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ÖZÇEKİM  
Anadolu’nun dört bir yanı özçekim 
meraklıları için birbirinden güzel 
enstantaneler sunuyor.

SELFIE 
All corners of Anatolia present 
interesting snapshots for selfie 
lovers.

85 YILLIK ZARAFET 
85’inci yaşını kutlayan Türk 
Hava Yolları, ünlü moda 
tasarımcısı Ettore Bilotta ile 
iki yıl boyunca çalışarak marka 
üniformalarını yeniledi. İstanbul 
Yeni Havalimanı’na taşınmanın 
ardından tüm Türk Hava Yolları 
ve AnadoluJet ekiplerini şıklık 
ve işlevselliği bir araya getiren 
yeni üniformalarıyla göreceğiz.

85 YEARS, ALWAYS IN 
STYLE  
Celebrating its 85th anniversary, 
Turkish Airlines renewed its 
brand uniforms by collaborating 
with famous fashion designer 
Ettore Bilotta for two years. 
After moving to Istanbul New 
Airport, the entire crew of 
Turkish Airlines and AnadoluJet 
will be wearing their new 
uniforms that blend style and 
functionality.

BEREKETLİ HİLAL’İN 
UCUNDA: HARRAN 
Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, 
binlerce sene önce “Bereketli 
Hilal” olarak ünlenen bölgenin 
kuzey ucunda. Ekim ayı bu 
etkileyici coğrafyayı keşfetmek 
için belki de en doğru zaman. 

AT THE EDGE OF THE 
FERTILE CRESCENT: 
HARRAN  
The Harran borough of Şanlıurfa 
is at the far northern edge of the 
region that gained fame as the 
“Fertile Crescent” thousands of 
years ago. October may be just 
the right time to explore this 
impressive territory.

I. VE II. MECLİS 
BİNALARI 
Ankara’nın Gazi Meclis’i, tanıklık 
etmekle yetinmediği tarihin  
akışını da değiştirmiş bir mekân. 
Çiçeği burnunda Cumhuriyet’in 
yeni meclisi olan II. Meclis ise 
pek çok ilkle beraber çok partili 
yaşamın da merkezi olarak Türkiye 
tarihindeki önemli yerini almış. 

BUILDINGS OF THE 
1ST AND 2ND NATIONAL 
ASSEMBLIES 
Not contented with bearing 
witness to the course of history, 
Gazi Meclisi changed it. The new 
parliament of the new Republic, 
the 2nd National Assembly took 
its place in history as  the center 
of multi-party era by breaking 
new ground.
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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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MUTFAKLARDA 
KEREVİZ ZAMANI
Bin derde deva kereviz 
tezgâhlarda yerini almaya 
başladı. Bu lezzetli sebzeyi 
mutfağınızda konuk etmenin 
tam zamanı.
 
CELERY TIME IN THE 
KITCHEN 
Cure-all celery started to take its 
place on market counters. It is 
just the right time to host this 
tasty vegetable in your kitchen.

KONAK DENİZİ:
TARAKLI 
Sakarya’nın “Sakin Şehir” 
unvanına sahip Taraklı 
ilçesinde asırları deviren 
konakların anlatacakları var. 
700 yıllık çınarın, Arnavut 
kaldırımlı dar sokakların, 
sevecen insanların da...  
 
SEA OF MANSIONS:
TARAKLI 
The mansions that have been 
defying time for centuries at 
the Taraklı borough of Sakarya, 
a member of the Cittaslow 
movement, have loads to 
tell. And its seven-centuries-
old plane tree, cobblestoned 
streets, and affectionate people 
do too...







Değerli Misafirlerimiz,
 
Sevdiklerinizle mesafeleri kısaltan bir AnadoluJet uçuşunda daha 
sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu, keşfedilmeyi 
bekleyen nice güzellikleriyle sizleri bekliyor.
Uçağımıza hoş geldiniz!

Başarıya Uçuyoruz
Uçuş ağımız ve ayrıcalıklı hizmetlerimizle seyahatlerinizin daha 
konforlu geçmesi için çok çalışıyoruz. Tatil döneminde ulaştığımız 
rekor doluluk oranıyla yeni bir başarıya imza attık. Bu başarı 
için öncelikle Anadolu’yu keşfederken bizi tercih eden siz değerli 
misafirlerimize ve kabinden tekniğe, ikramdan yer hizmetlerine kadar 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yeni Hizmetlerimize Büyük İlgi
Uçuş öncesi işlemlerinizin hızlanması için online kanallara 
taşıdığımız ilave bagaj satın alma hizmetimiz büyük ilgi gördü. 
İlave bagaj ve spor ekipmanları taşınmasıyla ilgili tüm işlemlerinizi 
mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden kolaylıkla 
tamamlayabilirsiniz. Mobil uygulamamız ile sizlere daha da 
yakınız. Paylaşımlı transfer hizmetimiz ise konfor ve kaliteyi uygun 
fiyatlarla sizinle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Esenboğa ve 
İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarında, adresten havalimanına ve 
havalimanından adrese transfer hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Anadolu Sizi Çağırıyor
Etkileyici atmosferiyle gezginleri kendine hayran bırakan Harran, 
yüzlerce yıllık konaklarıyla “Sakin Şehir” Taraklı ve Anadolu’nun 
güzellikleri dergimizin bu sayısında. Usta fotoğrafçıların 
objektifinden yeni yerler keşfedebilir, AnadoluJet ile kendi eşsiz 
rotanızı oluşturabilirsiniz. 85. yaşını kutlayan Türk Hava Yolları’nın 
yıllar içindeki değişimini konu alan dosya da dergimizde sizleri 
bekliyor.

Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağımız 29 Ekim’de, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın açılışıyla 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış 
olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 
fedakarlıklarla kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 95. 
yıl dönümünü tebrik ediyor, kurtuluş mücadelemizin aziz şehitlerini 
rahmetle anıyorum. 

Keyifli Uçuşlar!

Dear Guests, 

We are glad to have you on board yet another AnadoluJet flight that 
bridges the distances between you and your loved ones. Anatolia 
awaits you to explore its myriads beauties. 
Welcome on board!

We Are Flying off to Success
We work hard to provide you with a more comfortable flight 
experience with our flight network and exclusive services. With the 
occupancy rate that we attained during the holiday season, we broke 
a new record of success. I would, first of all, like to thank you, our 
dear guests, and all my colleagues from cabin crew to technicians in 
catering, delivery and ground services.

Great Interest in Our New Services
The online excess luggage purchasing service we newly initiated to 
speed up your pre-flight processing was received with great interest. 
You may easily carry out all procedures regarding excess luggage 
and sports equipment allowance through our mobile application or 
website. We are closer to you more than ever with our mobile app. 
And our shared transfer service continues to provide you with comfort 
and quality for affordable prices. You may benefit from this transfer 
service from your residence to the airport and vice versa for Ankara 
Esenboğa and Istanbul Sabiha Gökçen Airports.

Anatolia Calls You
Harran, which fascinates wanderers with its impressive atmosphere, 
Taraklı, a “Citta Slow” with its centennial mansions, and impressive 
beauties of Anatolia await you in this issue of our magazine. You 
may discover new places from the lenses of master photographers 
and set your own unique route with AnadoluJet. You may also find in 
our magazine a file on the transformation Turkish Airlines’ -which 
celebrates its 85th anniversary- underwent over the years. 

On October 29, we will be celebrating Republic Day with the 
inauguration of Istanbul New Airport, and getting closer to our 2023 
goals. On the 95th anniversary of our Republic, which was founded 
by Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his brothers-in-arms through 
sacrifice, I respectfully commemorate the sacrosanct martyrs of our 
strife for independence and wish you a Happy Republic Day. 

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO



To be held on October 25-28 at Istanbul Modern 
under the aegis of the Argentinian Consulate General, 
the Lucretia Martel retrospective  consists of all the 
feature-length movies of Lucretia Martel, the returnee 
Argentinian director, and three of her short movies. 

Arjantin Başkonsolosluğu himayesinde 25-28 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul Modern’de gerçekleşecek 
Lucretia Martel retrospektifi, uzun bir aradan 
sonra sinemaya dönen Arjantinli yönetmen Lucretia 
Martel ’in tüm uzun metrajlı filmlerinin yanı sıra üç 
de kısa filmini içeriyor. 

LUCRETIA MARTEL RETROSPEKTİFİ 

LUCRETIA MARTEL RETROSPECTIVE

İstanbul’da yer alan Galeri Diani, kış sezonuna ressam 
Yusuf Katipoğlu ve Ursula Soltermann Katipoğlu 
ile başlıyor. 1980 yılında İsviçre’nin Wallis yöresi 
dağlarından gelip Karadeniz kıyısında, Trabzon’da yolları 
kesişen Ursula ve Yusuf Katipoğlu çiftinin yaşamda ve 
sanatta birlikteliklerinin görsel şöleni “Birikim” adlı sergi 
6-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilir.  

BİRİKİM

SAVINGS

Located in Istanbul, Galeri Diani is kicking off the winter 
season with an exhibition of Yusuf Katipoğlu and Ursula 
Soltermann Katipoğlu. The exhibition entitled "Savings" 
features the visual feast of the work of Ursula and Yusuf 
Katipoğlu, a couple in life and art, whose paths crossed in 
Trabzon when Ursula came to visit the Black Sea in 1980 
from the mountains of the Wallis region in Switzerland. 
The exhibition can be seen between October 6 and 27.  

"The First Foça International Archeology and Heritage 
Film Days" organized by the Foça Municipality and 
Foça TUDER will be held in Foça on October 18-21. 
Within the scope of the event, documentaries on 
archeology and the cultural heritage  of  Turkey and 
other countries will be screened, and talks and tours 
of the region will be organized. Before and after these 
documentary screenings from Turkey and 12 other 
countries (Armenia, Brazil, England, France, Germany, 
Iran, Italy, Malta, the Netherlands, Scotland, Spain, 
and the USA) audiences will also get the chance to meet 
and speak with Turkish and foreign archeologists and 
cinematographers.

Foça Belediyesi ve Foça TUDER tarafından 
düzenlenen "I. Foça Uluslararası Arkeoloji ve 
Kültürel Miras Film Günleri", Foça’da 18-21 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Arkeoloji ve 
kültürel miras konulu belgesel filmlerin sunulacağı 
etkinlik kapsamında söyleşi ve bölge turları da 
düzenlenecek. Türkiye’nin yanı sıra 12 farklı ülkeden 
(Ermenistan, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, 
İran, İtalya, Malta, Hollanda, İskoçya, İspanya ve 
ABD) belgesel filmler gösterime girerken, seyirciler 
de bu gösterimlerin öncesinde ve sonrasında Türkiye 
ve yurt dışından arkeologlar ve sinemacılar ile tanışıp 
sohbet etme fırsatı bulacak.

FOÇA FİLM GÜNLERİ

FOÇA MOVIE DAYS
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Within the scope of the 4th Istanbul Design Biennial, 
UNIQ Gallery will be hosting a parallel event, the "Divided 
Representation" group exhibition, between September 18 and 
October 14. The exhibition revolves around the questions: How 
did our way of representing the world and state of describing the 
universe become separated from the accumulated knowledge, 
and unpresentable? How does the world become a worse place 
as knowledge increases? How does the mind, technology, and 
organized scientific knowledge convict people to an increasingly 
unhappy and insecure life? What is the product of the designer 
amid all these problems? How does the designer learn to design? 
In what ways can s/he go through and reveals the original one, or 
is this possible any longer? The exhibition is curated by Ezgi Yıldız 
and M. Wenda Koyuncu. Divided Representation consists of the 
artwork of Oğuzhan Güdek, Evren Erol, Serkan Yüksel, Cansu 
Sakız & Murat Kahya, Esra Carus, Özge Yağcı, Uğur Savaş, and 
Doğukan Çiğdem.

To be held this year with the theme of “In the Name 
of What’s Traditional” on October 12-14, the Second 
Adana Delicacy Festival will be focusing on the 
traditional and rooted cuisine culture that is kept 
alive in the homes of Adana. Focusing on traditional 
cuisine, the festival will bring together gastronomy 
enthusiasts and chefs and producers of Adana with 
the aim of promoting these values in Turkey and 
worldwide. Located at Merkez Park, the festival aims to 
promote the cuisine culture of Adana with international 
applications and participation.

UNIQ Gallery, 18 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında,  
IV. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinliği kapsamında 
“Bölünmüş Temsil” isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. 
“Dünyayı temsil etme biçimimizle evreni tasavvur etme 
hâlimiz bilgi birikimi ile nasıl ayrıştı ve temsil edilemez bir 
hâl aldı? Neden bilgi arttıkça dünya daha kötü bir yer olmaya 
başlıyor? Akıl, teknoloji ve organize hâldeki bilimsel bilgi 
nasıl oluyor da insanları gittikçe daha mutsuz ve güvencesiz 
bir hayata mahkûm ediyor? Bütün bu problemler içinde 
tasarımcının ortaya koyduğu nedir? Tasarımcı tasarlamayı 
nasıl öğreniyor? Hangi yollardan geçip farklı olanı ortaya 
çıkarabiliyor?” gibi sorular üzerine kurgulanan serginin 
küratörlüğünü Ezgi Yıldız ve M. Wenda Koyuncu üstleniyor. 
“Bölünmüş Temsil” sergisi Oğuzhan Güdek, Evren Erol, 
Serkan Yüksel, Cansu Sakız & Murat Kahya, Esra Carus, 
Özge Yağcı, Uğur Savaş ve Doğukan Çiğdem’in eserlerinden 
oluşuyor.

Bu yıl 12-14 Ekim tarihlerinde “Gelenekselin Gücü 
Adına!” temasıyla düzenlenen II. Adana Lezzet 
Festivali, Adana'nın geleneksel tatlarına ve evlerde 
yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanıyor. 
Şehrin geleneksel lezzetlerini, şeflerini, üreticilerini 
merkezine alan ve bu değerleri Türkiye ve dünya 
çapında tanıtmak amacıyla düzenlenen festival 
gastronomi tutkunlarını Adana'da buluşturuyor. 
Merkez Park'ta kurulacak festival merkezinde 
Adana'nın mutfak kültürünün uluslararası boyutta 
bir uygulama ve katılımla ziyaretçilere yaşatılması 
hedefleniyor.

BÖLÜNMÜŞ TEMSİL 

DIVIDED REPRESENTATION

GELENEKSELİN GÜCÜ ADINA! 

IN THE NAME OF WHAT’S TRADITIONAL 
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Dirimart presents a selection of Fahrelnissa Zeid’s work from her 
private collection some of which were exhibited at the retrospectives 
held in 2017 at Tate Modern and Deutsche Bank KunstHalle. The 
exhibition organized in collaboration with the family of the artist 
who is represented by Dirimart on national and international 
platforms and collectors of her work in Turkey, features her oil 
paintings shedding light on the different periods of her career 
that spans over 40 years. The exhibition will display works from 
1940 to 1980, including the figurative compositions recalling the 
miniature layouts of her early period; the geometric and lyrical 
abstract artwork resembling stained glass surfaces of her prime 
period; and her later works which through focusing on portraits bring 
psychological narration to the forefront. The exhibition can be seen 
at the Dirimart Istanbul Dolapdere exhibition hall until November 4.

The winners of "Istanbul Photo Awards 2018", the news 
photograph competition of Anadolu Agency, are being exhibited 
in Ankara after Istanbul. Sponsored also by Turkish Airlines, 
the next stop of the exhibition which will be on display until 
October 14 at the High-Speed Train Station, is going be the 
United Nations building in New York.

Supporting national and international independent movies since 
2013, Başka Sinema will hold Ayvalık Film Festival on October 
5-10. Talks, panels, workshops and concerts will also be held 
within the scope of the festival in which almost 40 movies from 
Turkish and world cinema will be screened in four different 
venues in Ayvalık. Throughout the festival, outdoor screenings 
will be held at various venues in Ayvalık and Cunda.

Dirimart, Fahrelnissa Zeid’in özel koleksiyonlardan derlenen, 
bazıları 2017’de Tate Modern ve Deutsche Bank KunstHalle’de 
gerçekleştirilen retrospektiflerde sergilenmiş eserlerinden bir 
seçki sunuyor. Dirimart’ın ulusal ve uluslararası platformlarda 
temsil ettiği sanatçının ailesi ve Türkiye’deki koleksiyonerlerin 
iş birliğiyle düzenlenen sergi, Fahrelnissa Zeid’in 40 yılı 
aşkın bir süre boyunca imza attığı ve farklı dönemlerini 
yansıtan yağlıboya resimlerden örnekler sunuyor.  Sanatçının 
1940-80 yılları arasına yayılan, minyatür kurgusunu 
çağrıştıran figüratif kompozisyonlarıyla erken dönemine; 
vitray yüzeylerini anımsatan geometrik ve lirik soyutlamacı 
çalışmalarıyla olgunluk dönemine ve portreye yoğunlaşarak 
psikolojik anlatıyı ön plana çıkardığı geç dönemine ait eserleri 
görebileceğiniz sergi 4 Kasım tarihine kadar Dirimart'ın 
İstanbul Dolapdere’deki salonunda ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı’nın haber fotoğrafı yarışması "İstanbul 
Photo Awards 2018"de ödül kazanan fotoğraflar 
İstanbul’un ardından Ankara'da sergileniyor. 14 Ekim'e 
kadar Yüksek Hızlı Tren Garı’nda ziyaret edilebilecek olan, 
Türk Hava Yolları sponsorluğundaki serginin bir sonraki 
durağı New York'taki Birleşmiş Milletler binası olacak.

2013 yılından beri ulusal ve uluslararası bağımsız filmlere 
destek veren Başka Sinema, 5-10 Ekim tarihleri arasında 
Ayvalık Film Festivali'ni düzenliyor. Ayvalık’ta dört farklı 
mekânda Türk ve dünya sinemasından 40’a yakın filmin 
gösterileceği festival kapsamında söyleşilere, panellere, 
atölyelere ve konserlere de yer verilecek. Festival 
süresince ayrıca her akşam Ayvalık ve Cunda’nın çeşitli 
mekânlarında açık hava film gösterimleri de yapılacak.

TUTKUYA ÖVGÜ

PRAISE FOR PASSION

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR ANKARA'DA

AWARDED PHOTOGRAPHS IN ANKARA

BAŞKA SİNEMA AYVALIK’TA

BAŞKA SİNEMA AT AYVALIK

ANADOLU / ANATOLIA
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To be held by Istanbul Foundation for Culture and Arts 
(İKSV) between September 22 and November 4, the Fourth 
Istanbul Design Biennial will be curated by Jan Boelen 
with the main theme of “School of Schools.” Along with 
the exhibitions and activities to be held in six venues, with 
the Guided Tours at the biennial grounds and the thematic 
Design Routes leading to all corners of Istanbul, “School of 
schools” will present different opportunities of exploration 
free of charge. 
To be held all around Istanbul, eight private tours that will 
be guided by experts in their field will not only provide the 
chance to consider the “School of Schools” theme from a 
different perspective, but also to explore the city step by 
step through the eyes of a “designer.”

SALT Research is opening the multilayered structure of 
the Architecture and Design Archive. Topics detailing the 
development of the built environment of 20th-century 
Turkey and chosen from the archives, whose content is 
expanded each year with over 125,000 online documents, 
will be approached through a series of programs in Istanbul. 
During Architecture Week, an excursion led by architect and 
academic İdil Erkol Bingöl will examine the photos of the 
Kamhi-Grünberg twin villas in the Utarit İzgi Archive on 
Burgazada. On October 24, communication designer Ömer 
Durmaz’s talk will discuss the impact of the posters designed 
for the Istanbul State Opera and Ballet’s events held at 
the Atatürk Cultural Center on Turkey’s cultural history. 
And on December 12, the focus of the panel featuring 
interior architect, environmental designer, and academic 
Deniz Hasırcı, and architect and academic Zeynep Tuna 
Ultav will be on the group of documents consisting of the 
correspondence of the architects with Clemens Holzmeister 
at the Altuğ-Behruz Çinici Archives. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 
Eylül-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek  
IV. İstanbul Tasarım Bienali, “Okullar Okulu” ana 
başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde düzenleniyor. 
Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen “Okullar Okulu” 
altı mekâna yayılan sergi ve etkinliklerin yanı sıra, 
bienal mekânlarında gerçekleştirilen rehberli turlar ve 
İstanbul’un dört bir tarafındaki tematik tasarım rotaları 
ile ziyaretçilerine farklı keşif olanakları sunuyor.
İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek, her birine 
alanında önde gelen isimlerin rehberlik edeceği sekiz 
özel tur, bir yandan “Okullar Okulu” temasını farklı 
bakış açılarıyla düşünme fırsatı sunarken, bir yandan 
da İstanbul’un “tasarımcı” gözüyle yeniden ve adım 
adım keşfedilmesine de imkân sağlıyor. SALT Araştırma; Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin çok 

katmanlı yapısını incelemeye açıyor. 125 binden fazla 
çevrimiçi belgeyle 20’nci yüzyıl Türkiye’sinde yapılı 
çevrenin gelişimini ayrıntılandıran ve içeriği her yıl 
genişletilen arşivden seçilen konular İstanbul’da bir dizi 
programla ele alınacak. Mimarlık Haftası’nda, akademisyen 
mimar İdil Erkol Bingöl’ün katılımıyla yapılacak bir geziyle 
Utarit İzgi Arşivi’nde fotoğrafları bulunan, Burgazada’daki 
Kamhi-Grünberg İkiz Villası incelenecek. İletişim 
tasarımcısı Ömer Durmaz’ın 24 Ekim’deki konuşmasında, 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Atatürk Kültür 
Merkezi’ndeki etkinlikleri için tasarlanmış çeşitli afişlerin 
kültür tarihindeki önemi değerlendirilecek. Akademisyen 
iç mimar ve çevre tasarımcısı Deniz Hasırcı ile 
akademisyen mimar Zeynep Tuna Ultav’ın 12 Aralık’taki 
konuşmasıysa, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’nde yer alan 
ve mimarların Clemens Holzmeister ile yazışmalarından 
oluşan belge grubuna odaklanacak. 

KEŞFE DAVET EDEN BİENAL 

THE BIENNIAL THAT INVITES YOU TO EXPLORE

SALT ARŞİVİNİ AÇIYOR

SALT OPENS ITS ARCHIVES

ANADOLU / ANATOLIA
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The 5th Open Studio Days to be held on October 5-7 
will bring together the artwork of visual artists and art 
collectives from the disciplines of painting, sculpture, 
photography, installation, performance, and video with 
guests at houses, workshops, and art venues in Taksim, 
Cihangir, Kurtuluş, Nişantaşı, Beyoğlu, Galata, Karaköy, 
Tarlabaşı, Kadıköy, and Büyükada. Initiated with an 
independent structure approach to form a “network,” an 
important element of today’s art scene, and to exhibit art, 
Open Studio Days also provides access to art for everyone.

To be held for the 6th time this year on October 26 - 
November 3, the International Bosporus Film Festival’s 
opening movie has been announced! Bringing together 
masters of the art like Robert Redford, Casey Affleck, Sissy 
Spacek, Elisabeth Moss, and Tom Waits, David Lowery’s last 
film "The Old Man & The Gun" will be screened in Turkey for 
the first time as the festival’s opening movie. Adapted from 
the real life story of Forrest Tucker who prepared for his last 
burglary at the age of 70 and considered by most likely to 
receive an Academy Award, "The Old Man & The Gun" is of 
great importance for being Robert Redford’s acting jubilee.

5-7 Ekim 2018 tarihlerinde beşincisi düzenlenen 
Açık Stüdyo Günleri'nde resim, heykel, fotoğraf, 
enstalasyon, performans ve video gibi disiplinler 
üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar 
ve sanatçı kolektifleri Taksim, Cihangir, Kurtuluş, 
Nişantaşı, Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarlabaşı, 
Kadıköy ve Büyükada bölgelerinde bulunan ev, atölye 
ve sanat alanlarında ziyaretçilerle bir araya geliyor. 
Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli 
unsurlarından biri olan "ağ oluşturma" için bağımsız 
bir yapı anlayışıyla Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda 
herkesin sanata erişimini de amaçlıyor.

Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında altıncısı 
düzenlenecek Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, David 
Lowery’nin Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, 
Elisabeth Moss, Tom Waits gibi usta isimleri buluşturan 
son filmi “The Old Man & The Gun” ile açılıyor. 70 
yaşında son soygununa hazırlanan Forrest Tucker’ın 
gerçek yaşam hikâyesinden esinlenen ve şimdiden 
Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak 
gösterilen “The Old Man & The Gun”, Robert Redford’un 
oyunculuğa veda filmi olmasıyla da önem taşıyor.

AÇIK STÜDYO GÜNLERİ 

OPEN STUDIO DAYS

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ

BOSPORUS FILM FESTIVAL
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17’nci kez 
düzenlenen Filmekimi, 5-14 Ekim tarihleri arasında İstanbullu 
sanatseverlerle buluşuyor. Saygın festivallerde gösterilmiş, 
ödüller almış ve merakla beklenen yeni yapımları içeren 
programıyla ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği 
kapsamında ay boyunca İstanbul dışında gösterimler de 
devam edecek. Filmekimi programından bugüne kadar 
açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere belli 
başlı festivallerde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkat 
çekiyor. Jean-Luc Godard’ın Cannes’da ilk kez verilen Özel 
Altın Palmiye’yi alan yeni filmi “Le livre d’image” , Cannes’da 
"Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan, Lukas 
Dhont’un yönettiği, En İyi İlk Film’e verilen Altın Kamera 
ile Kuir Palmiye’yi kazanan “Girl” (Kız), Alice Rohrwacher’in 
Cannes’da En İyi Senaryo ödülünü kazanan son filmi “Lazzaro 
Felice” (Mutlu Lazzaro) Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor. 
Koreli yönetmen Lee Chang-dong’un kült yazar Haruki 
Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarladığı, Cannes’da 
eleştirmenlerin beğenisini kazanarak Fipresci ödülünü alan 
“Burning” (Şüphe), gitgide artan gerilimi, gizemli öyküsü 
ve izledikten çok sonra bile hafızalarda yerini koruyan 
sahneleriyle festivalde yer alıyor. Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye için yarışan, Yann Gonzalez’in yönettiği, 
başrolünde Vanessa Paradis’nin müthiş bir performans 
sergilediği, 1980’ler görselliği ve müziğini beyaz perdeye 
taşıyan “Un Couteau Dans Le Coeur" (Knife+Heart) Filmekimi 
programında öne çıkan bir başka yapım.

FİLMEKİMİ

FILMEKIMI

To be held by the Istanbul Foundation for Arts and Culture 
(İKSV) for the 17th time, Filmekimi will be presented to 
Istanbulites on October 5-14. The most talked about cinematic 
event of October will present a program featuring movies that 
have been screened and awarded in reputable festivals and 
hotly anticipated new productions, as well as screenings to be 
held outside Istanbul. Among the movies in the program of 
Filmekimi, ones that made their world premiere at prominent 
festivals, like the Cannes Film Festival, draw attention. 
Such movies include "Le livre d’image" (The Image Book) by 
legendary Jean-Luc Godard  for which he received the first 
Special Palm D’Or at Cannes; "Girl" directed by Lukas Dhont 
which made its world premiere at the “Un Certain Regard” (A 
Certain Look) section of Cannes and was awarded the Golden 
Camera Award given to the Best First Movie and the Queer 
Palm; and "Lazzaro Felice" (Happy Lazzaro) the latest movie 
by Alice Rohrwacher that received the Best Script Award at 
Cannes. Adapted by the Korean director Lee Chang-dong 
from the short story of the cult author Haruki Murakami and 
having received the FIPRESCI award acclaimed by all critics in 
Cannes, "Burning" is among the favorites with its mysterious 
plot, a building suspense, and unforgettable scenes. Having 
competed for the Palm D’Or at the Cannes Film Festival, 
directed by Yann Gonzalez, and starring Vanessa Paradis 
putting forth an excellent performance, "Un Couteau Dans 
Le Coeur" (Knife+Heart) reflects the scene and music of the 
1980s and stands out in this year’s program.
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The first of the “Gastrodialog - Gastronomy Festival of 
Islamic Countries -The Greatest of Tables” will be held 
on October 25-26-27 at the Selçuklu Congress Center 
and aims to draw attention to, explore, and promote the 
cuisines shaped by Islamic civilization in an international 
context. Bringing together Islamic countries, international 
authorities of gastronomy, national and international halal 
food producers, gourmets, professional cooks, dieticians, 
representatives of the food and agricultural sector, and 
academics, “Gastrodialog - Gastronomy Festival of Islamic 
Countries -The Greatest of Tables” sets the relationship 
between “Labor, Food, and Dialogue” on the table. 
Throughout the event in which the culture of food and 
beverage - one of the most important riches of our country - 
will be promoted, all methods of gastronomy that lend taste 
to food, ranging from the use of spices to cooking techniques 
that come to be employed around the world today and 
are used in the cuisine of Islamic countries, are brought 
into the spotlight. To be held with the cooperation of 
Konya Governorate, Konya Chamber of Commerce, Konya 
Chamber of Industry, and the Anatolian Folk Cuisine 
Association at Selçuklu Congress Center, “Gastrodialog - 
Gastronomy Festival of Islamic Countries -The Greatest of 
Tables” compels attention as the first event that aims to 
promote Islamic geographies and cuisines in the way they 
deserve to the whole world. 

İslam medeniyeti çerçevesinde şekillenmiş mutfaklara 
uluslararası bağlamda dikkat çekmeyi, bu mutfakları 
araştırmayı ve tanıtmayı amaçlayan “Gastrodiyalog-
İslam Ülkeleri Mutfak Günleri-En Büyük Sofra” 
etkinliğinin ilki Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
25-27 Ekim tarihlerinde hayata geçiyor. İslam 
ülkelerinden uluslararası gastronomi alanında söz 
sahibi otoriteleri, ulusal ve uluslararası düzeyde helal 
gıda üreticilerini, mutfak yazarlarını, profesyonel 
aşçıları, beslenme uzmanlarını, gıda, tarım sektörü 
temsilcileri ve akademisyenlerini bir araya getiren 
etkinlikte “Emek–Yemek ve Diyalog” ilişkisi masaya 
yatırılıyor. Ülkemizin en büyük zenginliklerinden 
olan yeme içme kültürünün tanıtımının yapılacağı 
mutfak günlerinde bugün dünyada popüler hâle gelen 
ve İslam ülkelerinin mutfak kültürlerinde kullanılan 
baharatlardan pişirme tekniklerine kadar yemeklere 
lezzetini veren tüm unsurlar ve yöntemler gastronomi 
çerçevesinde etkinlikte mercek altına alınıyor. Konya 
Valiliği, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve 
Anadolu Halk Mutfağı Derneği iş birliği ile Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Gastrodiyalog-
İslam Ülkeleri Mutfak Günleri-En Büyük Sofra”, İslam 
coğrafyaları ve mutfaklarının tüm dünyada hak ettiği 
şekli ile doğru tanıtılmasını amaç edinmiş ilk etkinlik 
olarak dikkat çekiyor.

İSLAM MUTFAK KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GELİYOR!

THE ISLAMIC CUISINE CULTURES ARE COMING TOGETHER!
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Bringing thousands of music lovers together with various 
colors of jazz, Akbank Jazz Festival will be held on October 
17-28. Within the scope of the 28th Akbank Jazz Festival, 
Jamie Callum, the famous figure of the British jazz scene, will 
take the stage at Volkswagen Arena on October 23; Bixiga 70 
at Babylon on Friday, October 26; Avishai Cohen, known for 
the brilliant sound of his trumpet, on Sunday, October 21 at 
Cemal Reşit Rey Concert Hall at 18:00; and Karl Hector & 
The Malcouns on Friday, October 19 at Babylon. The festival, 
which will feature surprise figures, will host the famous 
band The Bad Plus that will join the forces of contrabass, 
drums and piano at Cemal Reşit Rey Concert Hall on October 
21 at 21:00. Also Jehan Barbur, a narrator who keeps the 
modern woman singer songwriter tradition alive and actor, 
and musician Fırat Tanış will be taking the stage together 
at Caddebostan Cultural Center on October 19. Considered 
to be among the most prominent jazz musicians of the U.K., 
saxophone player, composer and bandleader Nubya Garcia 
is among the figures that will be adding to the colors of the 
festival with a performance at Babylon on October 23.

Her yıl binlerce müzikseveri cazın farklı renkleriyle 
buluşturan Akbank Caz Festivali bu yıl 17-28 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleşiyor. 28’inci Akbank Caz 
Festivali kapsamında; 23 Ekim’de Volkswagen Arena’da 
İngiliz caz sahnesinin tanınmış isimlerinden Jamie 
Cullum, 26 Ekim Cuma günü Babylon’da Bixiga 70, 
21 Ekim Pazar günü Cemal Reşit Rey’de trompetinin 
berrak sesiyle tanınan Avishai Cohen ve 19 Ekim Cuma 
günü Babylon’da Karl Hector & The Malcouns sahne 
alıyor. Sürpriz isimlerin de sahne alacağı festival,  
21 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
kontrbas, davul ve piyanonun güç birliği yaptığı ünlü 
grup The Bad Plus’ı ağırlayacak. Festivalde ayrıca bir 
hikâye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini 
sürdüren Jehan Barbur ile aktör ve müzisyen Fırat 
Tanış, 19 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
birlikte sahne alacaklar. İngiltere’nin önde gelen caz 
müzisyenlerinden saksafoncu, besteci ve grup lideri 
Nubya Garcia da 23 Ekim’de Babylon’da festivale renk 
katacak isimler arasında.

28’İNCİ AKBANK CAZ FESTİVALİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

28TH AKBANK JAZZ FESTIVAL MEETS ITS AUDIENCE

ANADOLU / ANATOLIA
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To be held with the participation of the world’s greatest 
cyclists, the 2018 Presidential Cycling Tour of Turkey will be 
held in the unique territory of Anatolia on October 9-14. 
Becoming one of the most prestigious cycling competitions 
by being added to the “World Tour,” the Tour of Turkey will 
be held for the 54th time this year. Sports fans will be able to 
watch this convivial rivalry against the backdrop of Turkey’s 
historical natural beauties live on Eurosport and TRT. 
Setting out from Konya this year and covering Antalya, 
Fethiye, Marmaris, Selçuk, and Bursa, the course ends 
in Istanbul.

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin katılacağı 2018 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 9-14 Ekim tarihleri 
arasında Anadolu’nun eşsiz coğrafyasında düzenlenecek. 
“World Tour”a dâhil edilerek en prestijli bisiklet yarışlarından 
biri hâline gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu 
yıl 54’üncü kez düzenleniyor. Sporseverler 9-14 Ekim tarihleri 
arasında Türkiye’nin tarihî ve doğal güzellikleri eşliğinde 
yaşanacak bu keyifli mücadeleyi canlı olarak Eurosport ve TRT 
ekranlarından izleyebilecek. 
Bu yıl Konya’dan başlayacak yarış Antalya, Fethiye, Marmaris, 
Selçuk ve Bursa geçildikten sonra İstanbul’da son bulacak.

DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARALI YARIŞI

MOST SCENIC COMPETITION IN THE WORLD

ANADOLU / ANATOLIA
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Londra’da düzenlenen Küresel Donörler Forumu’nda verilen Hayırseverlik 
Mirası Ödülleri’nden İnsani Hizmet Takdir Ödülü, Sayın Emine Erdoğan’a 
verildi. Aynı törende Türk Hava Yolları da geçtiğimiz yıl Somali’ye yönelik 

insani yardım hareketine verdiği destekten dolayı “Yaratıcı İş Birliği 
Ödülü”ne layık görüldü.

The “Humanitarian Service Recognition Award” of the Legacy of Philanthropy 
Awards presented at the Global Donors Forum in London was given to the First 

Lady of Turkey H.E. Emine Erdoğan. At the same ceremony, Turkish Airlines 
received the “Creative Collaboration Award” thanks to its support for the 

humanitarian aid effort for Somalia.
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KÜRESEL DONÖRLER FORUMU’NDAN 
TÜRKIYE’YE HAYIRSEVERLIK ÖDÜLLERI

HUMANITARIAN AWARDS FOR TURKEY FROM 
THE GLOBAL DONORS FORUM
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Varlıklı bireyler, bağış yapan 
vakıflar ve sosyal sorumluluk 
sahibi şirketlerden oluşan 
küresel bir ağ olan Dünya 
Müslüman Hayırseverler 
Kongresi, sosyal ihtiyaçları 
karşılamak ve hayırseverliği 
stratejik olarak ilerletmek için 
finans ve insan kaynaklarını 
harekete geçiriyor. Kongre 
kapsamında iki yılda bir 
toplanan Küresel Donörler 
Forumu ise ırksal, dinî ve 
siyasi ayrımların ötesinde 
sosyoekonomik değerler 
oluşturmayı amaçlıyor.   
2016’da İstanbul’da ve bu 
yıl da Londra’da düzenlenen 
Küresel Donörler Forumu’nda 
Hayırseverlik Mirası Ödülleri 
kategorisindeki İnsani Hizmet 
Takdir Ödülü’ne, Sayın 
Emine Erdoğan layık görüldü. 
Sayın Emine Erdoğan, 
geçtiğimiz yıl kalabalık bir 
heyetle Arakan’daki insanlık 
dramına dikkat çekmek üzere 
Bangladeş’teki Kutupalong 
Kampı’nı ziyaret edip burada 
yardım dağıtmıştı. 
Törende ödülü alırken 
Türklerin güçlü bir vakıf 
geleneği bulunan, hayırsever 
bir millet olduğunu 
vurgulayan Sayın Emine 
Erdoğan, Türkiye’nin 

The World Congress of 
Muslim Philanthropists, a 
global network of aff luent 
individuals, grant-making 
foundations, and socially 
responsible corporations, 
immobilizes financial and 
human resources to fulfill 
social needs and advance 
strategic philanthropy. 
Meeting biennially as part 
of the congress, the Global 
Donors Forum aims to nurture 
socioeconomic values beyond 
racial, religious, and political 
differences. 
Held in Istanbul in 2016 
and in London this year, 
the Global Donors Forum 
presented the Humanitarian 
Service Recognition Award 
in the category of the Legacy 
of Philanthropy Awards to 
the First Lady of Turkey H.E. 
Emine Erdoğan. Last year, 
H.E. Emine Erdoğan visited 
the Kutupalong Camp in 
Bangladesh with a crowded 
delegation to attract attention 
to the human tragedy in 
Arakan and to distribute aid. 
While accepting the award 
at the ceremony, H.E. Emine 
Erdoğan emphasized the 
Turkish nation’s strong history 
of philanthropy and added 

sadece mültecilere yardım 
etmekle kalmadığını, Afrika 
ülkelerinden Gazze’ye kadar 
pek çok coğrafyaya yardım eli 
uzattığını belirtti. 
Türkiye’nin millî gelire 
oranla dünyada en çok insani 
yardım yapan ülke olduğunu 
hatırlatan Sayın Erdoğan, “Bu 
akşam burada şahsıma tevdi 
edilen ‘insanlığa hizmet’in 
takdir edilmesi ödülünü, 
insanlığın vicdanı olan işte 
bu aziz millet adına alıyorum. 
Bana hayatım boyunca onur 
verecek olan bu anlamlı 
ödülün gerçek sahibi, din, 
dil, ırk ayrımı yapmaksızın, 
nerede bir çığlık varsa yüzünü 
oraya çeviren ülkemdir, 
devletimdir, milletimdir.” 
şeklinde konuştu. 
Aynı törende Türk 
Hava Yolları da 2017’de 
Somali’ye yardıma yönelik 
#LoveArmyForSomalia 
hareketine verdiği destekten 
ötürü “Yaratıcı İş Birliği” 
alanında ödüle layık 
görüldü. Törende Türk Hava 
Yolları adına ödülü, global 
markanın Kurumsal İletişim 
Başkanı Seda Kalyoncu 
alırken yorumlarını da 
paylaştı: “Dünya Müslüman 
Hayırseverler Kongresi’ne 

that Turkey is supporting not 
only refugees but also people 
in many geographies from 
Africa to Gaza. 
Reminding attendants that 
Turkey is the largest donor 
of humanitarian aid in 
the world in proportion to 
its gross national income, 
H.E. Erdoğan continued by 
saying, “Tonight, I receive 
the Humanitarian Service 
Recognition Award on behalf 
of this noble nation which 
represents the conscience of 
humanity. The true recipient 
of this meaningful award 
which I am honored to accept 
is my country, my state, and 
my nation which responds 
to any cry for help no 
matter where it comes from 
and regardless of religion, 
language or race.” 
At the same ceremony, 
Turkish Airlines was 
presented with an 
award in the “Creative 
Collaboration” category for 
its support for the movement 
#LoveArmyForSomalia in 
2017. Turkish Airlines SVP, 
Corporate Communications 
Seda Kalyoncu received 
the award on behalf of the 
global brand and commented 

Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayın 
Emine Erdoğan’ın  
İnsani Hizmet Takdir 
Ödülü aldığı törene 
Londra Belediyesi ev 
sahipliği yaptı.
The city of London 
hosted the ceremony 
during which the First 
Lady of Turkey Emine 
Erdoğan received the 
Humanitarian Service 
Recognition Award.
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markamızı bu kıymetli ödüle 
layık gördükleri için çok 
teşekkür ediyoruz. Bu ödül, 
şüphesiz, bu zamana kadar 
layık görüldüğümüz en anlamlı 
ödüller arasında yer alıyor. 
GSYH’ye oranla dünyanın 
en çok insani yardım yapan 
ülkesinin bayrak taşıyıcı 
havayolu olarak bu yardım 
hareketini desteklemiş 
olmaktan gurur duyuyoruz.” 
İnsani yardımlar konusundaki 
duyarlılığını her fırsatta 
ortaya koyan Türk Hava 
Yolları yönetimi ve 
çalışanları, Myanmar’ın 
Arakan eyaletinden 
kaçarak Bangladeş’e sığınan 
mültecilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması için bir milyon 

by saying, “We thank the 
World Congress of Muslim 
Philanthropists for presenting 
our brand with this precious 
award, which is, doubtlessly, 
among the most meaningful 
awards we’ve received so far. 
As the national f lag carrier 
of the country which is the 
largest donor of humanitarian 
aid in the world in proportion 
to its GDP, we are proud to 
have offered our support for 
this movement.” 
Demonstrating their 
sensitivity on the issue of 
humanitarian aid, Turkish 
Airlines administration and 
employees raised 1 million 
Turkish liras to fulfill the 
needs of refugees who f led 

Türk Lirası toplayarak, 
geçtiğimiz yılın aralık ayında 
bu bağışı Türk Kızılayı aracılığı 
ile bölgeye iletmişti.  
Bugüne kadar on binlerce 
insana yardım ulaştıran Türk 
Hava Yolları’nın Afrika’da 
yürüttüğü projeler arasında 
okul, yetimhane ve klinik 
inşası ve onarımı, eğitim 
hizmetleri ve su kuyusu açma 
çalışmaları da yer alıyor. 
Bu projelerin yanı sıra Türk 
Hava Yolları, kent sınırları 
dışındaki klinikler için 
güneş panelleri kurulumu 
ve katarakt ameliyatı 
yapılabilmesi için yerel 
yönetimler ve hastanelerle 
iş birliği gibi çalışmaları da 
hayata geçiriyor.  

from the state of Arakan in 
Myanmar and took shelter 
in Bangladesh, and delivered 
this aid to the region via 
the Turkish Red Crescent in 
December of last year. 
Having sent aid to tens of 
thousands of people so far, 
Turkish Airlines’ projects 
in Africa include building 
and repairing schools, 
orphanages, and clinics; 
providing educational 
services; and opening water 
wells. In addition to these 
projects, Turkish Airlines 
also collaborates with local 
authorities and hospitals to 
install solar panels at clinics 
outside the cities and to 
conduct cataract operations.

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl 
Somali halkı için tonlarca gıda ve 
yardım malzemesini kargo uçağı ile 
bölgeye ulaştırmıştı.
Last year, Turkish Airlines carried tons 
of food and aid materials to the people 
of Somalia with its cargo plane.

“Yaratıcı İş Birliği” alanında ödüle 
layık görülen Türk Hava Yolları 
adına ödülü markanın Kurumsal 
İletişim Başkanı Seda Kalyoncu aldı.
Turkish Airlines SVP, Corporate 
Communications Seda Kalyoncu 
received the award in the category of 
“Creative Collaboration” on behalf of 
the company.

2

3

2

3

C
um

hu
rb

aş
ka

nl
ığ

ı/
M

ur
at

 Ç
et

in
m

üh
ür

da
r -

 A
na

do
lu

 A
ja

ns
ı

26  ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2018





85’inci yaşını kutlayan Türk Hava Yolları, ünlü moda 
tasarımcısı Ettore Bilotta ile iki yıl boyunca çalışarak 
marka üniformalarını yeniledi. İstanbul Yeni 
Havalimanı’na taşınmanın ardından tüm Türk Hava 
Yolları ve AnadoluJet ekiplerini şıklık ve işlevselliği 
bir araya getiren yeni üniformalarıyla göreceğiz.

Celebrating its 85th anniversary, Turkish Airlines 
renewed its brand uniforms by collaborating with 
famous fashion designer Ettore Bilotta for two years. 
After moving to Istanbul New Airport, the entire crew 
of Turkish Airlines and AnadoluJet will be wearing 
their new uniforms that blend style and functionality.

85 YILLIK ZARAFET
85 YEARS, ALWAYS IN STYLE
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Herakleitos’un “Değişmeyen 
tek şey değişimin kendisi.” 
sözü gelişmenin de anahtarı 
olsa gerek… O yıllarda atla 
seyahat eden insanoğlu 
bugün uçakla geziyor. Dün 
severek kullandığımız bir 
koltuğu ya da duvarların 
rengini bugün sıkıcı bulup 
değiştirdiğimizde bir 
ferahlık hissediyorsak, 
diyebiliriz ki, değişiklik 
insana iyi geliyor.  
Hizmetlerini yeni 
teknolojilerle geliştiren, 
kimi zaman hoş sürprizlerle, 
kimi zaman kapsamlı 
yenilik ve değişimlerle 
sizleri ağırlayan Türk Hava 
Yolları için yeni bir değişim 
vakti geldi. 85’inci yaşını 
kutlayan küresel taşıyıcı, 
İstanbul Yeni Havalimanı’na 
taşınacağı 29 Ekim’den 
itibaren etrafınızı saracak 
bir dizi değişiklikle 
sizleri uçurmaya devam 
edecek. En dikkat çekici 
değişiklikse bütünsel bir 
marka deneyimi yaşatmak 
adına kabin, kokpit, yer 
hizmetleri personeli ve uçan 
şef üniformalarının tek 
bir tasarım altında hayat 
bulması olacak. 

Kabin üniformalarında 
yeni dönem  
Bayrak kırmızısı ve antrasit 
kumaşlar… Ve bunları 
aynı renklerle tamamlayan 
aksesuarlar… Kabin 
üniformalarını küresel 
taşıyıcının kurumsal 
kimliğini yansıtan renkler 
içinde göreceğiz. Çizgilere 
gelince; mevcut üniformalar, 
yerini modern ve şık bir 
tasarıma bırakıyor. Önceki 
üniformalarda kullanılan 
düz kumaşlar gidiyor, 
markanın dinamik kimliğini 
yansıtan “Flow-Akış” desenli 
kumaşlar geliyor. Döpiyes 
takım, elbise, pantolon-
ceket takım içeren yeni 
koleksiyon; ince bir kemer, 
“Flow-Akış” deseniyle 
tasarlanmış bir şapka, 
modern çizgilere sahip 

iki farklı desende fular, 
çanta, eldivenler ve şeritli 
ayakkabılarla tamamlanıyor. 

“Flow-Akış” nedir? 
Şimdilik sadece kumaşlarda 
gördüğümüz “Flow-Akış” 
deseni, Türk Hava Yolları’nın 
“dinamik ve canlandırıcı, 
pürüzsüz ve enerjik, 
çaba gerektirmeyen ve 
kesintisiz”  hizmetlerinin ve 
marka deneyiminin görsel 
anlatımını üstleniyor. 
“Flow-Akış”, Türk Hava 
Yolları’nın yeni görsel 
kimliğine adını vermenin 
yanı sıra felsefesini de 
oluşturuyor. Türk Hava 
Yolları için yepyeni bir 
marka tasarımı sunan bu 
konsept, şirket için yeni bir 
çağı ve geleceğe dair heyecan 
verici bir enerjiyi simgeliyor.  
Türk Hava Yolları ile görsel 
kimlik ajansı Imagination’ın 
hummalı bir tasarım ve 
geliştirme süreci sonucunda 
ortaya çıkardığı yeni görsel 
kimlik konsepti, ilhamını 
“Flow-Akış” hareketinden 
alıyor: 
“Bir felsefe olarak ‘Flow-
Akış’, Türk Hava Yolları 
için büyük önem taşıyan 
iki değeri temsil ediyor: 
Öncelikle akış bir hizmet 
önerisidir. Türk Hava Yolları 
ile uçan yolcuların rahatlıkla 
erişebildikleri, kesintisiz 
bir hizmet deneyimini ifade 
eder. 
İkinci olarak da ‘Flow-Akış’ 
hem Türkiye’nin hem de 
İstanbul’un çok kültürlü 
potasını ve dinamik 
enerjisini temsil ediyor. 
Doğu ve Batı’nın buluşma 
noktası olan Türkiye’den 
yüzyıllardır gelip geçen 
insanların, ticaretin, 
fikirlerin ve kültürlerin 
akışı… ‘Flow-Akış’,  dünya 
sahnesinde Türkiye’nin 
geçmişini yansıtan ve 
heyecan verici geleceğine göz 
kırpan bir fikirdir.” 
“Flow-Akış”, önümüzdeki 
dönemde Türk Hava 
Yolları’nın birçok marka 

?????
?????

Küresel taşıyıcının kırmızı ve antrasit renkleriyle tasarlanan kabin üniformaları 
İstanbul’un en renkli mekânlarından Mısır Çarşısı’nın canlılığına eşlik ediyor.
The global carrier’s red and anthracite cabin uniforms are in harmony with the colors and 
vibrancy of the Spice Bazaar, one of the most colorful venues in Istanbul.

1

1
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Heraclitus said, “Change is 
the only constant in life,” 
and this must be the key 
to progress as well. Back 
then, people traveled on 
horses, and now they travel 
in airplanes. If we feel a 
sense of relaxation when 
we replace a chair we loved 
dearly or change the color 
of the walls because we no 
longer find them interesting, 
then we can say that change 
is good for us. 
Now is the time for a new 
change for Turkish Airlines 
which improves its services 
with new technologies 
and welcomes you with 
pleasant surprises, extensive 
innovations, and changes. 
Celebrating its 85th 
anniversary, the global 
carrier will continue to carry 
you around the world with a 
series of changes which will 
be initiated as of October 29, 
when it will move to Istanbul 
New Airport. The most 
striking of these changes is 
the unification of uniforms 
for cabin, cockpit, ground 
services personnel, and in-
f light chef under one design 
to present a more holistic 
brand experience.

A new era in cabin 
uniforms 
The red of the Turkish f lag 
and anthracite fabrics, and 
accessories with the same 
colors to complement them 
will feature in Turkish 
Airlines’ new uniforms. We 
will see that the new cabin 
uniforms bear the colors that 
ref lect the global carrier’s 
brand identity. As for the 
lines, the current uniforms 
are replaced by a modern 
and stylish design. The 
plain fabrics of the previous 
uniforms are replaced with 
fabrics featuring “Flow” 
patterns to ref lect the 
brand’s dynamic identity. 
Comprising a women’s two-
piece suit, a dress, and a 
man’s suit, the new collection 

is complemented by a thin 
belt, a hat designed with the 
“Flow” pattern, two modern 
foulards with different 
patterns, a bag, gloves, and 
striped shoes.

What is “Flow”? 
Currently featured only on 
fabrics, the “Flow” pattern 
is a visual expression of 
Turkish Airlines’ “ dynamic 
and uplifting, smooth and 
energetic, effortless and 
seamless” services and brand 
experience. 
In addition to lending its 
name to Turkish Airlines’ 
new visual identity, “Flow” 
is also a philosophy. Offering 
a new brand design for 
Turkish Airlines, this concept 
signifies a new era for the 
company and exciting energy 
about the future.  
Realized as a result of 
an intense design and 
development process carried 
out by Turkish Airlines and 
the visual identity agency 
Imagination, the new visual 
identity concept is inspired 
by the “Flow” movement: 
“Flow as a philosophy 
represents two things which 
have credible meaning 
to Turkish Airlines: 
Firstly, ‘Flow’ is a service 
proposition. It expresses 
the seamless and effortless 
experience Turkish Airlines 
wants its passengers to have.  
Secondly, ‘Flow’ represents 
the multiculturalism and 
dynamic energy of Turkey 
and Istanbul - the f low of 
people, of trade, of ideas, and 
cultures that, for centuries, 
have passed through Turkey 
as the intersection of East 
and West. It is an idea 
ref lecting the past and the 
exciting future ahead for 
Turkey on the world stage.” 
“Flow” prepares to meet 
you as a new visual element 
which will be integrated into 
many brand applications 
by Turkish Airlines in the 
future. First, we will see it 
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uygulamasında yer 
alacak yeni bir görsel öge 
olarak sizlerle buluşmaya 
hazırlanıyor.  Onu ilk olarak 
kabin üniformalarında ve 
filoya yeni katılan uçakların 
iç tasarımlarında göreceğiz. 

İki yıl süren hazırlık 
Yeni üniformalar için 
çalışmalar 2016 yılında, 
Türk Hava Yolları’nı temsil 
edebilecek zarif, modern bir 
tasarıma ve renklere sahip, 
kabin ekiplerinin rahatlıkla 
kullanabileceği bir kıyafet 
arayışıyla başladı.  
Bu süreçte, bayrak taşıyıcı 

havayolu, sektöründe 
deneyimli Türkiye’den ve 
dünyadan firmalardan 
tasarım önerileri aldı. 
Bu öneriler üzerinde 
çalışırken bir yandan da 
kabin ekiplerinin mevcut 
üniformaları hakkındaki 
beğeni ve önerilerini 
öğrenmek üzere anketler 
düzenledi. Kabin hizmetleri, 
yer hizmetleri ve kokpit 
ekiplerinden aldığı bu 
sonuçları tasarım sürecinde 
değerlendirdi. 
Firmaların hazırladığı 
tasarım önerileri Londra, 
Berlin ve İstanbul’da, 

featured on cabin uniforms 
and the interior design of 
aircraft newly added to the 
f leet.

A two-year preparation 
The preparation of the new 
uniforms began in 2016 when 
Turkish Airlines started to 
seek a new uniform with an 
elegant and modern design 
and colors which will be 
comfortable to wear for the 
cabin crew. 
Throughout the process, the 
f lag carrier airline examined 
the design suggestions from 
tenured companies from 

Turkey and abroad. While 
working on these offerd, it 
also conducted surveys to 
learn about the preferences 
and suggestions of cabin 
crews regarding their 
current uniforms. It took the 
opinions of cabin services, 
ground services, and cockpit 
teams into consideration 
when designing the new 
uniforms. 
The design offered by these 
companies were presented to 
groups who represent Turkish 
Airlines’ passenger profile; 
with focus group studies 
were simultaneously carried 

2
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Ettore Bilotta kabin üniformalarının tasarımına başlamadan  önce İstanbul’da pek çok mekânı ziyaret etti. 
Before designing the cabin uniforms, Ettore Bilotta visited many venues in Istanbul.

“Flow-Akış” felsefesi, kabin üniformalarının bütün unsurlarına uygulandı.
The “Flow” philosophy was featured on all elements of the cabin uniforms.

Yeni üniformanın fotoğraf çekimleri İstanbul’un ikonik semtlerinde yapıldı. Bu semtlerden biri de Balat’tı.
The photo shoot for the new uniforms took place in the iconic districts of Istanbul, including Balat.
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bağımsız bir araştırma 
şirketi aracılığıyla yapılan 
odak  grup araştırmaları 
ile Türk Hava Yolları’nın 
yolcu profilini temsil eden 
gruplara sunuldu. Tasarım 
değerlendirmesi ve seçimi 
yapılırken bu araştırmanın 
sonuçları dikkate alındı. 
Tasarımlara ait çizimler 
Yönetim Kurulu’na 
sunularak iki finalistin yer 
aldığı kısa liste belirlendi. 
Son elemede ise küresel 
havayolu şirketleri için 
hazırladığı kıyafetlerle bu 

out via an independent 
research company in London, 
Berlin, and Istanbul. When 
evaluating and selecting the 
designs, the results of this 
research were taken into 
consideration. The sketches 
of these design offers were 
presented to the board, and 
a short list of two finalists 
was announced. After the 
final elimination, the choice 
was made for the designs 
presented by Italian designer 
Ettore Bilotta who has a 
great experience in the field 

thanks to the uniforms he’s 
designed for global airline 
companies - this was the 
start of the operation to 
realize new cabin uniforms. 
The prototype uniforms 
were tried on two Turkish 
Airlines long-distance 
f lights, Tokyo and 
Johannesburg, which 
provided the opportunity 
to experience the uniforms 
for long f light hours aboard 
various types of aircraft 
and winter-summer 
seasons. This enabled 

alanda önemli bir deneyim 
sahibi İtalyan modacı 
Ettore Bilotta’nın önerdiği 
tasarımlar seçildi ve yeni 
kabin üniformalarının 
hazırlığı için kollar sıvandı. 
Hazırlanan prototip 
üniformalar, Türk Hava 
Yolları’nın sefer düzenlediği 
iki uzak noktaya; Tokyo 
ve Johannesburg’a yapılan 
uçuşlarda denendi. Bu iki 
şehir, üniformaları farklı 
uçak tiplerindeki uzun 
uçuş süresinde ve kış-yaz 
mevsimlerinde deneme 

6
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imkânı sağlıyordu. Bu 
sayede üniformaların 
ve kumaşların çalışma 
koşullarına elverişliliği, 
bizzat giyen ekipler 
tarafından değerlendirildi.  
Tasarım geliştirme 
çalışmaları Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve 
ilgili birimlerin görüşleri 
ışığında Şubat 2018’de 
tamamlandı. Ettore Bilotta,  

“Flow-Akış” motifinin 
yer aldığı kırmızı ve 
antrasit kumaşı kullanarak 
üniformaları tepeden 
tırnağa yeniledi. 

İstanbul Hatırası  
Yeni üniforma 
koleksiyonunun çekimleri 
dünyaca ünlü İngiliz moda 
fotoğrafçısı Miles Aldridge 
tarafından İstanbul Yeni 

the personal evaluation of 
new uniforms and fabrics 
and their convenience for 
work conditions by the 
participating teams. 
The operation to create 
a design was finalized in 
February 2018 after the 
application of changes 
demanded by the Turkish 
Airlines Board and relevant 
departments. Ettore Bilotta 

completely redesigned the 
uniforms by using the red 
and anthracite fabrics 
featuring the “Flow” motif.

A memory of Istanbul 
The launch photographs of 
the new uniform collection 
were taken by world-
renowned British fashion 
photographer Miles Aldridge 
at various venues such as 

Tasarımcı Ettore Bilotta, yeni koleksiyonu hazırlarken Türk sanatından ve mimarisinden ilham aldığını söylüyor. Yeni 
üniformalar Osmanlı mimarisinin en çarpıcı yapılarından Çırağan Sarayı’nın önünde de fotoğraflandı. 
Designer Ettore Bilotta says he was inspired by Turkish art and architecture when preparing the new collection. The new uniforms 
were also photographed in front of Çırağan Palace, one of the most striking examples of Ottoman architecture.
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Havalimanı, Çırağan 
Sarayı, İstanbul Boğazı, 
Abdülmecid Efendi Köşkü, 
Balat sokakları, Mısır 
Çarşısı gibi mekânlarda 
yapıldı. İstanbul ’un tarihî 
ve modern yönlerini, farklı 
renklerini ve görkemli 
güzelliğini yansıtan bu 
mekânlar yeni kabin 
üniformaları için harika 
birer fon oluşturdu. 

Istanbul New Airport, 
Çırağan Palace, the 
Bosphorus, Abdülmecid 
Efendi Mansion, the 
streets of Balat, and the 
Spice Bazaar. Ref lecting 
Istanbul’s historic and 
modern aspects, colors, 
and glamorous beauty, 
these venues offered a 
great background for the 
new cabin uniforms. Miles 

Aldridge was happy with 
the outcome: 
“I was really inspired when 
I saw the uniforms as they 
hark back to a golden age 
of couture fashion from 
the 1950s, but with a very 
contemporary twist. Again, 
it’s very much like my 
own work which is always 
referencing the past but 
very much being in today.”

Miles Aldridge sonuçtan 
mutluydu:  
“Üniformaları gördüğümde 
çok etkilendim çünkü 
1950’lerin couture 
modasının altın çağına, 
çağdaş bir dokunuşla 
gönderme yapıyorlardı. 
Geçmişe daima atıfta 
bulunan ama bugünle de 
bağını koparmayan işlerime 
çok benziyor.”

Yeni üniforma koleksiyonunun fotoğraf çekiminde fonda Türk çinileri de yer aldı.
Turkish tiles were the background during the photo shoot of the new uniform collection.

Fotoğraf çekimleri ünlü moda fotoğrafçısı Miles Aldridge tarafından yapıldı.  
The photographs were taken by famous fashion photographer Miles Aldrige.
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Istituto Europeo di Design 
Roma’dan mezun olan Ettore 
Bilotta “Raffaella Curiel” ve 
“Lancetti” moda evlerinde 
çalıştı. Moda tasarımı ve teknik 
illüstrasyonda profesyonelleşen, 
2005 yılında ilk “Haute Couture” 
koleksiyonunu hazırlayan ve 
Avrupa Tasarım Enstitüsü’nde 
bir dönem ders veren ünlü 
modacı havacılık sektörünün 
önde gelen markaları için 
üniformalar tasarlamış bir isim.  
Türk Hava Yolları için 2016’da 
çalışmaya başlayan ve zarif 
Haute Couture ile işlevselliği 
birleştiren Bilotta, tasarım 
yaklaşımına ve ilham 
kaynaklarına dair sorularımızı 
yanıtladı:

Üniformaları tasarlarken 
nelerden ilham aldınız?
Türk Hava Yolları için 
tasarımlarımı oluşturmaya 
başladığımda aklıma ilk 
gelen ve bana ilham veren 
şey İstanbul’du. Bu şehir, 
yüzyıllar boyunca sanata 
ve medeniyete ev sahipliği 
yapmış, pek çok kültürün 
ortak mirası diyebileceğimiz 

eşine az rastlanır bir zenginliği 
barındırıyor. Özel ilgim olan 
Türk Çinileri ve hat sanatının 
izlerini Türk motiflerinin 
modernliği vurgulayan 
yorumları ile bir araya getirerek 
fular ve kravatlarda kontrast ve 
ikiliği yansıtmak istedim.
Sonunda hat eserlerinde 
gördüğümüz, yumuşak ve zarif 
bir stili olan kaligrafiden yola 
çıkarak bir motif seçtik. Bu 
motifi kravatlara, fularlara, 
şapkalara yalın ve stilize bir 
şekilde yerleştirdik.

Merkeze Türk mirasını 
aldınız yani…
Bu kaçınılmazdı. Sanatın 
zenginliği, mimarinin güzelliği, 
muhteşem renkler, lezzetler ve 
ülkenin atmosferi… Buna karşı 
koymak imkânsızdı.

Süreçten biraz bahseder 
misiniz? Kaç skeç üzerinde 
çalıştınız?
Süreç çok karmaşıktı. İhale 
davetinden sonra Türk Hava 
Yolları’nın verdiği detaylı bir 
brifingin ardından birçok 
çizim yaptım. Bu çizimlerde 

kumaşların, aksesuarların 
ve üniformaların yapımında 
kullanacağım tüm materyallerin 
yer alması gerekiyordu. 
Sonra işin operasyonel kısmı 
başladı. Tüm görünümün tam 
bir tasvirini elde etmek için 
devamlı ve önemli değişiklikler 
yaptık. Çizimlerin toplam sayısı 
yaklaşık 2 bin, hatta belki daha 
fazladır.

Üniformaları tasarlarken 
karşılaştığınız en büyük 
zorluk neydi?
Projeye dâhil olan tüm tarafları 
memnun etmekti. Üst düzey 
yöneticilerden üniformayı 
giyecek kabin ekiplerine ve bu 
projede yanımda olan insanlara 
kadar herkes, tasarımların 
kullanışlılığını ve rahatlığını 
nasıl arttırabileceğim 
konusunda bana tavsiyelerde 
bulundu. Tahmin edebileceğiniz 
gibi herkesin bir önerisi var 
ve benim için zor olan da bu 
fikirleri bir araya getirmek oldu.

Üniforma tasarımına 
yaklaşımınız hazır giyimden 
daha mı farklı?

Öncelikle bir hazır giyim 
koleksiyonu hayal ediyor, 
sonrasında bunu, üniformaları 
giyecek insanların ihtiyaçlarıyla 
harmanlıyorum. Ama iki 
unsuru daima göz önünde 
bulunduruyorum: Kullanışlılık 
ve zarafet.

Üniformalar söz konusu 
olduğunda stil mi daha önce 
geliyor yoksa işlev mi?  
Bence biri olmadan diğerinin 
olması mümkün değil. Bu mesajı 
yaymak için büyük bir çaba 
gösterdim ve genelde bunu kabul 
ettirmek için mücadele etmem 
gerekiyor. Bazen küçük de olsa 
taviz vermek gerekiyor. 

Zamansız bir tasarım ortaya 
nasıl çıkıyor?
Bu bir duyarlılık meselesi; 
buna ya sahipsinizdir ya 
da değilsinizdir. Bunlar 
kelimelerle anlatması güç 
hisler.

Üniformaları üç kelimeyle nasıl 
tarif edersiniz?
Hemen göze çarpan, zarif ve 
kullanışlı bir şıklık.

Moda Tasarımcısı 
Fashion Designer  

ETTORE
BILOTTA
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Ettore Bilotta, who graduated 
from the Istituto Europeo 
di Design Roma, worked at 
fashion houses Raffaella 
Curiel and Lancetti. Having 
earned a professional 
experience in fashion design 
and technical illustration, 
he prepared his first haute 
couture collection in 2005. 
Having taught at the 
European Institute of Design, 
the notable fashion designer 
is known for the uniforms 
he designed for prominent 
brands of the aviation 
industry.

Bilotta started working with 
Turkish Airlines in 2016, 
blending the elegance of haute 
couture with functionality. 
He answered our questions 
about his approach to design 
and inspirations:

What was your 
inspiration for the 
uniforms? 
When I started to design for 
Turkish Airlines, the first 
thing that inspired me was 
Istanbul. This city has been 
a melting pot for art and 
civilisation for centuries 

and has a rare richness as 
a common heritage of many 
cultures. I wanted to bring 
elements from traditional 
calligraphy and mosaics 
together with the new 
interpretations of Turkish 
motifs, which emphasize 
modern lines, into foulards 
and ties to ref lect a contrast 
and duality.

Finally, we chose a motif we 
see in works of calligraphy, 
based on a soft and elegant 
writing style. We used this 
motif in the prints of the ties, 
foulards, and hats in a plain 
and stylized way.

So, you focused on Turkish 
heritage. 
It was inevitable. The 
richness of art, the beauty 
of architecture, and the 
wonderful colors, f lavors, 
and the atmosphere of the 
country… It was impossible 
to resist.

What was the process? 
How many sketches did 
you make? 
The process was very complex. 
After being invited to the 

tender, I had to make a lot of 
drawings for the competition 
following a well-defined brief 
from Turkish Airlines. The 
drawings had to include the 
fabrics, accessories, and all 
the materials I wanted to use 
for the uniforms. Afterwards, 
we moved on to the more 
operational part. We made 
continuous and significant 
changes to get a complete 
definition of the total look. 
The number of drawings is 
around 2,000, perhaps even 
more.

What was the greatest 
challenge that you faced in 
creating the uniforms? 
The challenge was to satisfy all 
the people who took part in the 
project. Starting from the top 
management to the crew who 
will be wearing the uniforms 
and to the people working with 
me on this project who have 
advised me how to improve 
the uniform’s practicality and 
comfort. As you can imagine, 
everyone has an opinion, and 
therefore, my difficulty has 
been to gather everyone’s ideas.

Do you approach uniform 

design differently from 
ready-to-wear? 
First, I imagine a collection of 
prêt-à-porter. Then, I combine 
this with the needs of the 
people who will be wearing 
the uniforms. But I never 
lose sight of two basic things, 
practicality and elegance.

When it comes to uniforms, 
where does style end and 
function begin? 
In my opinion, one cannot 
do without the other. I have 
made enormous efforts to 
pass this message and, very 
often, I fight to get it accepted. 
Sometimes it is necessary to 
make some small compromise. 

How do you create a 
design that feels timeless? 
It’s a matter of sensibility; 
you either have it or you 
don’t. These are feelings 
that are difficult to put into 
words.

How would you describe 
the uniforms in three 
words? 
Recognizable with style, 
elegant with style, and 
practical with style.

“Türk Hava Yolları 
için tasarıma  
başladığımda 

aklıma ilk gelen ve 
bana ilham veren 
şey İstanbul’du.”

“When I started 
designing for Turkish 

Airlines, the first 
thing I thought of and 
that inspired me was 

Istanbul.”
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1970

1990

1960

1980

2000

85 YILDIR ŞIK VE ZARIF
STYLISH AND ELEGANT FOR THE PAST 85 YEARS

85 yıl boyunca defalarca yenilenen kabin ünifor-
malarından örnekler...

A few examples of cabin uniforms that have been 
renewed many times over the course of 85 years
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İster 45 dakikalık kısa bir 
yolculuk yapın ister 12 saat 
süren uzun bir uçuş yaşayın 
seyahatiniz boyunca en fazla 
göreceğiniz kişiler kabin 
ekipleri olacaktır. Türk 
Hava Yolları’nın ilk kabin 
memuru Adile Tuğrul, beyaz 
gömleği, kravatı ve başındaki 
kepiyle yolcuları ağırladı. 
Türk misafirperverliğinin 
gökyüzündeki ilk temsilcisi, 
dönemin gazete ve 
dergilerinde bu kıyafetiyle 
yer aldı.
O günden bugüne Türk Hava 
Yolları, kabin ekiplerinin 
kıyafetlerini zamanın ruhu 
ve kendi perspektifiyle 
birçok kez yenileyip 
değiştirdi. Ağırlıklı olarak 
lacivert ve mavi tonlar 
tercih edilse de pembe, 
yeşil ve kırmızı üniformalar 
dönemin modasıyla ve 
özgün çizgileriyle tasarlandı 

Whether it’s a f light of 45 
minutes or 12 hours, the 
cabin crew personnel are the 
people you will see the most 
during your journey. Adile 
Tuğrul, Turkish Airlines’ 
first cabin crew member, 
welcomed passengers 
wearing a white shirt, a 
tie, and a hat. The first 
representative of Turkish 
hospitality in the sky was 
featured in the period’s 
newspapers and magazines 
with this uniform. 
Since then, Turkish Airlines 
has changed the cabin crew 
uniforms many times to 
ref lect the spirit of the 
time and its perspective. 
Although various shades 
of blue, including navy, are 
usually preferred, there 
were also pink, green, and 
red uniforms with a unique 
style to fit the fashion 

ve giyildi. 2008’de giyilmeye 
başlanan son üniforma, bu 
dönem içinde yolcu sayısının 
katlanarak artmasına, uçuş 
ağının hızla büyümesine, 
filoya yeni uçakların 
eklenmesine; tüm bunlar 
olurken pek çok önemli 
ödülün kazanılmasına şahitlik 
etti. Hem tasarımı hem de 
kullanım rahatlığı sayesinde 
kabin ekibi tarafından 
sevilerek kullanıldı.
Uçağa adım atarken sizleri 
Türk misafirperverliğiyle 
karşılayan, ikram servisini 
yapan, bir isteğiniz olursa 
hemen yardımınıza koşan 
kabin ekibi; Türkiye’nin 
gönüllü turizm elçileri 
olarak zarif tavırları ve 
nezaketleriyle her zaman 
takdir edildiler. Eminiz ki 
yeni üniformalarıyla da 
dünyanın her yerinde fark 
edilecekler.

trends of the time. The latest 
uniform which began to be 
worn in 2008, witnessed the 
exponential growth in the 
number of passengers, the 
fast expansion of the f light 
network, and the addition 
of new aircraft to the f leet, 
as well as many prominent 
awards. It was loved by the 
cabin crew both for its design 
and practicality. 
Cabin crew members, who 
greet you with Turkish 
hospitality when you board 
the plane, serve you with 
delicacies, and lend a helping 
hand whenever you need, 
have always been esteemed 
for their elegance and 
grace as Turkey’s volunteer 
ambassadors of tourism. We 
are confident that they will 
continue to be recognized all 
around the world with their 
new uniforms.

İlk kabin memuru Adile Tuğrul’un kravat ve keple dikkat çeken üniforması 
ile 29 Ekim’de giyilmeye başlanacak, güçlü renklere ve çizgilere sahip yeni 
üniformalar geçmişle bugünü birbirine bağlıyor.  
The uniform of Adile Tuğrul, the airline’s first cabin crew personnel, which stood 
out with its tie and hat, and the new uniforms with strong colors and lines which 
will be worn as of October 29 connect the past with the present.
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Anadolu’nun dört bir yanı özçekim 
meraklıları için birbirinden güzel 

enstantaneler sunuyor.

All corners of Anatolia present 
interesting snapshots for selfie 

lovers.

MURAT BAKMAZ

ÖZÇEKİM
SELFIE 

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Sirkeci’deki tarihî hanlar  iş 
merkezi olma işlevlerini 

yüzyıllardır sürdürürken 
bugünlerde televizyon dizilerine 

de mekân olmakta. Günün popüler 
dizilerinden birinin çekildiği yapı, 
dizi meraklılarının da uğrak yeri. 

Ziyaretçilerin hana girer girmez 
yaptıkları ilk iş “özçekim” oluyor 

genellikle.

Functioning as business offices for 
centuries, historical hans (inns) at 

Sirkeci nowadays act as the backdrop 
of TV series. The building where one 
of the most popular series of our day 

is being shot is now its fans’ stomping 
ground. Generally, the first thing the 

visitors do when they step into the 
historical han is to take a selfie.





Boyalı festivaller son yılların 
modası. Boyalar havaya dağılırken 
özçekim için hazır telefonlar da… 

Color festivals are the trend in 
recent years. As the paints get 

dispersed in the air, phones are 
lifted up to take selfies.





İstanbul’un en çok özçekim yapılan 
alanlarından biri de Emirgan Parkı. 

In Istanbul, Emirgan Park is one 
of the most popular outdoor places 

for selfies. 





Türkiye’nin önemli turizm 
merkezlerinden Kapadokya’nın 
göz bebeği Avanos. Sonbaharda 

sarı ıhlamur ağaçlarının 
çevrelediği deredeki kazlar 

hoş fotoğraf kareleri sunuyor 
meraklılarına.

Avanos is the eye of Cappadocia, one 
of the tourism centers of Turkey. The 

geese swimming in the river that 
has yellow linden trees on both sides 

in autumn presents photographers 
with beautiful snapshots.





Uşak’ta Ata Park ilginç çevre 
düzenlemesi ile özçekim 

yapanların gözdesi.

Ata Park in Uşak is favored by those 
who love selfies with its interesting 

environmental planning.





Sabah saatlerinde yatay ışığın 
peşinde koşarken, Galata 

Köprüsü’nün ayakları etrafındaki 
ışık geçişlerinden etkilenip 

etrafa bakınıyorum. İnsanlar işe 
yetişme telaşı içindeyken genç bir 

çift aniden kendi fotoğraflarını 
çekiyor, ben ise onları…

Running after the horizontal light 
in the morning hours, impressed by 
the rays of light flooding the foot of 
the Galata Bridge I look around. As 

people are hurrying off not to be late 
for work, a young couple taking a 

selfie gets caught in my frame.





AT THE EDGE OF THE FERTILE 
CRESCENT

BEREKETLİ HİLAL’İN UCUNDA 

HARRAN
ANNETTE HANISCH ÖMER DOĞAN



Şanlıurfa’nın Harran 
ilçesi, binlerce sene 
önce “Bereketli 
Hilal” olarak ünlenen 
bölgenin kuzey 
ucunda. Ekim ayı bu 
etkileyici coğrafyayı 
keşfetmek için belki de 
en doğru zaman.

The Harran borough of 
Şanlıurfa is at the far 
northern edge of the 
region that gained fame 
as the “Fertile Crescent” 
thousands of years ago. 
October may be just the 
right time to explore 
this impressive territory.



1

Bölgenin tarihini araştırmak 
için defalarca Harran’da 
bulunmuş bir arkadaşım 
“Haydi, uçak biletini al, 
Harran’a gidelim. Şimdi 
tam zamanı.” dediğinde hiç 
vakit kaybetmeden yolculuk 
hazırlıklarına başladım. 
Sevimli kümbet evler, 
rengârenk kıyafetleriyle 
kadınlar ve bol isotlu çiğ 
köfte bizi bekliyordu. Ve 
tabii  pamuk tarlaları…  
Eskiden Harran Ovası’nı 
sulayan Cüllab ve Deysan 
nehirleri kuruduktan sonra 
devasa ova yüzyıllarca 
susuz kalmış, çölleşmişti. 
Ancak son 20 yıldır 
Atatürk Barajı’ndan gelen 
su kanalları sayesinde 
Harran Ovası eski şanına 
yeniden kavuştu. Nisan 
ayında ekilen, kavurucu 
Harran sıcağında çiçek açan 
ve koyu yeşil fonda beyaz 
benekli meyvesini eylül-

ekim aylarında veren pamuk 
bitkisi hem harika görünüyor 
hem de bölgeyi maddi 
anlamda zenginleştiriyor.   
Şanlıurfa’nın 40 kilometre 
güneyinde bulunan Harran’a 
giden dümdüz yolun her iki 
tarafında pamuk tarlaları 
göz alabildiğine uzanıyor; 
yol kenarlarında ise kar  gibi 
bembeyaz pamuk taneleri 
uçuşuyor. Şehrin sınır ilçesi 
Akçakale’ye 10 kilometre 
kala sola sapıyoruz, ufukta 
ünlü Ulu Cami’nin kare 
minaresi  beliriyor. İşte 
Harran’dayız! 
Harran ziyaretçilerinin 
çoğu Şanlıurfa’da bir otelde 
kalıp Harran’ı günübirlik 
ziyaret ediyormuş, fakat 
arkadaşım Harran’da 
konaklamamızı özellikle 
tercih etti. “Bu tarih yüklü 
şehrin etrafında öyle ilginç 
yerler var ki onları bir günde 
görmemiz imkânsız.” dedi 

2

When a friend of mine who 
visited Harran time and time 
again for her research on the 
history of the region said, 
“Come on, get yourself a plane 
ticket and let’s go to Harran. 
It is just the right time,” I 
started my preparations for 
the journey without losing 
time. Its endearing beehive 
houses, women wearing 
colorful attire, and çiğ köfte 
(steak tartar a la turca) with 
loads of isot chili pepper 
await us. And of course fields 
of cotton…  
After the Cüllab and Deysan 
streams that once irrigated 
the Harran plain dried 
out, the expansive plain, 
devoid of water, became a 
desert. However, for the 
last 20 years as a result of 
the water channels coming 
from Atatürk Dam, the 
Harran plain has reclaimed 
its former glory. Planted 
in April, blossoming in the 
scorching heat of Harran 
and giving its fruit as white 
dots over a green background 
in September/October, the 

cotton plant both forms a 
great scenery and enriches 
the region materially.   
Heading towards Harran, 40 
km to the south of Şanlıurfa, 
on both sides of the road that 
goes straight ahead lie vast 
fields of cotton, while on 
the roadside white buds of 
cotton f lakes f loat as if it has 
snowed. Ten kilometers from 
Akçakale, the border borough 
of the city, we take a turn to 
the left, and there appears 
the square shaped minaret of 
Ulu Mosque on the horizon. 
We are in Harran! 
Many of Harran’s visitors 
stay in Şanlıurfa and visit the 
place for the day; however, my 
friend had us stay in Harran. 
Saying, “There are such 
interesting places around this 
district that is laden with 
history that it would not be 
possible for us to see them all 
in a day,” she booked us rooms 
at the Harran Kümbet Hotel. 
We settle into one of the 
beehive suits that resemble 
Harran houses in the garden 
of this hotel operated by the 

3

1 Kümbet evlerin toprak sıvası düzenli bakım gerektiriyor.
The mud coating of the beehive houses requires regular maintenance.

2

3

GAP kapsamında başlatılan sulama çalışmalarıyla birlikte Harran Ovası 
yeniden yeşerdi.
Harran plain turned green once again with the irrigation works commenced 
within the scope of the Southeastern Anatolia Project.

Ulu Cami, Emevi hükümdarı II. Mervan tarafından 744-750 yılları 
arasında yaptırılır. 
Ulus Mosque was built around 744-750 under the aegis of the Umayyad 
ruler Mervan II.
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ve Harran Kümbet Oteli’nde 
yer ayırttı. Kaymakamlığa 
ait otelin bahçesindeki 
Harran evlerini andıran 
kubbeli süitlerden birine 
yerleşiyoruz. Güneş batmaya 
yakın ve Türkiye’nin birçok 
yerinde artık sonbaharın 
serinliği hissedilirken burası 
hâlâ sıcak!  
Antik sur içi alanını akşam 
güneşinde görmek için 
yürüyerek yola çıkıyoruz. 
Tamamen surlarla çevrili 
tarihî Harran, otele beş 
dakika mesafede. Eyyubi 
dönemine ait (12’nci yüzyıl) 
ve oldukça iyi durumda 
olan surların bir tek Halep 
kapısı ayakta kalmış, oradan 

Harran’ın “beyaz altını” pamuk, özenle toplanıyor. 
Cotton, the “white gold” of Harran, is picked carefully.

District Governorate. The 
sun is about to set and while 
the chill of the autumn has 
started to be felt in most 
parts of Turkey, here, it is 
still hot!  
We set off on foot to see 
the citadel of antiquity in 
the evening sun. Totally 
surrounded by ramparts, 
historical Harran is five 
minutes away from the 
hotel. Only the Halep Gate 
is still standing in pretty 
good condition despite dating 
back to the Eyyubid period 
(12th c. AD), and we enter the 
town from there. The modern 
Harran outside the ramparts, 
is not very different from 

giriyoruz. Sur dışındaki 
modern Harran, Anadolu’nun 
pek çok yerinden farklı 
değil, fakat içeri girdiğimiz 
andan itibaren her şey 
değişiyor. Toprak yollardan, 
at arabaları üstünde parlak, 
renkli elbiseleriyle kadınlar 
geçiyor, sağda solda kerpiçle 
kaplanmış kubbeli evler 
beliriyor. Arkadaşım, 
Harran evlerinin 100-150 
yıldan eski olmadığını, tipik 
kubbelerinin antik alanda 
bolca bulunan kiremitler 
kullanılarak inşa edildiğini 
anlatıyor. Sur içi sit alanı 
ilan edildiğinden, 1979 
yılından sonra yeni kümbet 
evler inşa edilmemiş.  

the other places in Anatolia, 
however, as we enter it from 
the gate everything changes: 
on its dirt roads, at the back 
of horse-drawn carriages 
we see women in colorful 
attire, and adobe beehive 
houses start to appear on 
the left and right. My friend 
tells me that Harran houses 
are not older than 100-150 
years, and that its typical 
domes were built by using 
the bricks that abound in 
the ancient area. Since the 
citadel has been declared an 
archeological site, no new 
beehive houses have been 
built after 1979. Only a part 
of the ancient site covering a 
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Çevresi yaklaşık 4,5 
kilometre olan antik alanın 
sadece bir kısmı iskân 
edilmekte. En büyük kısmı 
geçmişin görkemli şehrinin  
kalıntılarından oluşuyor. 
Köyden çıkıp höyüğe 
yöneliyoruz. Dümdüz ovaya 
33 metre yükseklikteki 
höyükten bakıyoruz; 
şehirden geriye kalanların 
tamamı ayağımızın ucunda. 
Hemen kuzeyimizde devasa 
Ulu Cami’yi görüyoruz. 
Son Emevi Halifesi II. 
Mervan tarafından 8’inci 
yüzyılda inşa ettirilen 
cami, Harran’ın yıkılışına 
kadar kentin merkezini 
oluşturuyormuş. Ünlü 
yapıdan doğu cephesinin bir 
kısmı, kocaman kemerli giriş 
kapısı ve kuzey kenarındaki 
minare günümüze 
ulaşmayı başarmış. 1260 
yılında Harran’ı işgal eden 
Moğollar, Memluklulara 
karşı tutamayacaklarını 

anladıkları şehri 1272 
yılında yakıp terk etmişler 
ve Harran’da binlerce yıl 
devam eden yaşam böylece 
sona ermiş…  
Ertesi gün erken bir 
kahvaltıdan sonra gezimize 
başlıyoruz: İlk olarak 
tarihî surların hemen 
dışında bulunan Hayat 
el-Harrani’nin cami ve 
türbesini görüyoruz. 
Oldukça sade yapının bence 
en güzel yanı etrafındaki 
yüksek, gölge veren 
okaliptüs ağaçları. 12’nci 
yüzyılda Harran’da yaşamış 
İslam âlimi, yerel halk 
tarafından hâlâ çok seviliyor.  
Arkadaşım bizi şehrin kuzey 
çıkışında bir başka tarihî 
yere götürüyor ve buranın 
Hz. Yakup’un Kuyusu 
olduğunu söylüyor. Tevrat’a 
göre, Hz. İbrahim (a.s.) 
sülalesi ile memleketi Ur’u 
terk ettikten sonra Harran’a 
yerleşmiş. Gördüğümüz 

circumference of almost 4.5 
km is inhabited. It is formed 
in large part of the remains 
of the once stately city of 
antiquity. Leaving the village 
behind, we head towards 
the mound. When you look 
down from the tumulus that 
rises 33 meters from the f lat 
plain, all the ruins spread 
beneath your feet. Just to 
our north we see the remains 
of the gigantic Ulu Mosque. 
Built under the aegis of 
the last Umayyad caliph 
Mervan II in the 8th century, 
the mosque formed the city 
center until the day Harran 
was laid to waste. What 
remains from the famous 
structure is just a part of 
the eastern facade, its huge 
arched entrance gate, and 
the minaret on the northern 
edge. When the Mongolians 
who invaded Harran in 1260, 
understood that they would 
not be able to hold the city 

against the Mamelukes, in 
1272, they burned it down 
and left it behind. Hence 
the life that had gone on in 
Harran for thousands of 
years came to an end…  
The next day, after an early 
breakfast we start our 
excursion. First, we see the 
Hayat el-Harrani Mosque 
and the tomb right outside 
the historical ramparts. To 
me, the most beautiful part 
of this rather plain structure 
is the tall eucalyptus trees 
that grant their shade. 
Having lived in the 12th 
century in Harran, the 
Islamic scholar is still well 
liked by the locals. 
My friend is taking us to 
another historical place to 
the north exit of the city 
and tells us that this is the 
well of Jacob. According to 
the Torah, having left Ur 
with his progeny Prophet 
Abraham settled in Harran. 

5
5

Harran Kaymakamlığı Aile Destek 
Merkezi’nde kadınlar çeşitli 
meslekler ediniyor.
At the Family Support Center of the 
District Governorship of Harran, 
women attend vocational courses.

Ev işleri kadınların gündelik 
yaşamlarının ayrılmaz bir 
parçası.
Household chores are an inseparable 
part of women’s daily lives.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Şanlıurfa ve İstanbul 

(Sabiha Gökçen)-Şanlıurfa 
arasında karşılıklı seferler 

düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has round-trip 

flights between Ankara-
Şanlıurfa and İstanbul 

(Sabiha Gökçen)-Şanlıurfa.

anadolujet.com 

6

60  ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2018



6

ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2018  61  



7

8

8

Harran erkeklerinin en büyük eğlencesi mangala oyunu. 
Mangala is the most popular entertainment for men in Harran.

Geleneksel Harran evi
A traditional Harran house.

İçli köfte yörenin en sevilen lezzetlerinden.
Kibbeh is one of the favorite  delicacies of the region.

Geleneksel giysileri ile Harranlı bir aile
A family from Harran in their traditional attire.

Harran Kalesi onikigen kuleleriyle dikkat çekiyor. 
Harran Castle draws attention with its dodecagon-shaped castles.

Han el-Barur’un önündeki taş kemer
The stone arch at the front of Han el-Barur.

Ulu Cami’nin büyük kemerli giriş kapısı Harran’ın en dikkat çeken 
eserlerinden.
The huge arched entrance gate of Ulu Mosque is one of the structures that draw 
attention in Harran.

kuyu da Hz. İbrahim’in 
(a.s.) torunu Hz. Yakup’un 
(a.s.) daha sonra eşi olacak 
güzel çoban kızı Rahel’le ilk 
karşılaştığı yermiş.  
Ardından devasa Harran 
Kalesi’nin yanından geçen 
araç yolundan antik alana 
giriyoruz. Büyük çaplı bir 
tadilat sürüyor burada. Ulu 
Cami’nin doğu cephesinde 
çalışan arkeologlar bize 
son kazıları yaptıkları 
alanları gezdiriyor. Cami 
duvarlarının sadece birkaç 
metre ötesinde sarnıçlar, 
kuyular ve bir hamam 
keşfetmişler, yanında 
da çeşitli dükkânların 

The well we see is the place 
where Jacob, the grandson 
of His Holiness Abraham 
(S.A.W.), saw Rachel, a 
shepherdess and his future 
wife, for the first time.  
Following that we enter the 
archeological site from the 
road that passes by Harran 
Castle. Here, an extensive 
restoration is underway. The 
archeologists working on the 
eastern façade of the Ulu 
Mosque show us around the 
current excavation sites. Just 
a few meters away from the 
walls of the mosque, they have 

bulunduğu bir çarşı. 
Ancak meşhur Harran 
Üniversitesi’nin yeri hâlâ 
tespit edilememiş.  
Yorulduğumuzu hissedince 
istikametimiz Harran 
Kültür Evi oluyor. Burası 
oldukça güzel restore 
edilmiş bir “kubbeli evler” 
kompleksi. Sahipleri 
tarafından hem kafeterya 
hem de açık hava müzesi 
olarak işletiliyor. Avludaki 
keçi ve deve kılı çadırda 
çayımızı içtikten sonra evin 
diğer bir kubbesinin altında 
bulunan giyinme odasında 
kıyafet beğenip Harranlı 
kadınlar gibi giyiniyoruz: 

discovered cisterns, wells, and 
a bathhouse, in addition to an 
arcade where there are various 
shops. However, they are yet 
to locate the site of the famous 
Harran University.  
When we feel tired, we head 
over to the Harran Culture 
House. This is a complex of 
beehive houses that have 
been impressively restored. 
It is being operated both as 
a cafeteria and an open-air 
museum by its owners. After 
drinking our tea in the tent 
made from goat and camel 
hair, we don the traditional 
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Başımıza simli, tek renkli 
bir “puşu” örtüp üstümüze 
canlı renklerde kadifeden 
bir “zibun” giyiyoruz. 
Arkadaşım acele ediyor, bizi 
Tektek Dağları Millî Parkı’na 
ve orada gizlenen harikalara 
götüreceğini söylüyor. Araba 
ile Harran’dan doğuya 
doğru hareket ediyoruz 
ve yaklaşık 15 kilometre 
sonra su kanalları ile 
bezenmiş bereketli ovadan, 
yassı tepelerden oluşan 
ıssız bir bölgeye, Tektek 
Dağları’na ulaşıyoruz. 
Burada ilk durağımız Bazda 
Mağaraları, ki aslında 
mağara değil, yer altı taş 
ocakları. Yüzyıllar önce 
faaliyetleri durmuş eski 
ocaklarda katedralleri 
andıran boşluklarla ve 

attire of Harran women in 
a dressing room underneath 
the dome of one of the houses. 
Wrapping the silver threaded 
single-colored keffiyeh around 
our heads, we wear the “zibun” 
made from bright colored 
velvet. 
My friend is rushing us, 
saying “I will take us to 
Tektek Mountains National 
Park and show you its hidden 
wonders”. We head eastwards 
from Harran by car and 
about 15 km later, passing 
through a fertile plain that 
is embellished with water 
channels, we arrive at a 
desolate location formed 
of tabular dunes known as 
Tektek Mountains. Our first 
stop here is the Bazda Caves, 
which are actually not caves, 

mistik bir atmosferle 
karşılaşıyoruz. Birkaç 
kilometre sonra ocaktan 
taşların Han el-Barur’da 
kullanıldığını görüyoruz. 
Selçuklu dönemine ait bu 
kervansaray, ocakta kesilmiş 
taşlardan inşa edilmiş. Han 
el-Barur, Bağdat’tan gelen 
kervanların Harran’dan önce 
son uğradığı yermiş. 
Bir sonraki durağımız Geç 
Roma döneminden kalma 
ve rivayete göre 1000 
mağaralı (toprağa kazılmış 
mezar odası) Şuayb Antik 
Kenti. Gün batımına yakın 
ise gizemli Soğmatar’a 
ulaşıyoruz. Tektek 
Dağları’nın bir vadisinde 
saklanmış bu küçücük köy 
bir zamanlar genişçe bir 
açık hava kült alanıymış. 

but underground quarries. 
At these old quarries, 
which stopped being used 
centuries ago, we meet with 
huge cavities and a mystical 
atmosphere giving us the 
feeling of a cathedral. A few 
kilometers later we see where 
the stones were used: Han el-
Barur, a caravanserai built in 
the Seljuk era from the stones 
cut in this quarry. This was 
the last stop of the caravans 
arriving from Baghdad before 
they reached Harran. 
Our next stop is the ancient 
city of Suayb rumored 
to contain 1,000 caves 
(underground sepulchers) 
that date back to the late 
Roman period. As the sun 
is about to set, we arrive at 
the mystical Sumatar. This 

11
10

12 13

ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2018  63  



14

Antik Dönem’de Harran’ın 
ününü tesis eden Ay tanrısı 
Sin’e tapılan yerlerden 
biriymiş. Merkezî, bir 
tepenin etrafında dizili 
ve üstünde oldukça iyi 
muhafaza edilmiş mezar 
yapıları bulunan yedi tepe 
ile bir höyükten oluşuyor. 
Günün yorgunluğuna 
aldırmadan son enerjimizi 
toplayıp köyün çocukları 
eşliğinde Kutsal Tepe’ye 
çıkıyoruz. Yassı tepenin 
kayalık yüzeyine kazılmış 
Süryanice yazıtlarla 
karşılaşıyoruz. Güneş 
batıyor, bıraktığı kızıllıkta 
gümüş renkli hilal 
beliriyor. Tarifsiz bir 
an… Bu kadim diyarlara 
geldiğimiz için çok 
mutluyuz.

small village that’s hidden 
in one of the valleys of the 
Tektek Mountains was once 
a large open-air cult area. It 
was one of the places where 
the renowned moon god Sin 
was worshipped in ancient 
Harran. It’s formed of a 
central tumulus surrounded 
by seven hills that have well-
preserved burial structures. 
Not minding the tiredness of 
the day, we gather the last of 
our energy and climb to the 
Sacred Hill trailing behind 
the village kids. We see the 
Syriac epigraphs inscribed 
on the rocky face of the f lat 
hilltop. The sun sets, and a 
silver crescent appears in the 
afterglow. An indescribable 
moment… We are glad to have 
visited this ancient land.

Şuayb Antik Kenti’nde Roma 
dönemi kalıntıları görülebilir.  
Ruins dating back to the Roman 
period can be seen at the ancient city 
of Suayb.

Soğmatar Kutsal Tepe’deki 
Süryanice yazıtlardan bir kesit
An example of the Syriac epigraphs on 
the Sacred Hill in Sumatar.
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MUTLU DURSUN HAMIT YALÇIN

Anadolu’nun bağrına istiklâl mührünü 
basan Ankara’nın Gazi Meclis’i, tanıklık 

etmekle yetinmediği tarihin akışını da 
değiştirmiş bir mekân. Çiçeği burnunda 

Cumhuriyet’in yeni meclisi olan II. Meclis ise 
pek çok ilkle beraber çok partili yaşamın da 

merkezi olarak Türkiye tarihindeki önemli 
yerini almış. Cumhuriyet’in ilan edildiği 

ekim ayında, Ulus Meydanı’nda, şimdi her 
ikisi de müze olan bu iki anıtsal yapıyı gelin 

daha yakından tanıyalım.

Impressing the seal of independence on the 
bosom of Anatolia, Gazi Meclisi, the First 

National Assembly serving now as the War 
of Independence Museum, is not only a 

witness but has also changed the course of 
history. The Second National Assembly, the 
new parliament of the brand-new Republic, 

has taken its place in the history of Turkey as 
the center of the multiparty public life along 

with the breakthroughs brought about by this 
system of governance. Let us take a closer look 
at these two buildings located at Ulus Square, 

serving as museums today, in October – the 
time when the Republic was declared.

I. VE II. MECLİS BİNALARI
BUILDING BLOCKS OF INDEPENDENCE  
AND THE REPUBLIC THE FIRST AND SECOND 
NATIONAL ASSEMBLIES

ISTIKLÂLIN VE CUMHURIYET’IN TEMEL TAŞLARI
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1

İstanbul işgal altında, 
Meclis-i Mebusan dağıtılmış, 
Anadolu’da ortaya çıkan 
Müdafaa-i Hukuk-i Milliye 
hareketlerini tek bir merkezden 
yönetme ihtiyacı hasıl 
olmuşken Hacı Bayram-ı 
Veli’nin Ankara’sına yakışır 
bir biçimde imece usulüyle 
tamamlanmıştı I. Meclis Binası. 
İttihat ve Terakki Fırkası 
kulübü olarak başlanan inşası 
I. Dünya Savaşı nedeniyle 
yarıda kalmış bu binanın çatısı 
Ankaralıların kendi evlerinin 
damlarından getirdikleri 
kiremitlerle örtülmüştü. 
Mebusların oturacağı sıralar 
öğretmen okulunun uygulama 
sınıfından; petrol lambaları 
ve sac sobalar çevredeki 
kahvehanelerden; mobilya 
ve büro malzemesi namına 
ne varsa resmî dairelerden 
getirilmişti. Kürsü ise Ankaralı 
bir marangozun hediyesiydi. 
İstiklâli için savaşan milletin 
azim ve kararlılığının tecelli 
edeceği Meclis işte bu şartlar 
altında görevine başlamıştı. 
Meclis’te alınan kararlar hem 
Türkiye’nin hem de Ankara 
Kalesi’nin eteklerinde 20 binin 
biraz üzerindeki nüfusuyla 

Istanbul was occupied, the 
Chamber of Deputies was 
dissolved, and upon the exigency 
of centralizing the movement 
of National Forces arising in 
Anatolia, the building of the 
First National Assembly was 
completed in a co-op manner 
fitting the legacy of Hacı Bayram-ı 
Veli’s Ankara. The roof of the 
building, which had started to be 
constructed as the club building of 
the Party of Union and Progress 
but had slowed down because of 
WWI, was made of the tiles the 
inhabitants of Ankara had taken 
from their roofs. The desks the 
deputies would be sitting on were 
taken from the practice class of 
the teacher’s school; the petroleum 
lamps and tin stoves were given by 
the surrounding coffeehouses; and 
whatever there was in the name 
of furniture and office equipment 
were all brought over from the 
state bureaus. The rostrum was 
gifted by a carpenter from Ankara. 
The Assembly, where the tenacity 
and the resolve of the nation 
fighting for its independence would 
manifest, came into service under 
such conditions. The decisions 
taken at this Assembly changed 
the ill fate of not only Turkey but 

bir süredir kendi hâlinde 
yaşayan bu eski üretim şehrinin 
makûs talihini değiştirmiş; 
ülkeyi bağımsızlığına 
kavuşturduğu gibi Ankara’yı 
tekrar Anadolu’nun en önemli 
şehirlerinden biri hâline 
getirmişti. “Tekrar” diyoruz; 
çünkü 16’ncı yüzyıldan itibaren 
sof dokumacılığı ve kumaş 
üretimi ile dünyaya bağlanmış; 
Venedik, Hollanda, İngiltere, 
Polonya gibi Avrupa’nın önemli 
merkezleriyle ticari ilişkiler 
geliştirmiş, yabancı tüccarları 
ürünlerine hayran bırakmış bir 
şehirdi Ankara. 
Şehrin çeperinde kalan küçük 
Ulus Meydanı’nı  çekim 
merkezine dönüştüren, 
Ankara ile bütünleşmiş 
Millet Meclisi’ne yönelirken 
yakın tarihimize dair pek 
çok şey geliyor akla. Meclis 
Binası, inşasında kullanılan 
pembe ve mor renge çalan 
andezit (Ankara) taşıyla; 
çıkmalar, kemerli pencereler, 
ahşap aksam gibi geleneksel 
öğelerin yeniden yorumlandığı 
mimarisiyle  dikkat çekiyor. 
Binanın cephe unsurlarından 
biri olan balkon buradan halkı 
selamlayan Mustafa Kemal 

also this old industrial town that 
kept to itself with a population of 
a little over 20,000, set up around 
Ankara Castle, and led Ankara 
to gain its independence and to 
become, once again, one of the 
most prominent cities of Anatolia. 
We are saying “once again” since 
having established contact with the 
world in the 16th century by camlet 
weaving and fabric manufactory, 
impressing foreign merchants with 
its produce, Ankara was a city that 
had developed commercial ties 
with important centers of Europe 
like Venice, Holland, England, and 
Poland. 
As I head towards the Assembly 
that has become one with Ankara 
and turned the small Ulus Square 
at the outskirts of the city into a 
center of attraction, many things 
about our recent past come to my 
mind. The building of the Assembly 
commands attention with the 
andesite (Ankara) stone of pink and 
violet hue used in its construction, 
and with its architecture 
reinterpreting traditional elements 
like eaves supported by corbels, 
arched windows, and wooden 
frames. One of the façade elements, 
the balcony, reminds us of Mustafa 
Kemal Pasha and his friends 

1 İlk toplantısını 115 temsilci 
ile yapan I. Meclis’in ilk 
toplantısında açılış konuşmasını 
Meclis Başkanlığı’na seçilen, aynı 
zamanda en yaşlı üye olan Sinop 
Mebusu Şerif Bey gerçekleştirir.
The opening speech of the first 
meeting of the 1st  National 
Assembly, held by 115 
representatives, was made by the 
Sinop Parliamentarian Şerif Bey, 
the oldest member of the assembly 
who was chosen to preside over it.
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I. Meclis’in 42 metre uzunluğundaki koridorunun duvarları dönemi 
anlatan tablolarla süslü.
The walls of the 42-meter-long corridor of the 1st National Assembly is adorned with 
paintings depicting the period.

Paşa ve arkadaşlarını, ahşap 
kapıdan içeri girince karşınıza 
çıkan mescid ise Meclis’in Hacı 
Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan 
Cuma namazının ardından 
dualar eşliğinde açılışını 
hatırlatıyor. 
Kurtuluş Savaşı’nın sevk ve 
idaresindeki etkin rolünden 
dolayı Gazi unvanıyla anılan 
ve 15 Ekim 1924 tarihine 
kadar çalışmalarını sürdüren 
Meclis’te dokuz oda ve bir 
Genel Kurul Salonu bulunuyor. 
42 metre uzunluğundaki 
koridorun duvarlarını 
süsleyen tablolar, ziyaretçileri 
Mustafa Kemal Paşa’nın 
Dikmen sırtlarında Seymenler 
tarafından karşılandığı, Genel 
Kurul’a hitap ettiği günlere 
götürüyor. 
Riyaset (Başkanlık) Divanı 
koridorun solundaki ilk 
oda. İcra Vekilleri Heyeti 
(Bakanlar Kurulu) da bu 
odada toplanıyormuş. 
Odada sergilenen eşyalar 
arasında Sivas Kongresi’nde 
kullanılan, Başkanlığa ait 
masa da bulunuyor. Sembolik 
ve manevi değeri yüksek bu 
masa, Meclis’in Erzurum ve 
Sivas kongrelerinde alınan 

kararlar doğrultusunda görev 
yapacağını hatırlatmak için 
getirilmiş. Odanın duvarlarında 
ise Cumhuriyet’in ilanından 
sonraki ilk Bakanlar Kurulu 
üyelerinin fotoğrafları 
yer alıyor. Koridorun sol 
tarafındaki Encümen Odası 
(Komisyon Odası), Dinlenme 
Odası, Şer’iye Encümeni Odası 
ve İdare Odası’nı gezdikten 
sonra asıl görmek istediğim 
yere, Toplantı Salonu’na 

2

who had saluted the public from 
here, while the masjid that you 
see when you enter through the 
wooden door brings to mind the 
inauguration of the Assembly in 
the accompaniment of the prayers 
after the Friday salaat performed 
at the Hacı Bayram-ı Veli Mosque. 
This Assembly, which served 
until October 15, 1924, and is 
referred to as “Gazi” (Veteran) 
due to its active role of command 
and control in the War of 
Independence, consists of nine 
chambers and the Hall of General 
Assembly. The paintings adorning 
the 42-meter-long hallway, take 
visitors to the days when Mustafa 
Kemal Pasha was greeted by the 
Seymenler (Dignitaries of Ankara) 
on the hillside of Dikmen and to 
the days he used to address the 
representatives. 
The Presidency Council is the 
first chamber on the left of the 
hallway. The Cabinet Council 
also used to convene in this hall. 
Among the memorabilia on display 
at the hall is the presidential 
table used during the Sivas 
Congress. Symbolic and high 
in sentimental value, this table 
was brought here as a reminder 

2
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geliyorum. İlk hâliyle teşhir 
edilen salonda kürsünün 
arkasında Osmanlı Türkçesiyle 
“Hâkimiyet milletindir” yazılı 
levha yer alıyor. Kürsünün 
önündeki sıralar Bakanlar 
Kurulu’na, her iki yanındakiler  
mebuslara; sağ taraftaki 
balkon elçilere, soldaki balkon 
dinleyicilere; balkon altları 
ise basın mensuplarına 
ayrılmış. Petrol lambalarıyla 
aydınlatılan, sac sobalarla 
ısıtılan bu kadar sade, bu kadar 
küçük bir salon, Meclis’in 
hangi şartlarda çalıştığını 
göstermekle kalmıyor, burada 
yapılan hararetli tartışmaları 
da akla getiriyor ister istemez. 
Hazırlıklar tamamlanınca 
beklenen taarruzun 
yapılacağını kürsüden bildiren 
Mustafa Kemal Paşa’yı; 
Yunan işgal ordusu Polatlı’ya 
dayandığında Meclis’in 
taşınması hakkında yapılan 
tartışmalar sırasında kürsüye 
çıkıp “Lafım kısadır. Biz buraya 

kaçmaya mı geldik, yoksa kavga 
ederek ölmeye mi?” diyen Diyap 
Ağa’yı düşünüyorum. Atlatılan 
onca badireden sonra milletin 
ümidi olan; Cumhuriyet’in 
ilan, İstiklâl Marşı’nın kabul 
edildiği Meclis Binası’nda 
gezerken bir zaman tünelinde 
ilerliyormuşum hissine 
kapılıyorum ve bu ayrıcalıklı 
durum bana gurur veriyor. 
“Gazi Meclis”te son olarak 
Gazi’nin mütevazı çalışma 
odasını gezdikten ve bu 
oldukça iyi korunmuş 
hatıralar galerisine son bir 
selam verdikten sonra  II. 
Meclis’e yöneliyorum. Birkaç 
dakikalık yürüyüşten sonra, 
beni muhteşem mimarisi ile 
karşılıyor. Yakın tarihimizin 
önemli gelişmelerine ev 
sahipliği yapan II. Meclis binası 
da günümüzde müze olarak 
hizmet veriyor. İşin ilginç 
yanı burası da bir “meclis” 
olarak inşa edilmemiş. 1923 
yılında, ünlü mimar Vedat 

5

4 5

4

Ünlü mimar Vedat Tek’in eseri olan II. Meclis binası I. Ulusal Mimari 
akımının en önemli örnekleri arasında.
Built by the famous architect Vedat Tek, the building of the 2nd National 
Assembly is one of the most important examples of the first national 
architecture movement.

that the Assembly would serve in 
line with the decisions taken at 
the Congresses of Erzurum and 
Sivas. On the walls of the hall are 
the photos of the members of the 
first Cabinet Council which was 
formed following the declaration 
of the Republic. After visiting 
the Councilman’s (Committee) 
Chamber, the Presence Chamber, 
the Sharia Council Chamber, and 
the Administrative Chamber on 
the left of the hallway, I reach 
the place I really want to see: the 
Assembly Hall. Exhibited in its 
original form, in this hall, behind 
the rostrum, hangs a plate on 
which the following words are 
inscribed in Ottoman Turkish: 
“Sovereignty belongs to the people.” 
The benches in front of the rostrum 
were reserved for the Cabinet 
Council, those on both sides for the 
representatives, the balcony on the 
right for ambassadors, the one on 
the left for the audience, and the 
areas underneath the balconies 
for the members of the press. 
Illuminated by petroleum lamps, 
and heated with tin stoves, a hall 
this minimalistic and small, does 
not only reflect the dire conditions 
under which the Assembly had 
to work but also brings to mind 

the heated debates that went on. 
I think of Mustafa Kemal Pasha 
announcing at the rostrum that 
the offensive would be conducted 
when the preparations were 
completed; Diyap Agha who, when 
it was debated whether to move the 
Assembly elsewhere as the Greek 
occupation army advanced as far as 
Polatlı, jumped up to the rostrum 
and said, “I’ll bring it home. Did 
we come here to run off or to 
die fighting?” Strolling through 
the hallways of the Assembly 
which had become the hope of a 
nation that had gone through fire 
and water, where the Republic 
was declared, and the March of 
Independence was accepted, I feel 
like I’m on a journey in time and I 
burst with pride. 
After visiting the study hall of 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk at 
the “Gazi Meclis” and saluting the 
gallery of remembrances that is 
quite well preserved, I head over 
to the Second National Assembly 
(Republic Museum). After a few 
minutes’ walk, it greets me with its 
magnificent architecture. Acting 
as a backdrop to the important 
developments of our recent 
past, the building of the Second 
National Assembly today serves 

I. Meclis’in odalarında mebuslara ait fotoğraflar, hüviyet vesikaları, TBMM 
tarafından kendilerine hediye edilen mavzerler; istiklâl madalyaları, 
rozetler, belgeler ve özel hatıra eşyaları sergileniyor.
Photographs, documents of identity, Mauser rifles gifted to the 
parliamentarians by the Grand National Assembly, War of Independence 
medals, badges, documents, and special memorabilia are on display in the halls 
of the 1st National Assembly.

3

3
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Tek tarafından Cumhuriyet 
Halk Fırkası mahfili olarak 
tasarlanan yapı, I. Meclis 
binasının çalışmalar için 
yetersiz kalması dolayısıyla 
“meclis”e çevrilmiş ve 1960’a 
kadar da bu işlevini sürdürmüş. 
Müzenin önündeki, pek çoğu 
da öğrenci olan ziyaretçi 
yoğunluğuna  bakılırsa, hemen 
her yaştan Cumhuriyet sevdalısı 
burada. İçeri girer girmez, 
dillere destan tavan süslemeleri 
ve sonradan düzenlenen taç 
kapısı, kemerleri, saçakları, 
yer yer çinilerin yer aldığı 
bölümleri ile yapıldığı dönemin 
mimari özelliklerini yansıtan 
yapıya hayran kalıyorum. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
itibaren gerçekleştirilen büyük 
atılımların karar merkezi 
olan Genel Kurul Salonu’na 
yöneliyorum önce. Burası 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
15-20 Ekim 1927 tarihleri 
arasında Riyaset Divanı’ndan 
(Başkanlık Kürsüsü), ünlü 
eseri, son Osmanlıca başyapıt 
olarak nitelendirilen “Nutuk”u 
(toplamda 36 saat 33 dakikada) 
okuduğu yer aynı zamanda. 

Genel Kurul Salonu’ndan 
sonra Meclis’in üst katındaki 
olabildiğince sade Meclis 
Başkanlığı Odası, yabancı 
heyetlerin ağırlandığı 
Cumhurbaşkanlığı Salonu, 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Başbakanlık çalışma odalarını 
geziyorum. Ardından 
müzenin birinci katına inip 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
üç cumhurbaşkanı ile ilgili 
fotoğrafların, özel eşyaların 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Nutuk”u okurken kullandığı 
mikrofonun bulunduğu 
odalara geçiyorum. Gazi’nin 
son derece şık kıyafetleri 
karşısında hayranlık dolu 
birkaç dakika geçirdikten 
sonra gezimi noktalıyorum. 
Tarihle ve hatıralarla 
böylesine dolu mekânlarda 
unutulmayacak anlar yaşamak 
için ekim ayında Ankara’nın 
yolunu tutmalısınız. 
Cumhuriyet’in 95’inci yılında 
başta Ankara olmak üzere 
ülkenin dört bir yanından 
gelecek Cumhuriyet sevdalıları 
coşkularını paylaşmak için sizi 
bekleyecek.

as a museum. What’s interesting 
is that it was not built as a “House 
of Parliament.” Designed as a 
gathering place for the Republican 
People’s Party in 1923 by the 
famous architect Vedat Tek, this 
building was turned into a House 
of Parliament when the building of 
the First Assembly was no longer 
sufficient in capacity; it continued 
to serve in this capacity until 1960. 
The crowds in front of the 
museum consist mostly of 
students and Republic lovers of 
all ages. Entering the building, 
I’m impressed by how it reflects 
the architectural features of 
its time with the legendary 
ceiling decorations, the restored 
entrance gate, arches, eaves, 
and sections decorated with 
glazed tiles. First, I head over to 
the Hall of General Assembly, 
the headquarters of historical 
milestones from the first years 
of Republic. This is also the place 
where Mustafa Kemal Atatürk 
read his famous work, considered 
to be the final masterpiece of 
Ottoman Turkish, The Great 
Speech, on October 15-20, 1927 
at the Presidential Rostrum - the 

recital took a total of 36 hours 
and 33 minutes. 
After the Hall of the General 
Assembly, I visit the humble 
Chambers of the Parliament 
Chairman, the Presidency Hall 
where foreign delegations were 
received, and the studies of 
the President and the Prime 
Minister on the second floor. 
Then, I walk to the first floor 
to visit the halls where the 
photographs and memorabilia 
of the first three presidents of 
the Republic of Turkey, and the 
microphone Mustafa Kemal 
Atatürk used while he read his 
Great Speech are displayed. 
After spending a few minutes 
in admiration, in front of the 
staggeringly streamlined outfits 
of the Gazi, I complete my tour.  
In October, you must visit Ankara 
to experience unforgettable 
moments in such venues that are 
so full of history and memories. 
Even though, 95 years have 
passed since the declaration of 
the Republic, Republic lovers 
coming from both Ankara and all 
corners of Turkey will be here their 
enthusiasm with fellow visitors… 

II. Meclis binası, işlevini 1960’a kadar, 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürmüştür.
The building of the 2nd National Assembly functioned until 1960 for a period of 36 years.

6

6
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Binbir derde deva kereviz tezgâhlarda yerini almaya 
başladı. Bu lezzetli sebzeyi mutfağınızda konuk 
etmenin tam zamanı.

CELERY TIME IN THE KITCHEN

Cure-all celery started to take its place on market 
counters. It is just the right time to host this tasty 
vegetable in your kitchen.

MUTFAKLARDA 
KEREVİZ ZAMANI

MESUDE BÜLBÜLERDAL ATAŞ
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CELERY SOUP WITH MILK  

1 celery root/1 small potato/1 carrot/1 small onion/100 ml milk/200 ml water/ 1 tbsp. butter/
sea salt/black pepper

Peel and place the vegetables into a deep pot. Add a glass of water and half a glass of milk (100 
ml) and wait for the vegetables to soften. Put the cooked vegetables through the blender. Add 
the butter, and salt and pepper according to taste.

SÜTLÜ KEREVİZ ÇORBASI 
 
1 adet kereviz kökü/ 1 adet küçük boy patates /1 adet havuç/1 adet küçük boy kuru 
soğan/100 ml süt/200 ml su/1 tatlı kaşığı tereyağı/deniz tuzu/tane karabiber

Kabuklarını soyduğunuz sebzeleri doğrayarak derin bir tencereye alın. Üzerine bir bardak 
su ve yarım bardak (100 ml) süt ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişirme 
işleminin ardından sebzeleri blender yardımıyla karıştırın. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı 
ilave ettiğiniz çorbanızı tuz ve karabiber ile tatlandırın.
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RAVIOLI WITH CELERY SAUCE 

100 g ravioli /1 medium celery/1 small onion/150 ml double cream/50 ml milk/10 g parmesan 
cheese/2 tbsp. olive oil/1 tsp. hot pepper oil / 1/2 lemon zested/sea salt/black pepper 

Peel and cut the celery and the onion into pieces. Place the celery and onion in a medium sized pot 
and sauté in olive oil. Add the milk and the cream and blend the mixture in a food processor. Place 
the ravioli in a pot of boiling water. Remove from pot and put on a serving platter, add the celery 
sauce and sprinkle with salt and black pepper. Add the grated parmesan cheese and lemon zest - 
you may also sprinkle with hot pepper oil.

KEREVİZ SOSLU RAVİOLİ 
 
100 gr ravioli/1 adet orta boy kereviz/1 adet küçük boy soğan/150 ml krema /50 ml süt/10 gr 
parmesan peyniri/2 yemek kaşığı zeytinyağı/1 çay kaşığı acı yağ/ yarım limonun kabuğu/deniz 
tuzu/tane karabiber  
 
Kabuklarını soyduğunuz kerevizi ve soğanı küçük parçalar hâlinde kesin. Sonrasında orta 
boy bir tencerede zeytinyağı ile kerevizi ve soğanı kavurun. Ardından süt ve krema ilave 
edip blenderla karıştırın. Sonrasında küçük boy bir tencerede su kaynatıp içine raviolileri 
atarak haşlanmaya bırakın. Haşlanan raviolileri bir tavaya alın, üzerine kereviz sosunu 
döküp tuz ve karabiber serpin. Bir tabağa alıp parmesan peyniri ve limon kabuğu ilave 
ettiğiniz yemeğin üzerine dilerseniz acı yağ dökebilirsiniz.
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CELERY WITH ORANGE  

1 celery root/3 oranges for juicing/1 small sized onion/1 carrot/15 g raw hazelnuts/1 pinch basil/ 
4 tbsp. strained yoghurt/1 lemon / 1 tbsp. olive oil/sea salt/black pepper/waxed paper

Peel the celery root, cut into thin slices, and soak in a deep bowl of water with the juice of half a 
lemon. Thinly slice the onion and carrot, place into a medium sized pot, and add the orange juice 
that you’ve squeezed beforehand. Place the celery in the pot and sprinkle with salt and black pepper, 
add the water and olive oil and seal it off with waxed paper. After cooking it for approx. 20 minutes, 
remove from heat and let it cool. In another bowl, stir the strained yoghurt with some olive oil and 
sea salt. Place it in a piping bag and adorn the dish on the service plate. Serve with a sprinkle of 
chopped basil and hazelnuts.

PORTAKALLI KEREVİZ 
 
1 adet kereviz kökü/3 adet sıkmalık portakal/1 adet küçük boy kuru soğan/1 adet havuç/15 gr çiğ 
fındık/1 tutam fesleğen/4 yemek kaşığı süzme yoğurt/1 adet limon/1 yemek kaşığı zeytinyağı/
deniz tuzu/karabiber/yağlı kâğıt
 
Soyup ince halkalar hâlinde kestiğiniz kerevizi kararmaması için derin bir kapta limonlu 
suya yatırın. Ardından ince ince kestiğiniz soğanı ve havucu orta boy bir tencerenin dibine 
serin, önceden sıktığınız portakal suyunu üzerine ilave edin. Halka şeklindeki kerevizleri 
üzerine dizdikten ve tuz ile karabiber ektikten sonra su ve zeytinyağı ilave edip yağlı 
kâğıt ile hava almayacak şekilde kapatın. Yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra yemeği 
kenara alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta süzme yoğurda biraz zeytinyağı ve deniz 
tuzu ekleyip çırpın; sonrasında tabağa aldığınız yemeğin üzerine sıkma torbası yardımıyla 
koyun. Fesleğen ve çekilmiş fındık ekleyip servis edin.
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LAMB SHANK WITH CELERY PUREE  

250 g lamb shank/1 celery root/1 onion/1 Amasya apple/1 tbsp. butter/1 pinch fresh rosemary/ 
1 tbsp. olive oil/1 pinch of fresh thyme/50 ml milk/sea salt/black pepper/waxed paper 

Preheat the oven to 170 degrees. Place the meat that you have braised beforehand in a medium sized 
pot over waxed paper and sprinkle it with the salt, black pepper, fresh thyme, and rosemary. Fold the 
paper so as to create a closed pouch and place it into the preheated oven. Cook for 3 hours. Thinly chop 
the celery and the onion and sauté them in olive oil. Adding half a cup of water, wait for them to soften. 
Then add the milk, butter, salt and black pepper and puree. Shred the cooked meat with your hands. 
Lastly, thinly chop the Amasya apple, sauté it in butter, and place it over the dish.

KEREVİZ PÜRELİ KUZU İNCİK    
 
250 gr kuzu incik /1 adet kereviz kökü /1 adet kuru soğan/1 adet Amasya elması/1 yemek kaşığı 
tereyağı/1 tutam taze biberiye/1 yemek kaşığı zeytinyağı/1 tutam taze kekik /50 ml süt/deniz tuzu/
karabiber/yağlı kâğıt   
 
Fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. Orta boy bir tencerede mühürlediğiniz eti yağlı kâğıda 
yerleştirip üzerine tuz, karabiber, taze kekik ve taze biberiye serpin. Folyoya sarın ve 
önceden 170 dereceye ayarladığınız fırına atın. Bu şekilde üç saat pişirin. Diğer taraftan 
kerevizi ve kuru soğanı ince ince kesip zeytinyağı ile kavurun. Üzerine yarım bardak su 
ilave edip yumuşamasını bekleyin. Ardından süt, tereyağı, tuz ve karabiber ilave edip 
püre hâline getirin. Pişen eti ellerinizle tiftikleyin. Son olarak, bir kırmızı elmayı piyaz 
gibi doğrayıp tereyağı ile kavurduktan sonra yemeğin üzerine ilave edin.
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Taraklı, Türkiye’de Sakin Şehir (Cittaslow) unvanını 
almaya hak kazanan 15 yerleşimden biri.
Taraklı is one of the fifteen places entitled to Slow 
City (Cittaslow) title in Turkey.



AHMET ÇETINTAŞHALENUR ÇALIŞAN GÜRBÜZ 

Sakarya’nın “Sakin Şehir” unvanına sahip Taraklı 
ilçesinde asırları deviren konakların anlatacakları 
var. 700 yıllık çınarın, Arnavut kaldırımlı dar 
sokakların, sevecen insanların da... 

The mansions that have been defying time for 
centuries at the Taraklı borough of Sakarya, a member 
of the Cittaslow movement, have loads to tell. And its 
seven-centuries-old plane tree, cobblestoned streets, 
and affectionate people do too... 

KONAK DENİZİ:
TARAKLI

A SEA OF MANSIONS:
TARAKLI



1

Seyahatnamesinde “Sakarya 
Nehri boyunca ağaç denizi 
denilen ormandan geçtik.” 
diye bahsettiği muhteşem 
tabiatı arabayla hızlıca kat 
ediyor olsak da, Evliya Çelebi’yi 
hatırlamadan, ona selam 
etmeden bu yoldan geçilmez. 
Taraklı’ya adım atar atmaz “ağaç 
denizi” imgesine bir ilavede 
bulunmak istiyorum pirimizin 
yüksek müsaadeleriyle: Konak 
denizi!  
Taraklı’daki cumbalı, beyaz 
badanalı, ahşap pencereli, 
kiremit çatılı irili ufaklı 
harikulade evler arasında 
tescillenmiş 100’den fazla konak 
var. Gerçek birer mimari hazine 
olarak ihtiyar bedenlerinde 
sakladıkları hikâyeleri 
muhafaza ediyorlar çok uzun 
zamandır. Bu hikâyelere kulak 
vereceğiz tabii ki! Ama önce 
ana caddeden sapıp Rüştiye 
Meydanı’ndaki çay bahçesine 
giderek soluklanalım, gezimizi 
planlayalım.  
Rüştiye Sokağı’ndaki tarihî 
rüştiye mektebi binası, Taraklı’yı 
sadece sivil mimarinin değerleri 
açısından değil, tarihteki 
yeri açısından da hissetmek 
adına güzel bir nokta. Zira, bir 
yerleşimde rüştiye mektebinin  
(ortaokul) bulunması oranın 
eğitimli insanlar yetiştirecek 

Even though we move swiftly 
through this world’s magnificent 
natural habitat, we should 
remember to commemorate and 
salute Evliya Çelebi in whose 
Book of Travels this area is thus 
mentioned: “We passed through a 
forest that is referred to as the sea 
of trees lying along the banks of 
River Sakarya.” Just as we step into 
Taraklı, deferring to our revered 
sage and his definition of “sea of 
trees,” I feel like adding to it by 
saying “A sea of mansions!”  
There are more than 100 registered 
mansions among the small and 
big, splendid houses painted white 
with bay windows, wooden frames, 
and tiled roofs. Just like true 
architectural treasures, they have 
long been the safekeepers of the 
stories ingrained in their old bodies. 
We will, of course, be lending an ear 
to these stories. But before that, 
leaving the main street behind, 
let us steer our course to the tea 
garden on Rüştiye Square to take a 
breather and plan our excursion.  
The rüştiye school building on 
Rüştiye Street is a nice spot to get 
a feeling of Taraklı’s significance 
not only when it comes to civil 
architecture but also in history. 
The existence of a rüştiye school 
- that is to say a high school - in a 
settlement at the time meant that 
the location was developed enough 

kadar gelişmiş olduğu anlamına 
gelirdi. Asırlar boyu İstanbul’u 
Anadolu’ya bağlayan, tarihî İpek 
Yolu’nun üzerinde bulunmuş bir 
yerde gezdiğimizi tam burada 
hatırlamalıyız belki de! Öyle 
ki, bir zamanlar Sakarya’nın 
merkez ilçesi Adapazarı ile aynı 
nüfusa ve ticari hacme sahipmiş 
Taraklı. Yakın geçmişte 
unutulmuş, kuş uçmaz kervan 
geçmez bir nahiye hüviyetine 
bürünmüş olması Taraklı’nın 
değil, buradan geçmeyen 
İstanbul-Ankara otobanının 
kabahati. Neyse ki usta sanatçı 
Şener Şen’in oynadığı reklam 
filminde Mümkünlü adıyla 
popüler kültürde yer bulmuş 
olması, bu şirin ilçede turizmi 
canlandırmış. Özellikle 
hafta sonları yerli-yabancı 
turistlerle dolan bu eski 
Osmanlı yerleşiminin meşhur 
konaklarından ilkini göreceğiz 
şimdi.  
Rüştiye mektebi ile aynı 
sokaktaki Hacı Rıfatlar Konağı, 
restore edilmiş tipik bir Taraklı 
konağı. Hacı Rıfat Bey ve 
eşi Sadiye Zeynep Hanım’a, 
Sadiye Zeynep Hanım’ın babası 
tarafından armağan edilmiş 
altı odalı, kırma çatılı bu konak, 
taş temel üzerine ahşap karkas 
tekniği ile inşa edilmiş. Yüksek 
tavanlı geniş odaları, odaların 

to bear forth educated people. 
Maybe it is just the right spot to 
recall that we are at a place located 
on the Istanbul-Baghdad highway 
and the historical Silk Road which 
connected Istanbul to Anatolia for 
centuries! So much so that Taraklı 
once had the same population and 
trade volume as today’s Adapazarı, 
Sakarya’s central borough. Not 
Taraklı but the Istanbul-Ankara 
highway that does not pass from 
here is to be blamed for it assuming 
the identity of a desolate township! 
Fortunately, it found a place in 
popular culture thanks to the 
advertisement starring master 
actor Şener Şen as a town called 
Mümkünlü. This revitalized the 
tourism of this pleasant borough. 
Now, let’s head to the first of 
the famous mansions of this 
old Ottoman settlement that, 
especially on weekends, gets 
flooded with local and foreign 
tourists.  
On the same street with the 
rüştiye school, Hacı Rıfatlar 
Mansion is a typical Taraklı 
mansion that’s been restored. 
Gifted by Sadiye Zeynep Hanım’s 
father to her and her spouse Hacı 
Rıfat Bey, this hipped roofed and 
six-room mansion was built with 
the technique of a wooden frame 
over a rubble foundation. With 
its high-ceilinged large rooms 

1 Ulucami Mahallesi’nde bulunan 
Kadirler Konağı
Kadirler Mansion at Ulucamii 
neighborhood. 
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Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan, halk arasında “Kurşunlu 
Camii” olarak anılıyor.
Since the dome of Yunus Pasha Mosque is covered with lead, it is also referred to as 
the “Lead Mosque.”

Taraklı Kültür Evi
Taraklı Cultural House

içindeki ocakları, banyo olarak 
kullanılan gizli dolapları ile 
Taraklı evlerinin iç mimarisi 
hakkında epey bilgi veriyor bu 
tarihi yapı. Rüştiye Sokağı’nın 
görülesi yerlerinden bir diğeri 
de Hanımeli Konağı, özellikle 
de Hanımeli Konağı’nın arka 
kapısında tokmak görevi gören o 
zarif hanım eli!  
Şimdi Hanımeli Konağı’nı 
arkamıza alalım ve Yusuf Bey 
Mahallesi’ne doğru yürüyüp 
ulu çınara gidelim. Osman Bey 
tarafından alındıktan sonra, 
bir geleneğin başlangıcı olarak 
dikilen bu ulu çınar, yedi asırdır 
kök saldığı yerde büyümüş ve 
çoluğa çocuğa, kediye, köpeğe, 
âşıklara, gezginlere, sohbet 
tutkunlarına, hasılı, bu şehirde 
bir çınar gölgesi arayan kim 
varsa ona ev sahipliği yapmış.  
Ulu çınardan Hisar’a, şu anda 
viran durumda olan kaleye 
doğru ilerlemeye devam edelim. 
“Şu anda.” dedim ama Evliya 
Çelebi bile bu kalenin yıkık 
olduğundan söz ediyor; bunu 
da not edelim. Ancak, ilçeyi 
seyretmek için buradan daha 
iyi bir nokta olamaz! Tepelerin 
arasında, genişçe bir vadiye 
kurulmuş Osmanlı kasabası 
Taraklı -ki halkı tahta kaşık ve 
tarak yapımıyla meşgul olduğu 
için bu adı almış- Hisar’dan 
bakınca sade ama harikulade 
bir tablo gibi görünüyor. MÖ 
1000-2000 yıllarına tarihlenen 
su sarnıçları ise Osman Bey’in 

bölgeyi almasından çok çok 
önce yerleşimin olduğu bir yerde 
gezindiğimizi anımsatıyor bize. 
Helenistik Dönem’de Bitinya 
adı verilen bölgenin içinde 
kalıyormuş burası. Taraklı’nın 
fetihten evvel Rum ve Ermeni 
olan nüfusu güzelim mimari 
yapısını yadigâr bırakmış.  
Hisar’dan inip Ulucami 
Mahallesi’ne doğru giderken 
Yunus Paşa Camii’ni, namıdiğer 
Kurşunlu Camii’yi görmek 
gerekir, ki günümüze kalmış 
tarihî eserlerin en eskisi odur. 
Yavuz Sultan Selim Ridaniye 
seferindeyken Taraklı’da 
kışlayan veziriazam Yunus Paşa 
tarafından yaptırılan mabet, 

2

3

with hearths in the middle and 
the secret cupboards serving as 
bathrooms, this old structure 
lends a lot of clues to the interior 
design of Taraklı houses. One 
other site to be visited on 
Rüştiye Street is the Hanımeli 
(Woman’s Hand) Mansion and 
its doorknocker in the shape of 
an elegant woman’s hand!  
Let us leave the Hanımeli Mansion 
behind and head towards Yusuf Bey 
neighborhood to get to the sublime 
plane tree. Planted following the 
conquest of Osman Bey to start a 
tradition, this plane tree has grown 
in the place that it set root for seven 
centuries and has hosted anyone 
seeking its shade ranging from the 
small fry, cats and dogs, lovers and 
wanderers, and locals engaging in 
everyday chitchat.  
From the plane tree to Hisar, let us 
continue towards the castle that is 
now in ruins. Having said “now,” 
we should note that even Evliya 
Çelebi mentions it to be in ruins. 
However, there is no better point 
of elevation for a bird’s-eye view of 

3

2

the borough! Among the hills, set in 
a large valley, the Ottoman town 
Taraklı – which is named after its 
people that manufactured wooden 
spoons and combs - resembles a 
plain but spellbinding painting 
from Hisar. The cisterns, which 
date back to 2000-1000 BC, are 
reminders that we are strolling 
about in a place that had been 
settled long before the conquest 
of Osman Bey. This land had 
remained within the bounds of 
the region referred to as Bithynia 
in the Hellenistic era. Before the 
conquest of Taraklı, the population 
of Ottoman Greeks and Armenians 
left their well-favored architecture 
as a keepsake.  
Descending from Hisar and 
heading to Ulucami neighborhood, 
we see the Yunus Paşa, aka 
Kurşunlu, Mosque, which is the 
oldest extant building in the town. 
When Selim I was away on the 
Ridaniye campaign, the sanctuary 
was built - probably as a part of 
the mosque’s complex – under the 
auspices of Grand Vizier Yunus 
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içinde muhtemelen kendisinin  
de yer aldığı külliyenin  bir 
parçası olarak yapılan tarihî 
hamamla da komşu. Suları 
daima şifa olmuş  bu şehre. Zira 
Kurşunlu Camii, hamamdan 
çıkan buharın bir dehlizle 
kendine aktarılmasını ve  yerden 
ısıtılmasını sağlayan muazzam 
bir sisteme sahipmiş.  
Yolumuza devam ediyoruz. 
Arnavut kaldırımlı dar sokaklar 
Çakırlar Konağı’na çıkaracak 
bizi. Kapı önlerini süpüren 
hanımların “hoş geldiniz” 
nezaketi karşısında memnun; 
sokak aralarındaki bitişik 
nizam, renkli duvarlı evleri 
seyrederek yürüyelim. Ve işte, 
mavi gözleriyle meşhur Çakırlar 
ailesinin yaptırdığı, uzun yıllar 
yaşadığı ev: Çakırlar Konağı. Bu 
konaktan Kadirler Konağı’na 
uzanan bir de hikâye var. 
Taraklı’nın gönüllü kültür elçisi 
Alaattin Yılmaz  naklediyor bize:  
“Çakırlar ailesinin oğlu tüccar 
Mehmet Bey mal almak için 
sık sık İstanbul’a, Üsküdar’a 
gider. Gel zaman git zaman, 
Üsküdar’daki Sabuncuzadeler 
Konağı’ndan Münevver 
Hanım’a gönül verir. Bir süre 

sonra İstanbullu gelin Çakırlar 
Konağı’na güle oynaya gelir, 
dünyalar güzeli iki de oğul 
dünyaya getirir. ‘Böyle güzel 
çocuklar doğursun.’ diye yeni 
gelinlerin kucağına verilen, 
boncuk gözlü oğlanlardır bunlar. 
Fakat her ikisi de bebekken vefat 
eder. Sonra üçüncü çocuğuna 
hamile kalır İstanbullu gelin. 
Doğum Üsküdar’da gerçekleşir. 
Münevver Hanım, kucağında 
kızı Halide ile Taraklı’ya 
döndüğünde bir sürprizle 
karşılaşır: Eşi Mehmet 
Bey, yıllardır gözyaşları 
kurumayan Münevver Hanım 
için çevrede eşi benzeri 
görülmemiş muazzam bir konak 
yaptırmıştır. Sonradan öğrenilir 
ki, bu konak, Münevver 
Hanım’ın geçmişte Büyükada’da 
görüp beğendiği bir konaktan 
ilhamla inşa edilmiştir.”  
O zamanki tabirle “iki evlik 
kereste” kullanılan görkemli 
konak, süslemeleri, ahşap 
oymaları, kalem işleri ve gelin 
hanım İstanbul hasretini 
gidersin diye yüksek tavanlarına 
çizilmiş İstanbul manzaraları ile 
ihtişamlı bir yapı.  
Kadirler Konağı’nın bulunduğu 

Pasha who spent the winter at 
Taraklı. The structure is adjacent 
to the historical bathhouse. The 
thermal waters have always been 
therapeutic and beneficial for the 
city. An example of the latter is the 
astounding floor heating system 
set up in Kurşunlu Mosque that 
worked by way of the steam coming 
out of the bathhouse and being 
transferred to the mosque through 
a tunnel.  
Off we go! Narrow cobblestoned 
streets take us to Çakırlar 
Mansion. Happy with the 
“welcome” greetings of the women 
sweeping their thresholds, we walk 
watching the attached houses 
with colorful walls. And then, we 
come across the house built and 
long inhabited by the Çakırlar 
Family famous for their blue eyes 
- Çakırlar Mansion. There is a 
story which connects it to Kadirler 
Mansion. The volunteer cultural 
envoy of Taraklı, Alaattin Yılmaz 
Bey relates it to us:  
The son of the Çakırlar Family 
tradesman Mehmet Bey often 
visited Üsküdar in Istanbul. 
As time went by, he fell in 
love with Münevver Hanım of 
Sabuncuzadeler Mansion in 

Üsküdar. After a while, the bride 
from Istanbul happily arrived at 
Çakırlar Mansion and had two 
cherubic sons. They were the type 
of dove-eyed baby boys that would 
be placed on the lap of young brides 
so that they too would have “Such 
beautiful offspring.” However, 
both died at a tender age. The 
bride from Istanbul then became 
pregnant with her third child. 
She gave birth in Üsküdar. When 
Münevver Hanım returned to 
Taraklı with her daughter Halide 
she was surprised: her husband 
Mehmet Bey had a marvelous 
mansion, with no precedent in that 
vicinity, built for Münevver Hanım 
who had been shedding tears for 
years. The inspiration behind the 
mansion was a structure that 
Münevver Hanım had seen and 
admired in Büyükada (Prinkipo). 
Built with “enough timber for two 
houses,” as the saying went back 
then, this marvelous structure is 
still the most magnificent building 
in Taraklı with its ornaments, 
wood carvings, wall paintings, and 
Istanbul landscapes painted onto 
the high ceilings so that the bride 
could dissipate her longing for her 
hometown. 

4
4
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Tahta kaşık ustası Sabri Özşahin’in 
el emeği kaşıkları ABD, Almanya, 
İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Arap 
ülkelerine de ihraç ediliyor.
Wooden spoon maker master Sabri 
Özşahin’s handmade spoons are 
exported to the USA, Germany, 
Italy, and the Arab countries.

Zarif konakları ve bozulmamış 
doğasıyla Taraklı, Sakarya’nın 
en çok ziyaretçi çeken 
yerleşimlerinden.
With its elegant mansions and 
unmarred nature, Taraklı is one 
of the settlements of Sakarya 
that draws the most visitors.
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Karagöl Yaylası
Karagöl Highland

yolun solundaki Hacı Atıflar 
Hanı ise Türkiye’deki han 
kültürünün ayakta kalabilmiş 
güzel bir temsilcisi. İşte tam 
da bu noktada Faruk Nafiz 
Çamlıbel’i hatırlamamak 
ne mümkün! Destansı “Han 
Duvarları” şiirinde “Tanrı 
yardımcı olsun gayrı yolda 
kalana/Biz menzile vararak 
atları çektik hana” mısraları 
zihnimizde; yürümeye devam 
ediyor ve Taraklı Kültür Evi’ne 
ulaşıyoruz. Kültür Evi, şehrin 
birikimi, mazisi ve geçim 
kaynağı kaşıkçılık hakkında 
da epey bilgi sunan, dolu dolu  
bir merkez. Giriş katta tahta 
kaşık yapan ve meraklısına 
bilgi veren kaşık ustası İsmail 
Bey’e de muhakkak uğranmalı. 
Adını tahta kaşıklarından 
ve taraklarından alan bir 
ilçede bulunduğunuzu 
hatırınızda tutup, anı olarak 
ahşap el işçiliğinin en güzel 
örneklerinden olan yöresel 
hediyelik eşyalardan satın 
alabilirsiniz.

Şifalı sular, lezzetli 
yemekler 
İlçenin tarihî dokusu kadar, 
şifalı termal suları da 
turist çekiyor. Romatizmal 
hastalıklara, kronik ağrılara 
ve pek çok sağlık problemine 
iyi geldiği bilinen suların 

verdiği şifadan faydalanmak 
için Taraklı Termal’de 
kalınabilir.  
Kuru fasulyesi ile meşhur 
Taraklı’nın tarhana 
çorbasının, kendine has 
mantılarının ve keşkeğinin 
tadına da bakabilirsiniz 
burada geçirdiğiniz günler 
boyunca. Zahmetli bir 
sürecin sonunda buğdayın 
çimlendirilmesiyle, şekersiz 
olarak yapılan uhut tatlısı 
ise Taraklı’nın en bilinen 
lezzetlerinden. Tezgâhlarda 
hanımların el emeği uhut 
tatlısını ve köpük helvasını 
bulmak mümkün.  
Bir vadide sıkışmış, yüzölçümü 
küçük ama gezdikçe büyüyen, 
katman katman açılan bir ilçe 
burası. Şimdi Sakarya’nın bir 
ilçesi; vaktiyle Osmanlı’nın 
Orta Anadolu’daki konut 
mimarisinin tipik bir 
temsilcisi. Yedi asırlık 
çınarının gölgesinde, 
sadece kendi tarihini 
değil, Anadolu’nun kadim 
tarihini de anlatıyor aslında. 
İşte bu yüzden, Taraklı’yı 
mutlaka görmelisiniz. 
Şifalı sularında yıkanıp 
güngörmüş konaklarında 
gecelemek, çevresindeki 
muhteşem yaylalarda tabiatı 
teneffüs etmek için en doğru 
adreslerden biri Taraklı!

Just on the left of the street where 
Kadirler Mansion is, stands Hacı 
Atıf Inn, one of the best extant 
examples of the inn culture. We 
can’t pass by without recalling 
Faruk Nafiz Çamlıbel! As the 
“May God help those who are 
stranded on the road / Having 
reached a halting place we went 
into the inn with our horses” 
verses of his epic poem Han 
Duvarları (Inn Walls) ramble on 
in our minds, we reach Kültür 
Evi (Culture House). Kültür Evi 
is a center designed to provide 
plenty of information on the 
past, the heritage, and the 
livelihood of the city – namely 
spoon making. You must pay a 
visit to spoon making master 
İsmail Bey who carves spoons 
on the ground floor and gives 
information to wood carving 
enthusiasts. Keeping in mind 
that you are in a borough that 
gets its name from its wooden 
spoons and combs, you may get 
one of these regional souvenirs, 
the best examples of woodwork 
craftsmanship, as a keepsake.

Healing waters, delicious 
meals 
The borough draws the attention 
of tourists not solely with 
its history but also with its 
therapeutic thermal waters. To 
benefit from the healing effects 

of these waters known to cure 
rheumatic ailments, chronic 
pain, and many other health 
problems, you may stay at the 
Thermal Resort in Taraklı.  
Throughout your stay at Taraklı 
that is famous for dry beans, 
you can also taste tarhana soup 
(a sundried mixture of curd, 
tomato, and flour), their unique 
mantı (dumplings), and keşkek 
(a dish of chicken or mutton and 
coarsely ground wheat). The 
uhut dessert prepared without 
sugar by painstakingly malting 
wheat is one of the best-known 
tastes of Taraklı. It is possible 
to find uhut and kopuk helwa, 
made by local women, on sale in 
stalls.  
This is a town jammed into 
a valley, small in surface but 
which unfolds layer by layer as 
you explore it. It is now one of 
the boroughs of Sakarya but 
once it was a typical Ottoman 
settlement in Central Anatolia. 
In the shade of its seven-
centuries-old plane tree, it not 
only relates to us its own story 
but also the autochthonous story 
of Turkey. That’s why you must 
visit Taraklı. It is a place worth 
visiting to soak in its healing 
waters, stay overnight in its old 
mansions, and inhale the fresh 
air of the magnificent highlands 
around it. 

6
6

AnadoluJet yolcuları Alamo Transfer hizmetiyle evden havalimanına,
havalimanından eve avantajlı fiyatlarla ulasıyor.,

Detaylı bilgi için: anadolujet.com
Alamo Transfer tarafından verilen transfer hizmeti için uçuşunuzdan 24 saat önce www.anadolujet.com adresinden rezervasyon yaptırılabilir. 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla 
rezervasyon yaptırabilmek için AnadoluJet biletinin alınmış olması gerekmektedir. Transfer hizmeti kapsamında 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar ise 
%50 indirimli ücretlendirilecektir. Uçuştan 24 saat öncesine kadar gelen iptal/değişiklik talepleri herhangi bir cezai işlem uygulanmadan karşılanacaktır. Ankara ve İstanbul’da 
transfer hizmetinin kapsadığı bölge ve mahallelere ulaşmak için www.anadolujet.com web sayfası ziyaret edilebilir. AnadoluJet ve Alamo Transfer, kampanya koşullarında 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya araç kapasitesiyle sınırlıdır. Başka kampanyalarla birleştirilemez. Görseldeki araç ile transfer hizmeti verilen araçların 
donanımları arasında farklılıklar bulunabilir.
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Mangalda pişen etin lezzetine lezzet katan 
odun kömürünün yapımı beceri ve dikkat 
gerektiren meşakkatli bir iş. 

Adding to the taste of the grilled meat, the 
making of wood charcoal is a toilsome job that 
requires both skill and close attention. 

DANCING WITH FIRE: WOOD CHARCOAL MAKERS

ATEŞLE DANS: 

TORLUKÇULAR

MUTLU DURSUN AHMET ÇETİNTAŞ





CLASSIC
KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ELITE CARD
 In addition to Classic Plus:
• Earn 40,000 Status Miles within the last 12
  months and upgrade to Elite Card.
• Access to the private lounges (CIP) both on
  domestic and international flights with one
  guest and access to  the CIP lounges with their  
 family members or one of their guests while   
 traveling on THY domestic flights & international  
 flights departing from Turkey 
• The opportunity to purchase up to 10,000 Status
  Miles for Elite membership renewal
• Accommodate their fellow travelers against
 50 TL (tax included) or in exchange for 4,000
  Miles in domestic CIP lounges
• Check-in at the Business Class counters both
  on domestic and int. flights. In Ankara, Antalya,  
 Izmir and Sabiha Gökçen airports, check-in   
 service is directly applied at CIP lounges.
• Additional baggage allowance 20 kg /1 additional
  piece of baggage (1 additional piece of baggage  
 on piece concept applicable flights)
• Dedicated phone line: +90 212 444 1 849
• 50% discount for your companion on Business
  Class paid tickets
• Special passport immigration desks in Ataturk
  Airport for international departures
• Special security enterance in Atatürk Airport for
  international departures
• Earn 50 % more Miles on your shopping with
  Miles&Smiles credit card
• Membes are recognized with Star Alliance Gold
  benefits.
• The opportunity to purchase up to 10.000 Status  
 Miles to upgrade or to maintain your status.
• You can redeem your Miles to pay for the taxes 
 on your award ticket.
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Ehlikeyifler mangalda pişen 
etin, köz üzerinde demlenen 
çayın tek başına bir mutluluk 
vesilesi olduğunu iyi bilirler.  
Havaların güzel olduğu 
günlerde bu mutluluğu 
paylaşmak için çoluğu 
çocuğu, eşi dostu yanlarına 
alarak pikniğe gitmek onların 
en büyük zevkidir. Biraz da 
marifet gösterme derdinde 
olanlar en iyi mangalı 
kendilerinin yaptığını iddia 
eder, eti pişirirken tadına 
bakmayı da, bekleyenlere 
ikram etmeyi de unutmazlar. 
Başkalarına yedirmek, 
onların takdirini kazanmak 
ustalığın şanındandır. 
İyi mangalcıların 
ihmal etmedikleri, 
edemeyecekleri bir diğer 

husus da mangalın odun 
kömürü ile yapılmasıdır. 
Marifetli olmaları bir 
yana, odun kömürü yoksa 
etin lezzetinden çok şey 
kaybedeceğini de bilirler 
çünkü; bu bilgi tecrübeyle 
sabittir. Odun kömürü, 
adı üstünde, odunun bir 
dizi işlemden geçirilerek 
kömür hâline getirilmesi 
ile elde edilir. Bu işe 
torluk, bu işle uğraşana da 
torlukçu denir. Torlukçuluk 
günümüzde İstanbul’un 
Çatalca ve Şile ilçelerinde 
yoğun olarak yapılıyor. 
İstanbul dışında Kocaeli’den 
Cide’ye uzanan ormanlık 
alanlarda, Trakya’da 
özellikle Istrancalar’ın 
güney yamaçlarına bakan 

1 Odun kömürü yapmak için açılan kuyulara ocak, torluk gibi isimler veriliyor. 
The wells that are opened to make wood charcoal are given names like ocak 
and torluk.

Ağacın mangal kömürü hâline gelmesi  için bir dizi zahmetli aşamadan 
geçmesi gerekiyor. 
Turning wood into wood charcoal is a toilsome task that requires certain processes.

2

2

Bon vivants know that 
meat cooking on the grill 
and tea brewing on cinders 
are in themselves reasons 
for happiness. Just because 
of that, on days when the 
weather is fine, it is their 
great enjoyment to go on a 
picnic with family, friends, 
and all. Those who might 
want to show off a bit, 
claiming that they do the 

best barbecues do not avoid 
tasting the meat and treating 
those waiting around them 
as they sweat before the 
barbecue. Feeding others 
to gain their appreciation 
is a sign of a great master. 
The one thing that the good 
barbecue master cannot be 
careless about is to get the 
grill set with wood charcoal. 
It’s because however deft 
at grilling, they know from 
experience that the meat will 
not be as tasty without the 
use of wood charcoal. As its 
name entails, wood charcoal 
is produced by taking wood 
through a series of processes. 
This procedure is called torluk 
in Turkish and those who take 
up this task are called torlukçu 
or torlukçu. Today, torlukçuluk 
is extensively taken up in the 
Çatalca and Şile boroughs of 
Istanbul. Outside of Istanbul, 
wood charcoal making can be 
encountered in the forest areas 
that extend from Kocaeli to 
Cide, especially those regions 
in Thrace overlooking the 
southern slopes of Strandzha, 
the Vize borough of Kırklareli, 
and some areas in Bursa, 
Çanakkale, Balıkesir, Manisa, 
Çankırı, Gaziantep, and 
Hatay. 

CLASSIC
KART

ELITE
KART

ELITE
PLUS
KART

CLASSIC 
PLUS
KART

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

4

4

5

5
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7

Torluk için dizilen odunların beşte biri kömür hâline geliyor. 
A fifth of the wood that forms the torluk turns to coal.

yerlerinde, Kırklareli’nin Vize 
ilçesinde, Bursa, Çanakkale, 
Balıkesir, Manisa, Çankırı, 
Gaziantep ve Hatay’ın bazı 
bölgelerinde torlukçulara 
rastlamak mümkün. 

Ormanın derinliklerinden 
mangallara 
Ağacın bildiğimiz mangal 
kömürü hâline gelmesi  
için bir dizi zahmetli 
aşamadan geçmesi gerekir. 
İş, torlukçunun en kaliteli 
odunları bulmak için ormanın 
derinliklerine inmeleri ile 
başlar. T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın izin verdiği 
alanlardan meşe, kayın, 
gürgen, dişbudak, karaağaç ve 
huş gibi sert dokulu ağaçlar 
kesilip torluk alanına getirilir. 
Burada tekrar kesime tabi 
tutularak 40-80 santimlik 
parçalar elde edilir.  
Bu işlem bittikten sonra 
odunların belirli bir nizama 
göre üst üste dizilmesi 
gerekir. Uzun olanlar en 
alta, 20-30 derecelik eğimle 
yerleştirilir. Biten ilk sıra 
üzerine aynı şekilde başka 
bir sıra yapılır. Bu işlemin 
en az üç kez tekrarlanması 
gerekir. Torluğun kurulması 

6

Uzunluğu 3 metreyi bulan torlukların son sıraları için merdiven 
kullanmak gerekiyor. 
You need to use ladders to climb to the top of the torluk that is around 3 meters tall.

6 From the depths of the 
forests to barbecues 
Turning wood into wood 
charcoal is a toilsome task that 
requires certain processes. 
It all starts with the wood 
charcoal makers going into the 
depths of the forest to forage 
the best quality of wood. In 
the areas that the Ministry 
of Agriculture and Forestry 
permits, coarse-textured trees 
like oak, beech, alder, elm, 
birch, and ash are cut and 
brought to the torluk area. 
Here, they are recut into pieces 
15-30 inch long.  
When this process is 
completed, the firewood is 
piled up in a certain manner. 
The longer pieces are placed 
at the bottom with a 20-30 
degree inclination. After the 
first row is lined up, another 

row is placed on top. This 
process should be done at least 
three times. At the phase of 
setting up the torluk, 3-4 
stakes are placed 12 inches 
away from the center and the 
upper ends of these stakes 
are bound. That is how a 
blowhole, a chimney is formed 
in the middle of the torluk. In 
order to ensure the burning 
of the wood as necessary and 
to cut off its contact with 
air during the phase of coal 
making, the surface of this 
pile is first covered with leaves 
and straw, and then smeared 
with an almost 4-inch-thick 
layer of duff and dust. Lastly, 
the surface of the torluk is 
moistened a bit.  
When these phases that 
require meticulous work are 
completed, the burning process 

aşamasında, orta noktasından 
30 santim aralıkla üç dört 
sırık dikilir ve bu sırıkların 
uçları birleştirilir. Böylelikle 
torluğun tam ortasında 
bir hava deliği, yani baca 
açılmış olur. Odunların 
gerektiği şekilde yakılması 
ve kömürleşme aşamasında 
havayla temasını önlemek için 
istifin üzeri yaprak, saman 
çöpü gibi malzemelerle, onun 
da üzeri yaklaşık 10 santim 

7
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İÇTEN İÇE YANARAK MANGAL KÖMÜRÜ 
HÂLİNE GELEN TORLUĞU DAĞITMA DA EN AZ 
DİZME VE YAKMA İŞLEMLERİ KADAR ZOR VE 

DİKKAT GEREKTİREN BİR İŞ.

DISMANTLING THE TORLUK, THE WOOD THAT 
IS TURNED INTO WOOD CHARCOAL WITH 

DEEP-SEATED FIRE, IS ALSO A TASK AS HARD 
AND ATTENTION REQUIRING AS THE PILING 

AND BURNING OF IT. 



kalınlığında toprak ve kömür 
tozuyla kaplanır. Son olarak 
torluğun üzeri hafifçe ıslatılır.  
Titizlikle yapılması gereken 
bu aşamalar tamamlandıktan 
sonra 10-15 gün süren yakma 
işlemine geçilir. Torluğu 
tutuşturmak için tepesinde 
bırakılan bacadan aşağı ateş 
atılır. İçerideki çalı çırpının 
ya da saman çöpünün 
alevlenmesi ile odunlar da 
içten içe yanmaya başlar. İlk 
ateşlemeden birkaç saat sonra, 
ateşi harlamak için bacadan 
içeriye küçük odun parçaları 
atılmaya devam edilir. 
Hızlı bir şekilde yanmasını 
engelleyen kömür tozu ve 
toprak karışımı torluğun 
240-280 derecelik sıcaklıkta 
tutulmasını da sağlar.  
Yanma aşamasında aniden 
alev almasını önlemek ve 
gerektiği zaman ateşin 
istenilen şekilde ilerlemesi 
için torluğun üst kısmından 
mazgal denen delikler açılır. 
Bundan sonra bekleme 
süreci başlar. İşlemler baca 
deliğinden çıkan dumana 

8

göre devam eder. Mavi duman 
işlerin yolunda gittiğinin 
göstergesidir. Mavi duman 
görüldükten sonra torluktaki 
bütün hava delikleri kapatılır. 
Torluğun dibinden açılan son 
delikten beyaz bir duman 
çıktığında ise kömürleşme 
bütünüyle sona ermiştir. 
İçten içe yanarak mangal 
kömürü hâline gelen torluğu 
dağıtma da en az dizme ve 
yakma işlemleri kadar zor ve 
dikkat gerektiren bir iştir. 
Çünkü bu aşamada torlukçu 
torlukta yanmış közleri hızlı 
bir şekilde kenara almaz ise 
torluğun bir anda alevlenmesi 
işten bile değildir. Açılan 
torluk, dağıtma işlemi 
sırasında sürekli sulanarak 
soğutulur. Kademe kademe 
açılan torluktan elde edilen 
mangal kömürü torluğun 
etrafına daire şeklinde dizilir. 
Bu parçalar toplandıktan 
sonra küllerin içinde kalan 
kömür parçacıkları da tırmık 
ile toplanır. Yakılan odunun 
beşte biri kömür hâline gelir 
genellikle.

lasting approximately 10-15 
days begins. To kindle the 
torluk, fire is thrown down 
the chimney that has been 
formed on its top. With the 
brushwood or straws inside 
it catching fire, the wood’s 
burning process commences. 
A few hours after the first 
kindling of the fire, small 
pieces of wood are continually 
thrown from the chimney 
to f lare up the f lames. The 
mixture of duff and dust that 
keeps the torluk from rapidly 
combusting also caters to 
keep the heat of the torluk at 
116-138 degrees Fahrenheit.  
In order to prevent f lare up 
and to get the fire to spread 
as is required, holes called 
mazgal are opened on top 
of the torluk. Then comes 
the waiting process. The 
procedures are carried on 
according to the smoke that 
comes out of the chimney. 
Blue smoke means that 
everything is in good order. 
When the blue smoke is 
seen, all the blowholes of 

the torluk are sealed. When 
white smoke comes out of the 
hole opened at the bottom of 
the torluk, it indicates that 
the wood has turned into 
coal. Dismantling the torluk 
is also a hard task and as 
much attention is required 
as for the piling and burning. 
If during this phase, the 
wood charcoal maker fails to 
swiftly set the cinders that 
have burned inside the torluk 
aside, it’s just a matter of 
seconds for the torluk to 
burst up into f lames. During 
the dismantling, the torluk 
that has been opened up is 
cooled down by constantly 
sprinkling water over it. 
The wood charcoal produced 
by the torluk that has been 
opened up layer by layer 
is lined up around it in a 
circle. After these pieces are 
collected, the tiny charcoal 
pieces remaining among the 
embers are gathered with 
the help of a rake. Generally, 
one fifth of the wood that is 
burned turns into charcoal.

8 Bir ata mesleği olan torlukçuluk daha ziyade sonbahar ve ilkbahar aylarında icra ediliyor. 
Torlukçuluk, an ancestral vocation, is generally carried out in autumn and spring.
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Türkiye’nin en büyük teknoloji atılımlarından biri olan TEKNOFEST, 
Türk Hava Yolları’nın yeni evi İstanbul Yeni Havalimanı’nda 

gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik 
kapsamında teknolojinin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

One of Turkey’s biggest technology endeavors, TEKNOFEST took place 
at Istanbul New Airport, the new home of Turkish Airlines. As part of 
the event, President H.E. Recep Tayyip Erdoğan made a speech that 

emphasized the importance of technology.

TEKNOFEST 
WHERE DREAMS MEET INNOVATION

HAYAL VE YENILIĞIN
BULUŞTUĞU TEKNOFEST

BURAK AKMENEK

1
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Türkiye’nin en büyük teknoloji 
etkinliklerinden TEKNOFEST 
İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali, Türk Hava 
Yolları’nın yeni evi İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda 20-23 
Eylül tarihlerinde düzenlendi ve 
yoğun ilgi gördü. “Ayakları Yere 
Basmayan Festival” sloganıyla 
Türkiye’nin en büyük teknoloji 
etkinlikleri arasına ismini 
yazdıran festival, Türkiye 
Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, İGA 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde gerçekleştirildi. 
Dünyada türünün ilk örneği pek 
çok etkinliğe ve gösteriye sahne 
olan, 200’den fazla girişimin 
katıldığı Take-Off Uluslararası 
Girişimcilik Zirvesi ve Siber 

One of the biggest technology 
events in Turkey, TEKNOFEST 
Istanbul Aerospace and 
Technology Festival took place 
between September 20 and 23 
at Istanbul New Airport, the 
new home of Turkish Airlines, 
and garnered a great deal of 
attention. Having become one of 
the country’s biggest technology 
events with the slogan “Feet Off 
the Ground,” the festival was 
organized with the leadership 
of Turkey Technology Team (T3) 
Foundation, IGA, and Istanbul 
Metropolitan Municipality. 
Having hosted many events and 
shows that are the first of their 
kind in the world such as Take-Off 
International Startup Summit 

Güvenlik Yarışması gibi çok 
önemli etkinliklere ev sahipliği 
yapan TEKNOFEST’te onlarca 
teknoloji ve Ar-Ge firmasının 
standı, dört gün boyunca 550 
binden fazla ziyaretçinin akınına 
uğradı. Festivalin açılış gününde 
Türk Hava Yolları gökyüzüne 
imzasını attı. Türk Yıldızları’nın 
uçurduğu 7 adet NF-5 2000 jeti ve 
bir adet Boeing 777 uçağı, İstanbul 
Yeni Havalimanı üzerinden kol 
düzeninde geçti. Sonrasında yine 
Türk Yıldızları ve Boeing 707 uçağı 
Tarihî Yarımada, İstanbul Boğazı, 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü rotası 
üzerinden geçerek İstanbulluları 
selamladı.

2

1 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Yeni Havalimanı’na İstanbul’dan İstanbul’a yapılan ilk ve tek uçuşla geldi. ATA uçağına F-16’lar eşlik etti. 
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan arrived at Istanbul New Airport with the first and only flight operated from Istanbul to Istanbul. The ATA aircraft was 
accompanied by F-16s. 

2 TEKNOFEST etkinliğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, bugünün dünyasında bağımsızlığın ilk şartının teknoloji tasarlamak ve üretmek 
olduğunun altını çizdi.
President H.E. Erdoğan gave a speech at TEKNOFEST and underlined that the first prerequisite of freedom in today’s world is to design and manufacture technology.

and Cyber Security Contest, 
and participated by more than 
200 enterprises, TEKNOFEST 
welcomed over 550,000 guests for 
four days to dozens of booths by 
technology and R&D companies. 
On the opening day of the 
festival, Turkish Airlines signed 
its name in the sky. Seven NF-5 
2000 jets f lown by Turkish Stars 
and one Boeing 777 f lew over 
Istanbul New Airport in f light 
formation. Afterwards, Turkish 
Stars and Boeing 707 greeted 
the people of Istanbul by f lying 
over the Historical Peninsula, 
the Bosphorus, July 15 Martyrs’ 
Bridge, Fatih Sultan Mehmet 
Bridge, and Yavuz Sultan Selim 
Bridge.
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TEKNOFEST’in üçüncü gününde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni 
Havalimanı’na İstanbul’dan 
İstanbul’a yapılan özel 
uçuşla geldi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın içinde bulunduğu 
ATA uçağına, birini  bizzat Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 
kullandığı  F-16’lar da eşlik etti. 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 
ve eşi Sayın Emine Erdoğan, 
sahneden halkı selamlarken 
ATAK helikopterleri tarafından 
harmandalı gösterisi de 
gerçekleştirildi. 
Sayın Erdoğan TEKNOFEST 
katılımcılarına hitaben 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Günümüz dünyasında 

bağımsızlığın birinci şartı, 
teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve ihraç eden ülke 
konumuna ulaşmaktır. Teknoloji 
konusunda sadece kullanıcı 
olarak kaldığımız sürece, hiçbir 
alanda özgürlüğümüzü garanti 
altına alamayız.” Her yenilik 
gibi teknolojik yeniliklerin 
de ilk aşamasının hayal 
edebilmek olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 
TEKNOFEST kapsamındaki 
yarışmalara 5 binden fazla 
takımın katılmasının ise başlı 
başına bir iftihar vesilesi olduğunu 
söyledi. Günümüzde güvenlik 
kavramının değiştiğini belirten 
Sayın Erdoğan, Türkiye’nin millî 
savunma ihtiyaçlarının yüzde 

On the third day of TEKNOFEST, 
President H.E. Recep Tayyip 
Erdoğan arrived at Istanbul 
New Airport with the special 
f light operated from Istanbul to 
Istanbul. The ATA aircraft, which 
carried President Erdoğan, was 
accompanied by F-16s, one of 
which was f lown by Minister of 
National Defense Hulusi Akar. 
President H.E. Erdoğan and his 
wife Emine Erdoğan greeted 
the public from the stage while 
ATAK helicopters performed a 
harmandalı show. 
The President gave a speech for 
the guests at TEKNOFEST and 
said, “The first prerequisite of 
freedom in today’s world is to be 
a country that designs, develops, 

manufactures and exports 
technology. As long as we remain 
users in the field of technology, we 
will never guarantee our freedom 
in any area.” Emphasizing that 
the first step of technological 
advancements, like in any 
innovation, is imagination, 
President H.E. Erdoğan stated 
that it was a source of pride 
to see more than 5,000 teams 
participate in the contests as 
part of TEKNOFEST. Erdoğan 
continued by saying that the 
concept of security has changed 
in modern times, and highlighted 
that Turkey is a country that 
can manufacture 65% of its 
national defense needs on its 
own, that there are 600 different 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan sahneden halkı selamladı.
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan and his wife H.E. Emine Erdoğan greeted the public from the stage.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın uçağına, birini  Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kullandığı F-16’lar eşlik etti.
President Erdoğan’s aircraft was accompanied by F-16s, one of which was flown by Minister of National Defense Hulusi Akar.

Pist yarışını kazanan Kenan Sofuoğlu’nu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan congratulated Kenan Sofuoğlu for his victory on the racetrack.
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65’ini kendi başına üretebilen 
bir ülke konumuna geldiğini, şu 
anda 600 farklı millî savunma 
projesinin yürütüldüğünü ve 
bu başarı sayesinde yurt içi ve 
yurt dışındaki operasyonlarda 
artık çok büyük zorluklar 
yaşanmadığını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 
konuşmasında Türkiye’nin 
hedeflerinin ve gençlere olan 
inancının altını şu sözlerle çizdi: 
“Finans teknolojilerini, sağlık, 
enerji ve diğer kritik teknolojileri 
yerli ve millî olarak geliştirerek 
bağımsızlığımızı perçinlemeye 
çalışıyoruz. Dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olacağız 
derken aynı zamanda işin bu 
boyutunu da kastediyoruz. Bu 
çerçevede bilim insanlarımızın 
yurda dönüş seferberliğini 
başlatıyor ve uluslararası 

lider araştırmacılar programı 
hazırlıyoruz. Buradan dünyanın 
her yerindeki bilim insanlarımızı, 
ülkemizde başlattığımız bilim ve 
teknoloji atılımımıza katılmaya 
davet ediyorum.” 

TEKNOFEST: Geleceğe Dair 
Büyük Bir Umut 
Festivalin açılış gününde Kenan 
Sofuoğlu’nun yarış motosikletiyle, 
Solotürk F-16 uçağı, Challenger 605 
sivil jet, bir Tesla PL 1000L model 
elektrikli otomobil ve Aston Martin: 
The New Vantage, Lotus Evora 410 
model iki süper arabaya ve Formula 
1 aracına karşı yarışması, bütün 
dünyada büyük ilgi gördü. Yarışı 
Kenan Sofuoğlu, Kawasaki H2R 
model motosikletiyle kazandı. 
TEKNOFEST alanında ise 
Türkiye’nin gururu olan teknoloji 
ve Ar-Ge firmalarının stantları 

national defense projects 
underway, and thanks to this 
achievement, Turkey does not face 
serious challenges in domestic 
and international operations. 
President Erdoğan restated 
Turkey’s goals and his belief in 
youth by saying, “We’re trying to 
strengthen our independence by 
developing finance technologies, 
health, energy, and other 
critical technologies with local 
and national resources. When 
we say we’ ll become one of the 
world ’s 10 biggest economies, 
we also mean this aspect of 
progress. In this regard, we’re 
initiating a mobilization to 
bring our scientists home and 
putting together a program for 
international leading researchers. 
I invite our scientists all across 
the world to join this scientific 

and technological endeavor we’ve 
started in our country.”

TEKNOFEST: Great Hope for 
the Future 
On the opening day of the festival, 
the entire world watched Kenan 
Sofuoğlu ride his race motorcycle 
to compete with a Solotürk F-16, 
a Challenger 605 civil jet, a 
Tesla PL 1000L electric car, two 
supercars – an Aston Martin: The 
New Vantage, and a Lotus Evora 
410 – and a Formula 1 vehicle. He 
won the race with his Kawasaki 
H2R motorcycle. 
TEKNOFEST festival grounds 
also hosted booths of technology 
and R&D companies which are 
a source of pride for Turkey. 
The booths of prominent 
organizations and establishments 
such as Turkish Airlines, 

6

6 TEKNOFEST’te dünyada eşine az rastlanılacak bir sahne yaşandı. Supersport eski Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu motosikletiyle iki uçak, bir elektrikli, iki spor 
otomobile ve bir F1 aracına karşı hafızalardan silinmeyecek bir yarış gerçekleştirdi ve kazandı.
TEKNOFEST witnessed a rare event. Former Supersport World Champion Kenan Sofuoğlu won an unforgettable race with his motorcycle against two aircraft, one 
electric and two sports cars, and one F1 vehicle.
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7 8

9 10

yerlerini almıştı. Türk Hava 
Yolları, ASELSAN, ROKETSAN, 
TSK, THK gibi önemli kurum ve 
kuruluşların stantları ziyaretçi 
akınına uğradı. Türk Hava 
Yolları’nın TEKNOFEST’teki özel 
alanında gençlere ve geliştiricilere 
yönelik önemli etkinliklere yer 
verilirken, stantlardaki sanal 
gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar ve 
hareket algılama istasyonlarında 
yoğun bir kalabalık vardı. Türk 
Hava Yolları’nın aprondaki Boeing 
777 tipi uçağı da en çok ilgi görenler 
arasındaydı.  
Diğer stantlarda ise ASELSAN’ın 
çok amaçlı robotu, TORK torpido 
imha torpidosu, Bayraktar TB1 
insansız hava aracı ve SARP 
Uzaktan Komutalı Stabilize Silah 
Sistemi büyük merak uyandırdı. 
ASELSAN’ın yeni donanımsal 
kripto özelliğine sahip 3700 
Sayısal El Telsizi’nin lansmanı da 

TEKNOFEST’te yapıldı. ROKETSAN 
ise TEKNOFEST kapsamında 
Roket Yarışması düzenledi. 
Lise, üniversite ve lisansüstü 
öğrencilerinden oluşan takımlar 
alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 
iki kategoride yarıştı. 
Festival alanına kurulan büyük 
sahnede yapılan şovlar ve verilen 
konserler katılımcı gençler 
tarafından heyecan içinde izlendi. 
Bir diğer taraftan da yine festival 
alanına kurulan dikey rüzgâr tüneli 
sayesinde katılımcılar yerçekimsiz 
bir ortamda uçmayı tecrübe ettiler. 
 Festival boyunca süren ve 
lise, üniversite öğrencilerinin 
katılabildiği birçok yarışmada 
750’den fazla takım boy gösterdi: 
Dünya Drone Şampiyonası, 
Hack İstanbul, Türk Hava 
Yolları Hackathon, İHA-İKA, Su 
Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, 
Yapay Zekâ, İnsanlık Yararına 

ASELSAN, ROKETSAN, Turkish 
Armed Forces, and Turkish 
Air Force was frequented by 
visitors. Turkish Airlines’ special 
venue at TEKNOFEST hosted 
important events that catered 
to the youth and developers. A 
big crowd visited the booths for 
virtual reality, 3-D printing, 
and motion detection stations. 
Turkish Airlines’ Boeing 777 on 
the apron was also among the 
festival ’s highlights. 
In other booths, people were 
very curious about ASELSAN’s 
multifunctional robot, TORK 
Countermeasure Anti-Torpedo, 
Bayraktar TB1 unmanned aerial 
vehicle, and SARP Stabilized 
Remote Weapon. TEKNOFEST 
hosted the launch of ASELSAN’s 
3700 Numeric Handheld Radio 
featuring new hardware crypto 
while ROKETSAN organized 

a Rocket Contest as part of the 
festival. Teams of high school, 
college, and postgraduate students 
competed in two categories of low 
and high altitude. 
The performances and concerts 
held on the big stage in the 
festival grounds were excitedly 
attended by the youth. In another 
corner, guests experienced f light 
in a zero-gravity zone with the 
Vertical Wind Tunnel Platform. 
More than 750 teams competed 
in a number of contests that 
lasted throughout the festival 
and were participated by high 
school, college and postgraduate 
students. Participating teams 
gained lifelong experiences at the 
World Drone Cup, HackIstanbul, 
Turkish Airlines Hackathon, 
UAV Supported Unmanned 
Land Vehicle, Robotic Conquest 
1453, Swarm UAV, Artificial 

7

8

9

10

TEKNOFEST’teki Türk Hava Yolları standındaki robotik istasyonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
The robotics station at Turkish Airlines’ booth at the TEKNOFEST attracted many guests.

Festival boyunca pek çok ilden robotik ekibinin katıldığı yarışmalar düzenlendi. 
The festival hosted contests participated by robotics teams from many cities.

TEKNOFEST’in önemli bir parçası da 200’den fazla girişimin katıldığı ve pek çok panele sahne olan Take-Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi’ydi.
Another important part of TEKNOFEST was the Take-Off International Startup Summit which was participated by over 200 entrepreneurs and hosted many panels.

Türkiye’nin gençleri, meraklı gözlerle deneyleri takip ediyor.
The Turkish youth curiously watches the experiments.
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Teknoloji ve Robotaksi yarışmaları 
katılımcı ekiplere yaşam boyu 
unutulmayacak tecrübeler 
kazandırdı. Savaşan İHA, TÜBİTAK 
İHA, Model Uydu ve Model Uçak 
başlıklarındaki Uçuşlu Yarışmalar 
başka bir görsel şölendi. 

Türk Hava Yolları Travel 
Hackathon 2018 
Türk Hava Yolları bünyesinde 
iki buçuk yıl önce kurulan Dijital 
İnovasyon ekibi de çok büyük ve 
önemli bir etkinlikle Türk Hava 
Yolları’nın yeni evi İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda düzenlenen 

Intelligence, Technology for 
Humanity’s Benefit, and 
Robotaxi. Flight competitions 
held in the categories of UAV 
Combat, TUBITAK UAV, Model 
Satellite, and Model Plane offered 
a visual feast.

Turkish Airlines Travel 
Hackathon 2018 
Formed two years ago, Turkish 
Airlines Digital Innovation 
team attended TEKNOFEST 
at Istanbul New Airport, the 
new home of Turkish Airlines, 
with a big and important event. 

TEKNOFEST’te yerini aldı. İnovatif 
yeni teknolojiler konusunda projeler 
üreten ekip, tam 48 saat süren 
bir Travel Hackathon düzenledi. 
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
Hackathon’a toplamda 500’e yakın 
takım ve 200 civarı kişi başvuru 
yaptı. Başvuruları; üretmeyi 
vadettiği çözüm fikri, bu fikrin 
Türk Hava Yolları’nın ihtiyaçlarına 
göre konumu, uygulanabilirliği ve 
üyelerinin profilleri çerçevesinde 
değerlendirilip seçilen 42 takım 
davet edildiği TEKNOFEST’te 
güzel projeler ortaya koymak için 
kıyasıya yarıştı.

Creating projects for innovative 
new technologies, the team 
organized a 48-hour-long Travel 
Hackathon. Held for the second 
time this year, nearly 500 teams 
and 200 individuals in total 
applied to the Hackathon. As a 
result of the evaluation based 
on the teams’ offered solutions, 
how the idea fit in with Turkish 
Airlines’ needs, its feasibility, 
and the team members’ profiles, 
42 teams were invited to 
TEKNOFEST and competed 
against each other to create 
useful projects.
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 BİLGİ / INFO 

Take-Off Uluslararası Girişimcilik 
Zirvesi

200 girişimin katıldığı Take-Off etkinliği 
de festivalin en önemli buluşma 

noktasıydı. 3 gün süren etkinlikte 
kazananlar beş farklı kategoride şu şekilde 

sıralandı: 
Take-Off International Startup Summit
Participated by 200 entrepreneurs, Take-Off 

International Startup Summit was one 
of the most important meeting events of 
the festival. The three-day event chose its 

winners in five categories: 

Eğitim Teknolojileri / Education
Tooteko (İtalya/Italy), Ramadan Legacy 

(İngiltere/U.K.), Otsimo (Türkiye/Turkey), 
Mentornity (Türkiye/Turkey), blablaDev 
(Bosna Hersek/Bosnia and Herzegovina)

Enerji ve Çevre Teknolojileri /  
Energy and Environmental Technology

IGNIS Nano (Türkiye&ABD/Turkey 
& U.S.), ISCLEANAIR (İtalya/Italy), 

Sphebotics (Estonya/Estonia), PurCity 
(Danimarka/Denmark), Bead (Türkiye/

Turkey)

Lojistik, Uzay ve Savunma 
Teknolojileri / Logistics, Space 

Technology and Defence
Bagaj (Türkiye/Turkey), Milvus Robotics 
(Türkiye/Turkey), 3DSign.band (İtalya/
Italy), HIVE (Estonya/Estonia), Think 

Transportation (Pakistan)

Sağlık Teknolojileri / Health and 
Wellness

Mobio Interactive (İsviçre/Switzerland), 
Tion Healthcare (Türkiye/Turkey), 

Limantepe - ImageRAD (Türkiye/Turkey), 
CricFlex (Pakistan), TEFLY (Mısır/Egypt)

Gıda ve Tarım Teknolojileri / 
Agriculture and Food

Nanomik (Türkiye/Turkey), 
Kahvegibikahve (Türkiye/Turkey), 

ATSM (Filistin/Palestine), AGROWAVE 
(Hindistan/India), CraveHome (Lübnan/

Lebanon)

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-
Şanlıurfa ve İstanbul 

(Sabiha Gökçen)-Şanlıurfa 
arasında karşılıklı seferler 

düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has round-trip 

flights between Ankara-
Şanlıurfa and İstanbul 

(Sabiha Gökçen)-Şanlıurfa.

anadolujet.com 
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Turkish Airlines Corporate Club Konferansı Gerçekleşti 
Turkish Airlines Corporate Club Conference
Turkish Airlines Corporate Club Konferansı, 17-18 
Eylül tarihlerinde İstanbul’da küresel ölçekli iş 
seyahati profesyonellerine ev sahipliği yaptı.

Türk Hava Yolları, kurumsal müşterileri için özel tasarladığı 
ayrıcalıklı programı Turkish Airlines Corporate Club 
kapsamında, 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde Global Business 
Travel Association (GBTA) iş birliğiyle düzenlenen Turkish 
Airlines Corporate Club Konferansı’na ev sahipliği yaptı. 
Dünya genelindeki sektör liderlerinin yılda bir kez bir araya 
gelerek iş seyahatinin geleceğini tartıştığı uluslararası bir 
etkinlik olan konferansa, bu yıl 71 ülkeden 900’ün üzerinde 
davetli katıldı. Konferans, çok satan Futuretainment kitabının 
yazarı ve açılış konuşmacısı Mike Walsh’un ya da diğer adıyla 
“CEO of Tomorrow”un (Geleceğin CEO’su) yanı sıra küresel iş 
seyahati sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul’da ağırladı. 
“Building for the Future - Geleceğe Hazırlık” ana temasıyla 
düzenlenen bu yılki konferansın başlangıç oturumu, BBC News 
kanalının ünlü spikeri Aaron Heslehurst’ın Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile 
gerçekleştirdiği söyleşiye sahne oldu.
Konferansa ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Hayata 
geçirdiğimiz son ekonomik başarılar üzerine inşa ettiğimiz 
2018 yılı, Türk Hava Yolları’nın geleceği bağlamında oldukça 
önemli bir yıl olacak. 29 Ekim’de taşınacağımız İstanbul 
Yeni Havalimanı ile birlikte hedeflerimize çok daha kararlı 
biçimde yürüyeceğiz. Bununla birlikte yeni evimizde diğer tüm 
yolcularımıza son teknoloji ürünlerle desteklenmiş bir marka 
deneyimi sunacağız.” dedi.

As part of its Turkish Airlines Corporate Club program designed 
exclusively for corporate customers, Turkish Airlines hosted the 
Turkish Airlines Corporate Club Conference held in collaboration 
with the Global Business Travel Association (GBTA) between 
September 17 and 18.
An international event where global industry leaders gather 
once a year to discuss the future of business travel, the 
conference was attended by over 900 guests from 71 countries 
this year. The event welcomed prominent names of the global 
business travel industry in Istanbul as well as Mike Walsh, also 
known as the “CEO of Tomorrow,” the best-selling author of 
Futuretainment and a keynote speaker. 
Held under the main theme of “Building for the Future,” the 
conference’s first session hosted an interview between Aaron 
Heslehurst, the renowned anchorman of BBC News, and Turkish 
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı.
Commenting on the conference, Turkish Airlines Chairman 
of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı said, 
“The year 2018, in which Turkish Airlines built upon its latest 
economic achievements, will be a very important year for the 
future of our company. With the Istanbul New Airport, where 
we’ ll be moving on October 29, we’ ll take firmer steps towards 
our future goals. In addition, we will also be providing all 
passengers with a brand experience supported by cutting-edge 
technology in our new home.”

Turkish Airlines Corporate Club Conference hosted 
global-scale business travel professionals between 
September 17 and 18 in Istanbul.
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İstanbul Yeni Havalimanı’na Ziyaret
A Visit to Istanbul New Airport
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı’na 
bir ziyaret gerçekleştirdi.

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı visited Istanbul 
New Airport.

Ziyareti sırasında durum değerlendirmesi yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, çalışanlar ve yöneticilerle görüşerek 29 
Ekim tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda devam eden çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasında emeği geçen tüm işçileri kutlayan Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, konsorsiyumun bütün 
ortaklarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.
İGA Konsorsiyumu tarafından hayata geçirilen İstanbul Yeni Havalimanı, tüm fazları 
tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak Türkiye’ye yılda 73 milyar 
liralık ekonomik katkıda bulunacak ve 225 bin kişiye iş imkânı sağlayacak.

During his visit, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı made an evaluation of the progress and met with the workers and executives to 
learn about the ongoing operation at the Istanbul New Airport which will be opened on 
October 29.
Congratulating all the workers who worked for the construction of the Istanbul New Airport 
with great effort, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. 
İlker Aycı also offered his congratulations and thanks to all the consortium’s partners.
Realized by the IGA Consortium, Istanbul New Airport will reach a passenger capacity of 
200 million once all phases are complete. It will make an annual financial contribution of 73 
billion Turkish liras to Turkey and will provide employment for 225,000 people.
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Türk Hava Yolları ile SHGM Arasında Eğitim İş Birliği
An Educational Collaboration Between Turkish Airlines and DGCA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türk 
Sivil Havacılık Akademisi’nin Türk Hava Yolları 
eğitim faaliyetlerinde kullanılabilmesi için SHGM 
ile Türk Hava Yolları arasında protokol imzalandı. 

The Directorate General of Civil Aviation and Turkish 
Airlines signed a protocol which enables Turkish 
Airlines to use the Turkish Civil Aviation Academy, 
which is a part of the Directorate General of Civil 
Aviation, for its educational operations.

Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Bilal Ekşi ile Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici 
tarafından imzalanan iş birliği protokolü, Türk Hava Yolları’nın 
havacılık eğitimlerinin Akademi bünyesinde verilmesine imkân 
sağlıyor. İmzalanan protokol ile belirlenen sınıf ve ofisler iki yıl 
süreyle Türk Hava Yolları’nın kullanımına tahsis edildi. İstanbul Yeni 
Havalimanı ile birlikte eğitim ihtiyacının daha da artacağını belirten 
Bilal Ekşi, “Bu merkezin önemli bir eğitim ihtiyacını karşılayacağına 
inanıyorum.” dedi.
Akademi, SHGM’nin havacılık eğitimlerinin yanı sıra yurt dışından 
gelen heyetler için de bir eğitim ve sınav merkezi olarak kullanılıyor. 
Diğer havacılık işletmeleri ve kurumları ile imzalanan iş birliği 
protokolleriyle Akademi’nin sivil havacılığın hizmetine de sunulması 
hedefleniyor.
Türkiye’nin sivil havacılık alanında bölgesel eğitim merkezi rolünü 
pekiştirecek olan Türk Sivil Havacılık Akademisi’nin ilerleyen 
dönemde bölgesel ve küresel ölçekte eğitimlere de ev sahipliği 
yapması amaçlanıyor.

Signed by Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO 
Bilal Ekşi and Directorate General of Civil Aviation Deputy 
General Manager Bahri Kesici, the collaboration protocol 
enables Turkish Airlines to use the Academy for its aviation 
training sessions. The class and offices specified in the 
protocol have been reserved for the use of Turkish Airlines for 
the next two years. Stating that the need for education will 
increase with the opening of Istanbul New Airport, Bilal Ekşi 
said, “I believe that this center will meet an important need 
for education.”
The Academy is used as an education and exam center for 
international delegations in addition to the DGCA’s aviation 
trainings. The Academy is aimed to serve civil aviation 
with collaboration protocols signed with other aviation 
establishments and organizations.
Strengthening Turkey’s role as a regional education center in 
civil aviation, Turkish Civil Aviation Academy is planned to 
host regional and global trainings in the future.

ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2018  111  



Türk Hava Yolları’ndan Galatasaray’a Forma Sponsorluğu 

Turkish Airlines Becomes Uniform Sponsor for Galatasaray

Türk Hava Yolları, Galatasaray Spor Kulübü’nün 
2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları 
maçlarına bir kez daha forma sponsoru oldu. 

Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında 
yapılan anlaşmaya göre Galatasaray’ın futbolcuları, 
geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sezon da Avrupa 
kupalarında oynayacakları karşılaşmalarda Türk Hava 
Yolları logolu formalarıyla sahaya çıkacak.
2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve 
Schalke 04 futbol takımları ile UEFA Şampiyonlar Ligi 
D Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl 
boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda bayrak 
taşıyıcı havayolunun logosunu formasında taşıyacak.
Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül 2018 
tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 
Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmadan itibaren Türk 
Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine 
Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

According to the agreement 
signed between Galatasaray 
Sports Club and Turkish 
Airlines, as it has been in the 
previous years, Galatasaray 
players will play on the 
field wearing uniforms with 
Turkish Airlines’ logo in the 
European Cup games this 
season.
Galatasaray, which will 
play against Locomotive 
Moscow, Porto, and Schalke 
04 football teams in the 
2018-19 season in the UEFA 
Champions’ League Group D, 

Turkish Airlines once again signs a uniform 
sponsorship agreement with Galatasaray Sports 
Club for the club’s European Cup games in the 2018-
19 season.

will carry the national f lag 
carrier’s logo on its uniform 
in the European Cup games 
for a year.
As of the game with 
Russian representative 
Locomotive Moscow at Ali 
Sami Yen Sports Complex 
Türk Telekom Stadium 
on September 18, 2018, 
Galatasaray will compete 
in the UEFA Champions’ 
League wearing its uniform 
with Turkish Airlines’ logo 
and will travel with Turkish 
Airlines.

HABERLER
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Türk Hava Yolları’nın Güvenlik Filmi  
YouTube Ads Leaderboard’da
Turkish Airlines’ Safety Video on YouTube Ads Leaderboard

Türk Hava Yolları’nın, LEGO® mini figürlerinin 
yer aldığı yeni animasyon emniyet filmi, ağustos 
ayında globalde ve Türkiye’de YouTube Ads 
Leaderboard’a birinci sıradan girdi. 

Turkish Airlines’ new animated safety video 
featuring LEGO® mini figures entered YouTube Ads 
Leaderboard at number one in Turkey and around 
the globe in August.

Her ay, insanların izlemeyi seçtiği 10 reklamı ödüllendiren YouTube 
Ads Leaderboard, YouTube reklamları arasında reklamcılık ve 
yaratıcılığın en iyi örneklerini sergiliyor. Türk Hava Yolları için 
özel olarak hazırlanan ve ağustos ayından itibaren uçuşlarda 
gösterilmeye başlanan emniyet filmi, ağustos ayında globalde ve 
Türkiye’de YouTube Ads Leaderboard’a birinci sıradan girdi.
LEGO® mini figürlerinin yeni ve şaşırtıcı rollerde yer aldığı ve 
Warner Bros. iş birliğiyle hazırlanan animasyon emniyet filmi, 
LEGO®’ların yer aldığı ilk emniyet videosu olma özelliğini taşıyor. 
Bugüne kadar reklam kampanyalarında Kobe Bryant ve Lionel 
Messi gibi sporcuların yanı sıra Morgan Freeman ve Kevin Costner 
gibi Hollywood ünlüleri ile çalışan Türk Hava Yolları, yeni emniyet 
filminin başrollerini The LEGO® Movie filminin ünlü kahramanları 
Emmet ve Wyldstyle’a vermekten büyük heyecan duydu. 
Emniyet prosedürlerini yolculara adım adım, eğlenceli ve eşsiz bir 
stille anlatan film, tüm yolcuları bilgilendirmeyi ve eğlendirmeyi 
amaçlıyor. Film, Türk Hava Yolları’nın dünyanın en genç filoları 
arasında yer alan 333 uçaklık filosundaki 15 farklı uçak tipine göre 
özel olarak üretildi.

Rewarding 10 advertisements people prefer to watch every 
month, YouTube Ads Leaderboard exhibits the best examples of 
advertisement and creativity among YouTube advertisements. 
Exclusively produced for Turkish Airlines and aired on f lights as 
of August, the safety video entered YouTube Ads Leaderboard at 
number one in Turkey and around the globe in August.
Featuring LEGO® mini figures in new and surprising roles and 
produced in collaboration with Warner Bros., the animated 
safety video is the first safety video featuring LEGO® figures. 
Having collaborated with athletes such as Kobe Bryant and 
Lionel Messi, and Hollywood stars such as Morgan Freeman 
and Kevin Costner, Turkish Airlines was greatly excited to cast 
Emmet and Wyldstyle, famous heroes of The LEGO® Movie, as 
its lead stars.
Going through safety procedures step by step in a fun and unique 
style, the video aims to inform and entertain all passengers. 
The video was produced with exclusive versions for 15 different 
aircraft types in Turkish Airlines’ f leet of 333 aircraft, one of 
the youngest in the world.
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Miles&Smiles Kredi Kartı İş Birliği Devam Ediyor

Türk Hava Yolları’ndan Doluluk Rekoru

Miles&Smiles Credit Card Collaboration Continues

Turkish Airlines Occupancy Record

Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası, Miles&Smiles 
Kredi Kartı iş birliğini 31 Mart 2023 tarihine kadar 
sürdürmek üzere yeni bir sözleşme imzaladı.  

Ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını 
açıklayan Türk Hava Yolları, %85,6’lık 
performans ile tarihinin en yüksek ağustos ayı 
doluluk oranına ulaştı.

Turkish Airlines and Garanti Bank signed a new 
agreement to prolong their collaboration for 
Miles&Smiles Credit Card until March 31, 2023.

Turkish Airlines has recently announced the results 
of passenger and cargo traffic in August, and 
achieved the highest monthly occupancy rate in its 
history with 85.6%.

Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası, Türk Hava Yolları’nın Özel Yolcu Programı Miles&Smiles 
kapsamında 18 yıldır devam eden kredi kartı iş birliğini 31 Mart 2023 tarihine kadar sürdürme kararı 
aldı. 
Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları iş birliğinin 29 Ekim 2018’de 18. yaşına ulaşmasından kısa bir süre 
önce imzalanan anlaşma ile program üyelerine cömertçe mil kazandıran ve kaliteli hizmet anlayışını esas 
alan başarılı iş birliği beş sene daha devam edecek.

Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki 
artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep 
artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.
Ağustos 2018 Trafik Sonuçları değerlendirmesine göre;
• Taşınan yolcu sayısındaki büyüme ağustos ayında 
da devam etti ve geçen yılın aynı ayına göre %2,4 
artış göstererek 7,6 milyona, toplam doluluk oranı ise 
%86’ya ulaştı.
• Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %0,5 oranında 
minimal bir artış gösterdiği ağustos ayında, toplam 
doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan 
arttı. Dış Hat doluluk 1,1 puanlık artışla %85,3 olarak 
gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise 2,4 puanlık artışla 
%87,6 doluluk oranına ulaşıldı.
• Dıştan dışa transfer yolcu hariç tutulduğunda yurt 
dışı yolcu sayısında %3,4’lük bir büyüme yaşandı.
• Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift 
haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık %21 arttı. Kargodaki bu 
büyümeye %32 ile Kuzey Amerika, %24 ile Avrupa, 
%22 ile Uzak Doğu ve %18 ile Orta Doğu katkı sağladı.
• Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu 
doluluk oranında Afrika’da 3,1 puan, Uzak Doğu’da 
2,3 puan, İç Hatlar’da 2,2 puan ve Kuzey Amerika’da 
2,1 puan artış gerçekleşti.

Turkish Airlines and Garanti Bank decided to prolong their credit card collaboration, which has been going on for 
18 years as part of Turkish Airlines Special Passenger Program, until March 31, 2023.
Signed a short time before the 18th anniversary of the collaboration between Garanti Bank and Turkish Airlines on 
October 29, 2018, the agreement will continue the successful collaboration which rewards program members with 
a generous amount of miles and is based on an understanding of quality service.

The growth in the number of passengers, revenue per 
kilometer, and load factor is an important indicator of the 
continuing growing interest in Turkey and Turkish Airlines.
According to August 2018 Traffic Results:
• The passenger growth trend continued in August, 
increasing the total number of passengers by 2.4% reaching 
7.6 million passengers while occupancy rate went up to 86%.
• Compared to the same period last year, total load factor 
improved by 1.3 points, with a minimal increase of 0.5% in 
capacity (Available Seat Kilometer). While international 
occupancy rate increased by 1.1 points to 85.3%, domestic 
occupancy rate increased by 2.4 points to 87.6%.
• Excluding international-to-international transfer 
passengers (transit passengers), the number of international 
passengers went up by 3.4%.
• In August, cargo/mail volume continued the double-digit 
growth trend and increased by 21%, compared to the same 
period in 2017. The main contributors to the growth in 
cargo/mail volume are North America with 32% increase, 
Europe with 24% increase, the Far East with 22% increase, 
and the Middle East with 18% increase.
• Compared to the same period in 2017, Africa, the Far 
East, domestic lines, and North America showed load factor 
growth of 3.1 points, 2.3 points, 2.2 points, and 2.1 points, 
respectively.

%86
Toplam doluluk oranı
Total occupancy rate

%2,4
Geçen yılın 
ağustos 
ayına göre 
taşınan yolcu 
sayısındaki 
büyüme oranı 
Rate of growth 
in the number 
of passengers 
compared to 
August 2017

%3,4
Yurtdışı yolcu 
sayısındaki 
artış oranı 
Rate of 
increase in 
international 
passengers
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Business Class Yolcularına İki Yeni Hizmet 

Two New Services for Business Class Passengers

Türk Hava Yolları, kıtalararası uçuş yapan Business 
Class yolcularına daha iyi hizmet hedefiyle iki yeni 
projeyi hayata geçirdi. 

“Uçuş Öncesi Yemek Seçimi”
Sunduğu uçak içi ikramlarla pek çok ödüle layık görülen Türk Hava 
Yolları verdiği hizmeti bir adım öteye taşıyarak Business Class’ta 
yolcularının yemeklerini uçuş öncesi seçmelerine olanak sağlayan 
projeyi uygulamaya aldı. 
Bu uygulamayla Business Class’ta seyahat eden yolcular, İstanbul 
çıkışlı kıtalararası hatlarda geçerli olmak üzere, web sayfası ve/veya 
mobil uygulama üzerinden ana yemeklerin içerik ve görsellerine 
göz atabilir ve seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin bir 
hafta öncesinden başlayarak son 48 saate kadar olan süre içerisinde 
yapabilirler.

“Dilediğiniz Zaman” Servis Uygulaması 
Türk Hava Yolları’nın kıtalararası uçuşlarda Business Class 
yolcularına sunduğu bir diğer yenilik ise uçuş esnasında ikramlarını 
istedikleri zaman talep edebilmelerine imkân sağlaması. Dünyada 
çok az havayolu şirketinin uyguladığı bu ayrıcalıklı servis ile yolculara 
daha kişiselleştirilmiş bir hizmet alma olanağı sunulmuş oluyor. 
Yolcular dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri 
belirleyerek daha esnek bir uçuş deneyimi yaşama fırsatı buluyorlar. 

“Meal Selection Before Flight”
Having received many awards for its in-f light catering 
services, Turkish Airlines carries its service one step 
further by starting the project which enables its Business 
Class passengers to choose their meals before their f light.
Thanks to this project, Business Class passengers on 
intercontinental f lights from Istanbul will browse the 
contents and images of main dishes via the website and/
or the mobile application and can make their preference 
before their f light starting from a week in advance and 
up to the last 48 hours.

“Dine on Demand” Service
Another novelty Turkish Airlines offers its Business Class 
passengers on intercontinental f lights is the opportunity 
to demand their meals anytime during the f light. Offered 
by only a few airlines in the world, this service offers the 
passengers a more personalized experience. They will be 
able to decide when to rest and to dine, thus gaining a 
more f lexible f light experience.

Turkish Airlines realized two new projects to offer a 
better service to its intercontinental Business Class 
passengers.
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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 Promosyon ücret sınıfı biletlerde, uçuş öncesi ve sonrasında iptal 
ve iade ile rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, uçuşun 
gerçekleşmemesi hâlinde sadece alan vergisi iadesi yapılmaktadır.
l Tickets with promotional fares cannot be cancelled or refunded, nor can 
reservation details or destinations be changed before or after the flight. If the 
flight does not take place, the airport tax is returned to the passenger.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

l Yolcularımız, ücretli koltuk seçimi uygulamamız 
kapsamında acil çıkış, pencere kenarı, koridor ve standart 
koltuklardan istediğini seçebilmektedir.  
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, 
satış ofisleri ve acente kanalları üzerinden uçuşa 24 saat 
kalana kadar yapılabilir. 
l Our passengers, within our service of paid seat selection, 
can select any seat they like from the emergency exit, window, 
corridor and standard seats.  
l Seat selection can be made through website, mobile 
application, call center, sales offices and agencies 24 hours before 
the scheduled flight departure time.

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

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

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l Bagajınızda taşınması yasak olan tehlikeli maddelerin olup 
olmadığını mutlaka kontrol ediniz. 
l Lütfen güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da 
hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu, 
paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Lütfen 
başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul 
etmeyiniz.
l Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55 
cm’yi (en,boy,yükseklik) geçmemesi gerekmektedir.
l Kabin bagajı ağırlık limitini aşıyorsa, farkı kadar fazla bagaj 
ödemesi tahsil edilir ve kargo kompartımanında taşınmak üzere uçak 
altına verilir.
l Kabin bagajı boyut olarak limitlerin dışında ise, bagajın ağırlığı 
kadar fazla bagaj ücreti tahsil edilerek kargo kompartımanında 
taşınmak üzere uçak altına verilir. 
l 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 Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en 
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü 
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait 
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında 
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 23x40x55 cm. 
ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır ve 8 kg.’ı geçmemesi 
gerekir. Görme ve işitme engelli yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon yaptırılarak ücretsiz olarak kabin içine 
kafessiz kabul edilirler.
l Charges apply for the carriage of pets. At least 6 hours before the 
departure time, a reservation must be made at the call center at 444 2 
538 or at sales offices. Only cats, dogs and small singing birds can be 
carried in the cabin or in the cargo compartment. The fare is calculated 
during baggage delivery by weighing the pet in the carrier. Health 
documents, certificate of vaccination and other documents for pets 
must be kept in hand during the acceptance process. 
l If the pets are to be carried in the cabin, they are accepted in special 
pet carriers sized 23x40x55 cm that should not exceed 8 kg 
including the pet. With prior reservation, dogs assisting blind 
and deaf passengers can be carried free of charge in the cabin 
without any pet carrier.

EVCİL HAYVAN / PETS

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

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazlar 
uçuş moduna alınmalı ve kapatılmalıdır. 
l İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz 
ışıkları yanarken; her türlü taşınabilir radyo, elektronik 
oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik 
cihazlar kullanılamaz. 
l Cell phones and devices with cell phone features should 
be in flight mode or turned off.  
l No radios, electronic games, laptop computers, or similar 
electronic devices can be used during takeoff, landing, and 
while the “Fasten Seat Belts” sign is on.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT
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FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 39

Up to 2,500 Miles + an Extra 
100 Miles per Day!

2.500’e Varan Mil ve Her Güne 
Ekstra 100 Mil Kazanma Fırsatı.

Titanic Hotels’te 3 Kat,
Titanic Downtown Beyoğlu’nda 
5 Kat Mil Fırsatı!

milesandsmiles.com   |   444 0 849

İster evinizin konforunda isterseniz yolculuğunuz 
sırasında aracınızı Hertz’den kiralayın,
1 Eylül – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında 2.500 Mil’e kadar 
Mil kazanın. Ek olarak 100’üncü yıl dönümümüze özel her 
araç kiraladığınız gün başına ekstra 100 Mil kazanma
fırsatı yakalayın.

1 Ekim 2018 - 28 Aralık 2018 tarihleri arasında
Titanic Hotels’te konaklayın, 3 kat Mil, ekstra 
harcamalarda %15 indirim ve bir üst kategori odaya 
geçiş fırsatının tadını çıkarın. Titanic Hotels’in yeni 
yıldızı Titanic Downtown Beyoğlu’nda açılışa özel
5 kat Mil fırsatı!

Earn 3 Times Miles at
Titanic Hotels, 5 Times Miles
at Titanic Downtown Beyoğlu!
Stay at Titanic Hotels between
1 October - 28 December 2018, enjoy triple Miles, 15% 
discount on extra spending and the opportunity of a 
room upgrade. Earning five times miles opportunity at 
Titanic Hotels’ new star – Titanic Downtown Beyoğlu!

Whether at home or on your travels, book your Hertz car 
rental between 1 September – 31 October 2018 and you 
can earn up to 2,500 Miles. Plus, to celebrate our 100th 
anniversary in 2018, we’ll reward you with an additional 
100 Miles for each day of your rental.
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AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu 
alandan arayabilirsiniz. 
 
Search for what you are looking for here.

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet 
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar 
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar, 
uçuşa 90 dakika kala sona erer.

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.com

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA
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* GÜMRÜKSÜZ ISTASYONLARIMIZ 
 WITHOUT CUSTOMS STATIONS 
Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), 

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

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

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

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

*  GÜMRÜKLÜ ISTASYONLARIMIZ 
 CUSTOMS STATIONS 
Adana (ADA), Alanya (GZP), Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Bursa (YEI), Dala-

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

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

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

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

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



turkishcargo.com

Turkish Cargo Olarak, E-Ticaret Ürünlerini Dünyada 122 Ülkede 
305’den Fazla Noktaya Güvenle Taşıyoruz.

KARGOLARINIZI HIZLI VE
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYANIN

DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.
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