul Havalimanı işletmecilerini 
tebrik etti.

Tören sırasında, İstanbul Havalimanı’nının 50 milyonuncu 
yolcusu Kobanbay ailesi için de Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan,  Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın M. İlker Aycı 
ve havalimanı yetkililerinin katıldığı bir tören düzenlendi. 
Kobanbay ailesine bir yıl içinde kullanılmak üzere 4 kişilik gidiş-
dönüş yurtdışı bileti ve İGApass kartı hediye edildi.

Arap-İslam bilim tarihindeki çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. 
Fuat Sezgin anısına düzenlenen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı”; 
dünyanın 16’dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinliğin 
ardından İstanbul Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kapanış töreni ile sona erdi.

Speaking at the ceremony, President Recep Tayyip Erdoğan thanked the 
curators of the exhibition Pioneers of Modern Science-History of Islamic 
Science and Technology and the management of Istanbul Airport. 

During the ceremony, a presentation ceremony was held for the 
Kobanbay family, the 50 millionth passenger of Istanbul Airport, 
attended by President Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Minister 
of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan, Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı, and airport officials. The Kobanbay family was presented with 
international round-trip tickets for four people to be used within a year 
and IGA pass membership cards. 

The year 2019 was declared as “Prof. Dr. Fuat Sezgin Year” in order 
to commemorate Prof. Dr. Fuat Sezgin who specialised in the history of 
Arabic-Islamic science. The commemorative year ended with a closing 
ceremony at Istanbul Airport attended by Republic of Turkey President 
Recep Tayyip Erdoğan following almost a thousand events held in Fuat 
Sezgin’s memory in more than 16 countries around the world.
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TÜRK HAVA YOLLARI’NIN KASIM AYI DOLULUK ORANI 
YÜZDE 84,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ 
TURKISH AIRLINES ACHIEVES 84.8% LOAD FACTOR IN NOVEMBER 
Küresel havayolunun yolcu trafiği ve kargo hacim rakamları, kasım ayını da yükselen bir grafikle kapattı.
The global airline’s passenger traffic and cargo volume figures for November closed with an increasing trend.

Türk Hava Yolları kasım ayına ait yolcu ve kargo trafik 
sonuçlarını açıkladı. Bayrak taşıyıcı, bu ayda yüzde 84,8’lik doluluk 
oranına ulaştı. Başarılı trafik sonuçlarından duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, “Geçtiğimiz altı aylık süreçte, her geçen ay 
daha da artış gösteren rakamlarımız kasım ayında belirgin bir 
yükseliş sergiledi. Önümüzdeki süreçte de artış eğilimini sürdürecek 
rakamlarımız ile değerli yolcularımızı Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla 
ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor olacağız.” dedi.

Kasım 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;
• Kasım ayında taşınan yolcu sayısı %3,7 artarak 5,7 milyon 

oldu.
• Geçen yılın aynı döneminde %81 civarında olan dış hat 

doluluk oranı, bu yıl yaklaşık %82 olarak; %84 olan iç hat uçuşları 
doluluk oranı ise bu yıl %85’in üstünde gerçekleşti.

 • Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %6,3’lük, dıştan dışa 
transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise %11,5’lik bir 
artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin kasım 
ayına göre %8,5 arttı.

• Kasım ayında Uzak Doğu, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika 
yolcu sayıları sırasıyla %11,5, %8,9, %8,2 ve %6,8 oranında 
yükseldi.

• Kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 
seviyesinde artış gösterdi. Kargodaki bu büyümeye %14,8 ile 
Uzak Doğu, %10,1 ile Avrupa ve %4,7 ile Kuzey Amerika katkı 
sağladı.

Ocak-Kasım 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine 
Göre;

• Ocak-Kasım 2019 döneminde yolcu sayısı yaklaşık 68,8 
milyon olarak kaydedildi.

• Bu dönem içerisinde toplam yolcu doluluk oranı %81,7 olarak 
gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu %81 seviyesine, yurt içi yolcu 
doluluğu ise %86,3’e ulaştı.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %4,6’lık bir artış 
yaşanırken, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu 
sayısında %2,2 artışla 18 milyon yolcuya ulaşıldı.

• Ocak-Kasım 2019 döneminde toplam taşınan kargo ve posta 
geçen senenin aynı dönemine göre %9,5 artarak 1,4 milyon tona 
ulaştı.

Turkish Airlines announced its passenger and cargo traffic results for 
November. During this month, the flag carrier reached an 84.8% total 
load factor. Expressing his pleasure with the successful traffic results, 
Turkish Airlines Chairman of the Board and Executive Committee M. 
İlker Aycı said, “Our figures, which have grown every month in the last 
six-month term, show a significant growth in November. As our figures 
continue the growth trend in the forthcoming term, we will have the 
pleasure of hosting our valuable guests with the privileges of Turkish 
Airlines.”

According to the November 2019 Traffic Results,
• The total number of passengers increased by 3.7% in November 

reaching 5.7 million.
• The load factor reached approximately 82% this year compared to circa 

81% in the same term last year. This year’s load factor on domestic flights 
exceeded 85% compared to 84% last year. 

• International-to-international transfer passengers increased by 6.3%, 
while the figures for international passengers (excluding international-to-
international transfer passengers) increased by 11.5%. The total number of 
international passengers compared with November last year increased by 
8.5%.

• In November, the passenger figures for the Middle East, Europe, Africa, 
and North America increased by 11.5%, 8.9%, 8.2%, and 6.8% respectively.

• Compared with the same period last year, the volume of cargo and post 
increased by 9.5%. The main contributors to this growth in cargo volume are 
the Middle East with 14.8%, Europe with 10.1%, and North America with 
4.7%.

According to the January-November 2019 Traffic Results,
• In the period between January and November 2019, passenger figures 

were recorded at almost 68.8 million.
• The total passenger load factor in this period was 81.7%. International 

passenger load factor was 81%, and domestic passenger load factor reached 
86.3%.

• While there was a 4.6% increase in international-to-international 
transfer passengers, international passengers (excluding international-to-
international transfer passengers) increased by 2.2% reaching 18 million 
passengers.

• The total volume of cargo and post carried between January and 
November 2019 increased 9.5% reaching 1.4 million tons.

HABERLER / NEWS
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TÜRK HAVA YOLLARI ROVANİEMİ’YE SEFER BAŞLATTI 
TURKISH AIRLINES LAUNCHES FLIGHTS TO ROVANIEMI   

Dünyanın en fazla ülkesine uçan küresel havayolu, kuzey ışıklarının izlendiği en önemli 
noktalardan biri olan Rovaniemi’yi uçuş ağına ekledi.
Turkish Airlines, the global airline that f lies to more countries than any other in the world, has 
added Rovaniemi, one of the most important points to view the Northern Lights, to its network.

Finlandiya’da Helsinki şehrine sefer düzenleyen Türk Hava 
Yolları’nın ülkedeki ikinci uçuş noktası Rovaniemi oldu. 
Finlandiya’nın kuzey kesiminde yer alan Rovaniemi’ye aralık ayında 
düzenlenmeye başlanan seferler haftada üç kez karşılıklı olarak icra 
edilecek. 

Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan Rovaniemi, kuzey 
ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor. 
Laponya’nın başkenti unvanını da elinde bulunduran ve 60 binin 
üzerinde bir nüfusu barındıran şehir küçük olsa da hem kuzey 
ışıkları hem de kış aktiviteleri nedeniyle en popüler kış turizmi 
destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kayak, kar motoru 
gezileri, geyiklerin ya da husky cinsi köpeklerin çektiği kızaklarla 
veya buz kıran gemilerle turlar, kutup ayısı, tilki gibi arktik bölge 
hayvanlarının görülebileceği Ranua Vahşi Yaşam Parkı, Arktikum 
Kutup Müzesi, Noel Baba’ya adanan Santa Claus köyü, Moomin kar 
kalesi gibi kutup bölgesine has güzelliklere sahip şehir dünyanın 
dört bir yanından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve 
buzdan otelleriyle konaklamada da farklı bir alternatif sunuyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, hat açılışı 
törenindeki konuşmasında “Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları 
dışında Rovaniemi’ye tarifeli sefer düzenleyen ilk havayolu ve ayrıca 
yine bu güzergâhta business sınıf ürün sunacak tek havayolu şirketi 
olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı 
ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz.” 
dedi.

Turkish Airlines that offers f lights to Helsinki, Finland added 
a second destination in the country to its f light network: 
Rovaniemi. Starting in December, Turkish Airlines will offer 
three f lights a week to Rovaniemi.

Rovaniemi, located in the Northern Arctic Circle, is 
considered one of the best places to view the Northern Lights. 
Regarded as the capital of Lapland, the city has a population 
of over 60,000. Despite the city’s small size, it is a leading 
destination for winter tourism, both for the Northern Lights 
and for winter activities. Rovaniemi offers skiing, snowmobile 
tours, sled tours pulled by reindeer or huskies, or ice-breaker 
adventures. It is also home to the Ranua Wildlife Park, where 
one can see polar bears and arctic foxes, the Arktikum Science 
Centre, and other unique attractions like Santa Claus Village 
or the Moomin Snowcastle. It is for these reasons that visitors 
come here from all over the world to stay in hotels designed like 
glass igloos or constructed from ice. 

At the launching of the route, Orhan Birdal, Turkish Airlines 
Board Member, stated, “Turkish Airlines, an airline that offers 
connections in 126 countries and 317 cities, is the f irst airline 
outside the European Union to offer routes to Rovaniemi and 
is the only airline to offer f irst-class products on this route; we 
invite visitors to experience this special city.”
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TÜRK HAVA YOLLARI VOLEYBOL TAKIMI BAŞARIYA 
KOŞUYOR! 
TURKISH AIRLINES VOLLEYBALL TEAM RISING TO SUCCESS!

Birbirinden farklı pek çok spor dalına destek veren Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde 
kurduğu spor kulübüyle sportif bir marka olduğunu sahalarda da kanıtlamaya devam ediyor. 
Turkish Airlines, which supports many branches of sports, continues to show the importance 
it gives sports on the ground with the establishment of a sports club within its  organizational 
structure.  

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, sahalardaki hızlı ve 
istikrarlı yükselişini sürdürüyor. 

Türkiye’yi 2020 CEV Challenge Kupası Kadınlar 
kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları, son 32 turu ikinci 
karşılaşmasında da İspanya’nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 
25-22, 25-19 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 16 
turuna kaldı.

Başarılı maç sonrasında Türk Hava Yolları İcra Kurulu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı’nın “Burası kulüpten 
öte, bir ailedir. Ailemizin her ferdi bizim için çok önemli ve 
değerlidir. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek 
yakışır. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve 
oyuncularımızı tebrik ediyorum.” sözleriyle kutladığı Türk 
Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, hızını Türkiye’deki 
maçlarda da kesmedi ve Axa Sigorta Kupa Voley birinci etap 
karşılaşmalarında Beşiktaş ile oynadığı iki maçta da rakibini 
mağlup ederek adını final etabına yazdırdı. Vestel Venus 
Sultanlar Ligi’nin ilk devresini 6’ncı sırada bitiren ekip, ikinci 
devre için hazırlıklarını sürdürüyor.

Turkish Airlines Women’s Volleyball Team continues its fast, steady 
rise on the courts.

The Turkish Airlines Women’s Volleyball Team representing Turkey 
in the women’s category of the 2020 CEV Volleyball Challenge Cup 
beat Spain’s Ibsa CV CCO 7 Palmas team 3-0 winning the sets by 25-
22, 25-19, and 25-15, qualifying for the final 16 rounds. 

After the successful match, the Turkish Airlines Volleyball Team 
were congratulated by Turkish Airlines Chairman of the Board and 
the Executive Committee M. İlker Aycı, who said, “We are more than 
a team, we are a family. Every member of our family is very important 
and valuable to us. Continuous success is in keeping with the Turkish 
Airlines brand. I would like to thank our technical team and players 
that made it possible for us to share this excitement.” The team 
continued its success in its matches in Turkey, and beat its opponent 
Beşiktaş in two matches played in the first stage matches of the Axa 
Sigorta Kupa Voley (Volley Cup), which entered the team to the final 
leg of the tournament. The team that completed the first round of the 
Vestel Venus Sultans’ League in 6th place is continuing to prepare for 
the second round.
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TÜRK HAVA YOLLARI 
KABİN EKİPLERİNİN 
SAÇLARI AVEDA İLE 
ŞEKİLLENİYOR! 
TURKISH AIRLINES CREW MEMBERS 
USE AVEDA TO STYLE THEIR HAIR!  

RUSYA’DAN TÜRK HAVA 
YOLLARI’NA ÖDÜL ÜSTÜNE 
ÖDÜL
TURKISH AIRLINES RECEIVES ONE 
AWARD AFTER ANOTHER FROM RUSSIA 

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

Rusya’da en fazla noktaya sefer düzenleyen yabancı 
havayolu konumundaki Türk Hava Yolları, üç ayrı ödüle 
layık görüldü. 
Turkish Airlines, the foreign airline that flies to 
the most destinations in Russia, was awarded three 
separate awards.

Bu iş birliği ile Türk Hava Yolları kabin ekiplerinin saçları Aveda ile 
şekillenecek ve yenilenen stiller yüksek performanslı, doğal türevli 
Aveda ürünleri ile tamamlanacak. 

Müşterilerine yüksek performanslı, bitki bazlı ürünler sunan 
Aveda’nın doğal türevli şekillendirme ürünleri kullanılarak Türk 
Hava Yolları’nın görsel kimliğine uyarlanan saç stillerinin nasıl 
uygulanacağına dair detaylı açıklamaları içeren videolar Türk Hava 
Yolları YouTube hesabından izleyicilere sunuluyor. Videolarda Aveda 
Saç Artistleri’nin tasarladığı saç stilleri ile kabin ekipleri ve dileyen 
herkes kolaylıkla aynı görünümü kendileri de kazanabilecek.

Rusya’nın prestijli seyahat dergilerinden Prime Traveller ile 
National Geographic Traveler Rusya küresel taşıyıcıyı “En 
İyi Havayolu Ödülü”ne layık gördü. Bu iki ödülün ardından 
Moskova’nın dört havalimanından biri olan Vnukovo 
Uluslararası Havalimanı, Türk Hava Yolları’na “En Dakik 
Havayolu” ödülü ve “Turizm ve Kültürel İlişkileri Güçlendirme 
Özel Ödülü” verdi. 

Türk Hava Yolları’nın turizm sektöründe en büyük ortağı 
konumunda olan Rusya’da aralık ayı içinde kazandığı üç ödül, 
Moskova Müdürü Turan Yardımcı’ya takdim edildi.

With this collaboration the Turkish Airlines crew members will 
style their hair with Aveda, and the new styles will be completed 
with high-performance and natural Aveda products. 

Videos including detailed instructions on how to replicate the 
new hairstyles, created by using Aveda’s nature-based products 
which the promise of high performance, to match Turkish Airlines’ 
visual identity can be found on Turkish Airlines’ YouTube channel. 
In the videos, the hairstyles designed by Aveda hair stylists can be 
easily recreated by crew members and everyone who wishes to have 
the hairstyles. 

Both Prime Traveller and National Geographic Traveler Russia, 
Russia’s most prestigious traveling magazines, awarded the global 
carrier the Best Airline Award. Following these two awards, 
Vnukovo International Airport, one of Moscow’s four airports, 
awarded Turkish Airlines the “Most Punctual Airline Award” 
and the “Special Award for Strengthening Tourism and Cultural 
Relations.”
The three awards received in December from Russia, Turkish 
Airlines’ largest partner in the tourism sector, were presented to 
Turkish Airlines Moscow General Manager Turan Yardımcı.  
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l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan 
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş 
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan 
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer 
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya 
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç 
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız. 
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your 
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call 
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in 
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you 
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60) 
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the 
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

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

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

SPOR EKİPMANLARI 
SPORTS EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

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

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

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

KOLTUK SEÇİMİ  /  SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

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

BAGAJ  / BAGGAGE 

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



l Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en 
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü 
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait 
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında 
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 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 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.

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: 30
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AD

turkishcargo.com

 TURKISH CARGO WEB PORTAL
 CONTINUES TO MAKE

 YOUR BUSINESS EASIER
WITH A NEW NAME:           



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

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comanadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA



ANADOLUJET • OCAK• JANUARY 2020  119  



120  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2020

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

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

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

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

(USQ), Van (VAN)’dır.  

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

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

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

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

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

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