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BENZERSİZ İSTANBUL
DENEYİMLERİ
İstanbul’da 6 ila 24 saat arası bir aktarma uçuşu bekleme süreniz varsa,
havaalanında vakit geçirmek yerine ücretsiz touristanbul hizmetimizden
faydalanın, İstanbul’un en güzel yerlerini rehber eşliğinde keşfetmenin
keyfini yaşayın!

turkishairlines.com/touristanbul
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EGE'NİN ANTİK
MİRASI: ASSOS

ANADOLU’NUN MOR
ALTINI: SAFRAN

DOĞA İLE TARİHİN
BULUŞMA NOKTASI

ŞEHRİN VAKUR
MUHAFIZI

Antik Çağ’dan günümüze tarihî
dokusu bozulmadan ulaşmış
önemli yerleşim yerlerinden
Assos bugün popüler tatil
destinasyonlarından biri.

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu,
sarıya boyayan bitki düşünün bir
gramı altının gramına eşdeğer
tutulan, üretildiği yere adını ve
zenginliğini veren, adına festivaller
düzenlenen bir bitki... Dünyanın en
pahalı baharat bitkisi... Safranbolu
safranından bahsediyoruz.

Akçakoca’da gezilecek çok yer,
tadılacak çok şey var. Eski mahalle
evlerinin arasından geçerken
çocukluğunuzun anılarıyla
buluşacak; plajlarda, şelalelerde,
köylerde ve sahil kahvelerinde yaz
mevsiminin tadını çıkaracaksınız.

Geçmiş medeniyetlerin evi,
yolcuların sığınağı, savaşçıların
karargâhı olan kaleler Anadolu'nun
dört bir köşesinde şehirlerinin
ihtişamlı sembolleri olarak
yaşamaya devam ediyor.

THE ANCIENT
HERITAGE OF THE
AEGEAN: ASSOS
Assos, one of antiquity’s most
important settlements that
managed to make it to the
present without losing its historic
fabric is one of today’s most
popular holiday destinations in
Turkey.

THE PURPLE GOLD OF
ANATOLIA: SAFFRON
Think of a plant that can dye water
100 thousand times its weight
to yellow, one gram of which is
considered worth one gram of gold,
a plant that has bestowed not only
its name but also wealth to the
place where it is produced, a plant
for which festivals are held... It is
the most expensive spice plant in
the world -we are referring to the
saffron of Safranbolu.

A PLACE WHERE
NATURE AND HISTORY
MEET
There are so many places to
visit and delicacies to taste
in Akçakoca. Passing through
the old neighborhood houses,
will bring back your childhood
memories, and you will enjoy the
last days of summer on beaches,
by waterfalls, in villages and
cafés on the shores.

THE DIGNIFIED
GUARDS OF THE CITY
Castles that were homes of the
earlier civilizations, the shelters of
travelers, and the headquarters of
warriors, still stand as the stately
symbols of cities in four corners of
Anatolia.

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından EU
Ecolabel reg. no. FI/11/001 sertifikalı
olarak üretilmiştir. Enerji tasarrufu
sağlayan EU Ecolabel kâğıtları,
sürdürülebilir ormanlardan elde
edilir; çevre ve hava kirliliğini önler.

facebook.com/anadolujet
twitter.com/anadolujet
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Inner pages made of paper awarded
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001,
supplied by UPM.
Produced by using raw material from
well-managed forests, recyclable EU
Ecolabel paper products with decreased
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MATBU KÂĞIT
VE REŞAD EKREM KOÇU

ANADOLU’DAN BEŞ
TATLI

Türk basınında yapmış olduğu
çalışmalarla haklı bir yer edinen
Reşad Ekrem Koçu, iyi bir
araştırmacı ve gerçek bir yazardır.

Bazısı bayram sofralarında senede bir
iki kez göründükten sonra ortadan
kaybolur, bazısı ramazan sofralarının
aranılan lezzetine dönüşür.

PRINTED PAPER AND
REŞAD EKREM KOÇU

FIVE DESSERTS FROM
ANATOLIA

Making a rightful name for himself
in the Turkish press, Reşad Ekrem
Koçu was a good researcher and a
true author.
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then disappear into thin air; others
became essential guests of Ramadan
tables.
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Kıymetli Misafirlerimiz,
Doğduğumuz topraklardan aldığımız ilhamla sizi emniyet ve konforla
ağırlıyoruz. Yolculuğunuzun eşsiz bir seyahat deneyimine dönüşmesi için çok
çalışıyoruz. Size eşlik etmekten mutluyuz.

Dear Guests,
With the inspiration we get from our homeland, we host you safely
and comfortably. We are working to transform all your flights into an
unprecedented travel experience. We are glad to accompany you.

Uçağımıza hoş geldiniz!

Welcome on board!

Yeni Hatlar
Anadolu’nun birçok noktasına direkt uçuşlarla bağladığımız Kuzey
Kıbrıs ile gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Geçen ay başladığımız ve
haftanın 7 günü karşılıklı olarak gerçekleştirilen Hatay-Kuzey Kıbrıs
uçuşlarımızı yoğun bir ilgiyle karşıladınız. Teşekkür ederiz. Anadolu’yu
daha çok noktadan Kuzey Kıbrıs’a bağlamaya devam edeceğiz. Yeni
hatlarımız ve ek hizmetlerimizle uçuşlarınızın unutulmaz anılara
dönüşmesi için çok çalışıyoruz. AnadoluJet ayrıcalıklarıyla uçmayan
kalmasın.

New Lines
We are strengthening our bonds of affection with the Turkish Republic of
Northern Cyprus (TRNC) which we connect with many destinations in
Anatolia with direct flights. You showed great interest in the Hatay-TRNC line,
which we started last month, with reciprocal flights seven days a week. We
would like to thank you for your interest. We will continue to connect Anatolia
to the TRNC from more destinations across the country. With our new lines
and additional services, we are working to turn your flights into unforgettable
memories. We hope that everyone flies with the privileges AnadoluJet offers!

Kampanyalarımız
Seyahatinizin tüm aşamalarının daha da kolaylaşması için bize ilettiğiniz
önerileri titizlikle dinliyoruz. Daha rahat etmeniz için kendimizi sürekli
geliştiriyoruz. Yeni bir kampanyamızı daha sizlere duyurmaktan mutluyuz.
Kuzey Kıbrıs varışlı ve çıkışlı hatlarda geçerli ücretsiz serbest bagaj hakkınızı
20 kg’dan 25’kg’a yükselttik. 26 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştireceğiniz
bilet satın alma işlemlerinizde bu ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Kampanya
hakkındaki detaylara web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden
erişebilirsiniz. Her an yanınızda olmak için dijital iletişim kanallarımızı
güncelliyoruz. Mobil uygulamamızı indirip sosyal ağlardan bizi takip edin, yeni
hizmetler, avantajlı fiyatlar ve eşsiz kampanyalarımızı kaçırmayın.

Our Campaigns
We are finically lending an ear to your suggestions to ease all phases of
your travels. We are constantly improving our services to provide you with
more comfort. We are glad to announce a new offer. We increased the free
baggage allowance from 20 to 25 kg on all lines departing from and arriving
at the TRNC. You can benefit from this offer by purchasing your tickets until
December 26, 2019. You can find detailed information on the campaign on our
website and mobile application. We are updating our digital communication
channels to be by your side at all times. Not to miss out on our new services,
advantageous fares, and unique campaigns, download our mobile app and
follow us on social networks.

Eylül Sayımız
Dergimizin eylül sayısında sizleri benzerine az rastlanır bir gün batımını
yakalayacağınız Assos’a ve doğal güzellikleri ve meşhur kumsalıyla Batı
Karadeniz’in kıyı şeridinde yer alan Akçakoca’ya davet ediyoruz. Samsun’da
bulunan Şahinkayası Kanyonu Tabiat Parkı’nda keyifli bir yolculuğa çıkabilir,
eşsiz bir manzarayla buluşabilirsiniz. Yeni yerler keşfedeceğiniz yazılarımızı
keyifle okumanızı dilerim.

AnadoluJet Magazine’s September Issue
In our September issue, we invite you to Assos, where you can behold a rare
sunset; to Akçakoca, located on the coastline of West Black Sea region with its
natural beauties and famous sands; and to the Şahinkayası Canyon Natural
Park in Samsun, in which you can go on an enjoyable excursion and come across
a unique vista. I wish you a pleasant experience reading our stories which will
open up the doors to new places.

Öğrenci indiriminden faydalanmak için web sitemiz ve mobil uygulamamıza
kayıt olmanızı öneriyor, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve
öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü
vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, şükranla selamladığımız
gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

We suggest that you become a member of our website and mobile app to benefit
from student discounts, and wish the new academic year to be auspicious for all
our students and teachers. On the occasion of Veterans Day, on September 19, I
commemorate our martyrs once again with respect and gratitude, and wish our
veterans, whom I salute with indebtedness, long and healthy lives.

Keyifli uçuşlar!

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi
Genel Müdür

Bilal Ekşi
General Manager
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ANADOLU / ANATOLIA
RENKLİ KOŞU FESTİVALİ
COLOR SKY 5K
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) ve
Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Color Sky 5K
Renkli Koşu Festivali eylül ayında üç şehri renklendiriyor.
Beş kilometrelik parkur boyunca bedensel engelliler ve
gönüllüler koşucuları farklı renklere bürüyor. 1 Eylül’de
İstanbul’da, 15 Eylül’de Bursa’da, 20 Eylül’de Ankara’da
düzenlenecek etkinlikte koşu öncesinde ve sonrasında DJ
performansı var.
Organized with the cooperation of the Solidarity
Association for the Physically Disabled (BEDD) and Tohum
Autism Foundation, the Color Sky 5K colors three cities
in September. The spectators with physical disabilities
and volunteers will cover the runners in different colors
along the five-kilometers-long track. There will be DJ
performances before and after the event which will be held
on September 1 in Istanbul, September 15 in Bursa, and
September 20 in Ankara.

İZMİR’DE FUAR
FAIR IN IZMIR
İzmir Enternasyonal Fuarı 88’inci
yılında da yatırım fırsatları sunarken
kültürlerarası etkileşimi güçlendiriyor. Fuar
kapsamındaki İzmir İş Günleri’nde ticari
bağlantılar kurularak iş anlaşmalarına
imza atılıyor. Konser, tiyatro, sinema,
müzikal gibi etkinliklerle de eğlence 10 gün
boyunca sürüyor. 6-15 Eylül arasındaki
fuar, Çin Halk Cumhuriyeti’ni partner ülke
olarak ağırlıyor.
The Izmir International Fair presents
chances to make investments and forge
cultural exchanges in its 88th year. Within
the scope of the Izmir Business Days
held during the fair, commercial ties are
established and business agreements are
signed. Featuring entertainment such as
concerts, theater, cinema, and musicals, the
event lasts 10 days. This year’s fair is held
on September 6-15 and host the People’s
Republic of China as a partner country.
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ANADOLU / ANATOLIA
DÜNYA ŞAMPİYONASI AFYONKARAHİSAR’DA
WORLD CHAMPIONSHIP IN AFYONKARAHISAR
Motor sporlarının en popüler etkinliği Dünya
Motokros Şampiyonası’nın 18’inci ayağı ve Dünya
Kadınlar Şampiyonası 7-8 Eylül’de Afyonkarahisar’da
gerçekleşiyor. Afyon Motor Sporları Merkezi’nin
ev sahipliğindeki etkinliklerde, dört farklı sınıfta
(MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yarışan yüzlerce
sporcu şampiyonluk için ter döküyor.
The most popular event of motor sports, the 18th lap
of the World Motocross Championship and World
Women Championship will be held in Afyonkarahisar
on September 7-8. During the events hosted by Afyon
Motor Sports Center, hundreds of athletes competing
in four different categories (MXGP, MX2, EMX 2t,
Women) compete for the championship.

YEDİNCİ KITA
THE SEVENTH CONTINENT

İstanbul Bienali ekolojik sorunlar
karşısında sanatın güncel durumunu
“Yedinci Kıta” başlığı altında tartışmaya
açıyor. Bienal, bu yılki başlığını Pasifik
Okyanusu’nun ortasındaki 3,4 milyon
kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton
ağırlığındaki plastik atık yığınına verilen
isimden alıyor. 14 Eylül-10 Kasım tarihleri
arasındaki sergiler ve etkinlikler şehrin
farklı bölgelerinden üç mekâna yayılıyor.
Held under the title “Seventh Continent,”
Istanbul Biennial opens debate on art
in the face of ecological problems. The
biennial’s title for this year gets its name
from the 3.4 million square kilometers
garbage patch weighing 7 million tons
floating in the middle of the Pacific Ocean.
Between September 14 and November 10,
exhibitions and events will be held in three
venues in different districts of the city.
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ANADOLU / ANATOLIA
BODRUM’DA CAZ ZAMANI
TIME FOR JAZZ IN BODRUM
1 Eylül’de başlayan Bodrum Caz Festivali
9 Eylül’e kadar devam ediyor. Üçüncü yılında
festivalin teması “Saz ve Caz”. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası,
Tanini Trio gibi topluluklar ve Kula Baraka,
Burhan Öçal gibi sanatçılar özel projeleriyle
yarımadanın çeşitli mekânlarında sahne alıyor.
Ayrıca kardeş festivaller olan Bodrum ve Rodos
caz festivalleri karşılıklı olarak Türk ve Yunan
müzisyenleri ağırlayacak.
Starting on September 1, the Bodrum Jazz Festival
will continue until September 9. In its third year, its
theme is “Jazz with an Ethnic Touch”. Ensembles like
the Turkish Naval Forces Command Naval Stars Jazz
Orchestra, Tanini Trio, and musicians such as Kula
Baraka and Burhan Öçal are taking the stage in different
venues around the peninsula with their special projects.
Moreover, the Bodrum and Rhodes Jazz Festivals, which
are sister festivals, will be reciprocally hosting Turkish
and Greek musicians.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
26’ncı Uluslararası Adana Altın
Koza Film Festivali 23-29 Eylül
arasında düzenleniyor. Festival
programında dünya sinemasından
seçkin örneklerin gösterimlerinin
yanı sıra atölye çalışmaları, sergi
ve söyleşiler de var. Ayrıca ulusal ve
uluslararası kategorilerde kısa ve
uzun metraj filmler Altın Koza ödülü
için yarışıyor.
The 26th International Adana
Golden Boll Film Festival will be
held on September 23-29. Besides
the screening of select examples
of world cinema, the festival
program also features workshops,
exhibitions, and talks. Moreover,
short and feature-length movies
will be competing for the Golden
Boll Award in national and
international categories.
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ANADOLU / ANATOLIA
GAZİANTEP’TE GASTRONOMİ FESTİVALİ
GASTRONOMY FESTIVAL IN GAZIANTEP
İkincisi düzenlenen GastroAntep dört gün
boyunca (12-15 Eylül) konuklarını ağırlıyor.
Michelin yıldızlı şefler Gaziantep’in fıstık,
sumak, biber gibi yerel lezzetlerini kullanarak
yemeklerini çeşitlendiriyor ve ziyaretçilerin
beğenisine sunuyor. Zengin mutfağıyla
UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil
edilen Gaziantep dünya çapında gastronomi
destinasyonu olarak dikkat çekiyor.
The 2nd GastroAntep will be hosting its visitors for
four days on September 12-15. Michelin-starred
chefs will vary their recipes by using the local
tastes of Gaziantep such as pistachios, sumac, and
chilies and present them for the appreciation of
visitors. Admitted to the Creative Cities Network
of UNESCO for its rich cuisine, Gaziantep draws
attention as a gastronomy destination of world
standards.

ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI
NATIONAL WOMEN’S SAILING CUP

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın
dördüncüsü 6-8 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.
Kamuoyunun yelken sporuna ilgisini arttırmayı
ve kadın yelkenciliğini desteklemeyi hedefleyen
etkinlik İstanbul’da Caddebostan ve Adalar
arasındaki parkurda gerçekleşiyor. Yarışlar 8 Eylül
günü düzenlenen ödül töreni ve kapanış partisiyle
sona eriyor.
The 4th Mermaid National Women Sailing Cup
will be held on September 6-8. Aiming to raise the
interest of the public in sailing and support women
in sailing, the event will see crews navigating
a course that extends from Caddebostan to the
Princes’ Islands in Istanbul. The competitions end
with the award ceremony and the closing party on
September 8.
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ANADOLU / ANATOLIA
SEN SÖYLE

ASPENDOS’TA OPERA VE BALE

YOU TELL ME

OPERA AND BALLET IN ASPENDOS
Devlet Opera ve Balesi’nin 1994 yılından bu yana
organize ettiği Aspendos Uluslararası Opera ve Bale
Festivali bu yıl 1-18 Eylül tarihlerinde yapılıyor. Festival
kapsamında “Carmen,” “Aida,” “Troya” operaları, “Kuğu
Gölü” balesi gibi eserler Antalya’nın Serik ilçesindeki
2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Organized by the State Opera and Ballet since 1994, the
Aspendos International Opera and Ballet Festival will be
held this year on September 1-18. Within the scope of the
festival, operas like “Carmen,” “Aida,” “Troy,” and ballets like
“Swan Lake” will be performed in the 2000-year-old ancient
theater of Aspendos located in the Serik borough of Antalya.

İstanbul Modern’in düzenlediği “Sen Söyle” adlı sergi,
Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan
sanatsal birikiminden kesitler sunuyor. Tolon’un
fotoğraf, resim, yerleştirme dallarındaki eserleri kendine
özgü ifade arayışını görünür kılıyor. 6 Eylül itibarıyla
görülebilecek sergi doğa ve çevre, mimarlık ve kültür
hakkında bir kez daha düşünmemize imkân tanıyor.
Organized by Istanbul Modern, the exhibition “You Tell Me”
presents cross sections of the artistic practice of Canan Tolon
extending from the 1980s to our day. Tolon’s artwork in branches
like photography, painting, and installation reveal her search
for a unique way of expression. The exhibition, which opens
on September 6, gives you the chance to reconsider nature and
environment, architecture and culture.

STEPTEMBER FARKINDALIK YARATIYOR
STEPTEMBER IS RAISING AWARENESS
Altı ülkede eş zamanlı düzenlenen
sosyal sorumluluk projesi
Steptember Cerebral Palsy’li
çocukların ihtiyaç duydukları
hizmetlere ulaşmalarını
hedefliyor. Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı tarafından
gerçekleştirilen etkinlik kayıtlı
katılımcıları eylül ayı boyunca
günde 10 bin adım atmaya teşvik
ediyor. Ayrıca ekim ayının sonuna
kadar sürecek bağış kampanyası
sendromla yaşayan çocuklar için
terapi ve özel eğitim imkânları
sağlıyor.
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Simultaneously held in six
countries, the social responsibility
project “Steptember” aims to
help children with Cerebral Palsy
have access to the services they
require. Organized by the Spastic
Children’s Foundation of Turkey,
the event encourages its enrolled
participants to take 10,000 steps
a day throughout September. In
addition, a donation campaign
that will run to the end of October
aims to sponsor therapy and
special training for children with
this disability.

ANADOLU / ANATOLIA
CONTEMPORARY ISTANBUL
Türk ve dünya çağdaş sanatının en iyi
örneklerini bir araya getiren ve bu yıl
14’üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul
12-15 Eylül tarihleri arasında kapılarını açıyor.
İstanbul Kongre Merkezi ile Kongre ve Sergi
Sarayı Rumeli Salonu’nda ilgililerini bekleyen
fuar koleksiyonerler ve büyüyen sanat pazarı
için bir platform oluşturuyor.
Bringing together the best examples of
art in Turkey and around the world, the
14th Contemporary Istanbul opens its
doors on September 12-15. The exhibition,
which will await visitors at the Istanbul
Convention Center and Lütfi Kırdar ICEC
Rumeli Hall, is a platform for collectors and
the growing art market.

İSTANBUL VE ANKARA’DA KAHVE FESTİVALİ
COFFEE FESTIVAL IN ISTANBUL AND ANKARA

Dream Sales Machine tarafından organize
edilen Coffee Festival kahve sektörü
profesyonelleri ile bu kültürü destekleyen
tüketicileri buluşturuyor. Kaynağından
tüketiciye kahvenin yolculuğunu gösterirken
bir araya getirdiği insanları da bu sürece dâhil
eden etkinlik 19-22 Eylül’de İstanbul’da, 2729 Eylül’de Ankara’da misafirlerini bekliyor.
Organized by Dream Sales Machine,
the Coffee Festival brings together the
professionals of the coffee sector and
consumers that support this culture. Whilst
conveying coffee’s journey from its source
to the consumer’s cup and involving in this
process the people it brings together, the
event will take place on September 19-22 in
Istanbul and on September 27-29 in Ankara.
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EGE’NİN ANTİK MİRASI: ASSOS

THE ANCIENT HERITAGE OF THE AEGEAN: ASSOS
HÜLYA ULUPINAR
ÖMER DOĞAN

Antik Çağ’dan günümüze tarihî dokusu bozulmadan
ulaşmış önemli yerleşim yerlerinden olan Assos bugün
popüler tatil destinasyonlarından biri. Popülerliği aşırı
kalabalığın neden olduğu bir izdihama yol açmayan
ve mavi suları sakin atmosferiyle birleşen Assos,
her dönem gözde. Sit alanı oluşu, sade mimarisi ve
sunduğu sayılı konaklama imkânıyla kendine has bir
dinginliğe sahip Assos keşfedilecek özel noktalarıyla
daha da cazip hâle geliyor.

Assos, one of antiquity’s most important settlements
that managed to make it to the present without losing
its historic fabric is one of today’s most popular holiday
destinations in Turkey. Its popularity, however, does
not lead to a rush of throngs, and with its blue waters
combined with its tranquil environment, Assos is favored
in all seasons. Being a protected area, and presenting a
serenity with its simple architecture and limited options
of accommodation, Assos becomes all the more appealing
with special spots you can explore.

1

Assos’un kıyı bölgesinde yer
alan ve bir nevi sınırlarını
belirleyen Antik Liman ve
manzarasıyla büyüleyen
Behramkale Assos’un iki
önemli hattı. Turizme
yönelik sayılı tesis ağırlıklı
olarak kıyı bandında. Tatil
için gelen ziyaretçiler hemen
her adımda karşılaştıkları
tarihî yapılarla çevrili bir
kentte zaman geçirmenin
keyfini sürüyor. Denize
girmek için Assos’un
kuzey ve güneyinde
büyüklü küçüklü birçok
plaj bulunuyor ama Antik
Liman’da zaman geçirenlerin
ilk tercihi kaldıkları tesislere
ait liman plajı oluyor
genellikle. Tahta iskelelerden
Ege’nin keyifli deniziyle
buluşmak mümkün.
Assos’a yakınlığıyla bilinen
Küçükkuyu yolu üzerinde
bölgenin önemli plajlarından
Kadırga Plajı var. Uzun sahil
şeridi ve oteller bölgesi
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2

olarak bilinen Kadırga Koyu
Assos’a yakın lokasyon
arayan tatilcilerin ilgi
gösterdiği bir bölge. AssosBabakale istikametinde de
çok sayıda koy bulunuyor.
Koruoba, Sivrice, Sokakağzı
ve Yeşil Liman kamping
seçeneklerinin de yoğun
olarak yer aldığı en bilinen
koylar.
Assos’u ziyaret eden
hemen herkesin uğrak
noktalarından biri de
Behramkale köyü. Bölgenin
kara sınırı da diyebiliriz.
Meşakkatli bir yolun
sonunda akılda iz bırakan
muhteşem bir manzarayla
ve köyde yıllardır yaşayan
150 hane sakininin
misafirperverliğiyle
karşılaşıyorsunuz. Köy
meydanındaki meşhur
çayevi, Assos manzarasını
yekpare görebileceğiniz
tek yer. Gitmişken
manzaraya nazır mangalda

1

Antik Liman, günün en güzel saatlerinde denizin keyfini çıkarmak isteyen
misafirlerini ağırlıyor.
The ancient harbor of Assos hosts its residents who enjoy being by the sea during the
best times of the day.

2

Tarihin âdeta kaydını tutan Assos’ta her an karşınıza eski yapılara ait kalıntılar
çıkabilir.
In Assos, a treasure trove of history, you can come across ancient ruins at any moment.

The ancient harbor located
on the shore and determining
in a sense the boundaries
of Assos, and Behramkale,
which fascinates with its
landscape, are the two
important routes in Assos.
The touristic premises, which
are limited in number, are
predominantly located on
the coastline. Visitors who
arrive to spend their holiday
enjoy their time in a city
full of historical structures,
which abound every step of
the way. Big and small, there
are many beaches to the north
and south of Assos, but those
spending time in the Old
Harbor generally opt for the
beach nearest their premises
as their first choice. It is
possible to make the most of
the Aegean by getting into the
sea from the wooden jetties.
On the way to Küçükkuyu,
known for its proximity to
Assos, there is Kadırga Cove,

the most important beach of
the region. Renowned for its
long coastline and as a hotel
region, the Kadırga Cove is
a region that is favored by
holidaymakers looking for a
location in close proximity
to Assos. There are many
coves on the road from
Assos to Babakale. Koruoba,
Sivrice, Sokakağzı and Yeşil
Liman are the coves known
predominantly for providing
camping choices.
A popular stop for almost all
who visit Assos is Behramkale
village. We can also call it the
region’s land border. After
traveling a demanding road,
you come by a magnificent
landscape that is imprinted
in your mind along with the
hospitality of the residents of
the village’s 150 households.
The famous teahouse in the
village square is the only
place where you can see the
Assos vista in its entirety.

pişen damla sakızlı Türk
kahvesini içmemek olmaz.
Behramkale’de yaşayan
halkın gelir kaynaklarından
biri de el emeği göz nuru
ürünler. Şile bezi elbiseler,
el örgüsü ev tekstilleri,
ev yapımı reçel ve
marmelatlar yol boyunca
küçük tezgâhlarda satışa
sunuluyor. Behramkale’de
lezzetli yemekler sunan
küçük lokantalar iyi birer
alternatif olurken köyün
meşhur Avcı böreği de
gezerken elde yenecek nefis
bir tat. Behramkale’nin
harikalarından biri de
benzerini çok az yerde
görebileceğiniz gün batımı
seremonisi. Gün batımından
yaklaşık iki saat önce
Behramkale’de olursanız

belki de sadece resimlerde
görebileceğiniz nefis bir gün
batımına tanık olabilirsiniz.
Köyde zaman geçirdikten,
alışverişleri tamamladıktan
sonra akşam karanlığına
kalmadan hemen yanındaki
antik kenti ve Athena
Tapınağı’nı görmek iyi bir
fikir olacaktır.
Assos’la özdeşleşen önemli
figürlerden biri de ünlü
filozof Aristoteles.
Tarihteki adı Pedasos olan
Assos, Midilli Adası’ndan
gelerek yedinci yüzyıl
başlarında bölgeye yerleşen
bir grubun ilk yerleşim
yeri olduktan sonra, önce
Lidyalıların daha sonra
da Perslerin hâkimiyetine
girer. O dönem bölgenin
en zenginlerinden Eubolos

Having visited it, you cannot
leave without sipping the
mastic-flavored Turkish coffee
enjoyed against the scenic
view. One source of income
of those living in Behramkale
is handicrafts. Dresses made
from Şile fabrics, handwoven
home textiles, and homemade
jams and marmalades are
sold at small stalls along the
way. As the small restaurants
boasting delicious meals in
Behramkale present good
alternatives, Avcı börek, the
village’s famous delicacy,
is a delight you can eat on
the go. One of the wonders
of Behramkale is the sunset
ceremony the likes of which
you may only behold in very
few places. If you can get to
Behramkale about two hours

3

3

before the sun sets, you will
witness a magnificent sunset
comparable only to those in
pictures. After spending time
in the village, and shopping,
it would be best to see the
ancient city and the Temple of
Athena right beside the village
before it gets dark.
The famous philosopher Aristo
is one of the most important
figures identified with Assos.
Referred to as “Pedasos” in the
past, after becoming the first
settlement of a group that
arrived from Mytilene at the
start of the 7th century, Assos
was dominated by Lydians and
Persians. Eubulus, one of the
richest men in the region in
those times, declared himself
as the king of Assos; however,
one of his slaves, Hermias

4

Assos mutfağı balık çeşitleri ve deniz mahsullerinin zenginliğiyle harmanlanmış.
The cuisine in Assos features a rich variety of fish and seafood.

4

Bölgede sakinliğin ve tarihî atmosferin tadını çıkarmak için kısa yürüyüşler
yapmak ideal aktivitelerden.
Going on short excursions in the area is one of the ideal activities to enjoy the serenity
and the historical atmosphere.
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5

Bölgenin en önemli tarihî gezi alanı
olan Athena Tapınağı özellikle gün
batımında muhteşem.
The Temple of Athena, the most
important historical site of the area, is
especially spectacular at sunset.
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krallığını ilan etse de köleleri
arasında yer alan Hermias
onu öldürerek krallığı
ele geçirir. Aristoteles’le
Platon’un öğrencisi olan
Hermias bu galibiyetten
hemen sonra burada bir
felsefe okulu açması için
Aristoteles’i Assos’a çağırır.
Ünlü düşünür felsefe okulunu
açar ve üç yılı aşkın bir süre
burada ders verir.
Assos’ta Behramkale’den
izlemenin içinizde eşsiz
bir his uyandıracağı gün
batımı manzarasının
benzerini antik kentin en
yüksek kesimi olan Athena
Tapınağı’nda da görebilirsiniz.
Tarihsel kaynaklarda kentin
koruyucusu sayılan tanrıça
Athena’ya adanan tapınak, MÖ
530 yılında Antik Yunan’a özgü
Dor düzeninde inşa edilmiş.
Bazı parçaları yurt dışındaki
müzelerde sergilenmekte
olan tapınağa ait eserlerin bir
kısmı bugün İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nde görülebiliyor.
Athena Tapınağı, frizlerinde
kabartmalar bulunan bir Dor
tapınağı olması bakımından

mimarlık tarihinin en
seçkin örneklerinden biri
olarak görülüyor. Antik
kenti ve Athena Tapınağı’nı
ziyaret etmek isterseniz
açılış saati her mevsim
sabah 08.00 fakat kapanış
saati yaz ve kış aylarında
değişiklik gösteriyor. Yazın
akşam 20.00’ye kadar açık
kış aylarında saat 17.00’de
kapanıyor.
Assos’a gitmişken Apollon
Smintheion’u görmek iyi bir
fikir. Apollon Tapınağı, Assos’a
yakın Gülpınar beldesinde.
Kutsal alan olarak bugüne
kadar varlığını koruyan
tapınağın MÖ 150’li yıllarda
İon stilinde inşa edildiği
biliniyor. Tapınağın çiftçileri
farelerden koruyan Apollon’a
bir adak niteliğinde oluşu
da eski yazıtlardan bugüne
ulaşan bir bilgi. Fare simgeli tek
tapınma alanı olduğu belirlenen
yapıda dikkat çeken bir başka
detay da Homeros’un “İlyada”da
anlattığı Truva Savaşı’nı
konu alan kabartmaların
orijinalliğini koruyarak bugüne
kadar gelmesi.

of Atarneus, killed him and
laid claim to the kingdom. A
student of Aristo and Plato,
Hermias of Atarneus, right
after this victory, convened
Aristo to Assos, urging him to
open a school of philosophy.
The famous philosopher set
up his school and lectured for
over three years here.
You can behold a sunset view
similar to that of Behramkale
at the Temple of Athena,
the highest point in the
ancient city, which will surely
invoke in you unprecedented
feelings. Dedicated to the
goddess Athena, regarded
as the protector of the city
in historical resources, this
temple was built in the
Doric order particular to
ancient Greece in 530 BC.
Some of the findings from
the temple, parts of which
are on exhibit in museums
abroad, are on display at
the Istanbul Archaeology
Museum today. The Temple
of Athena is regarded as one
of the most select examples
of architectural history for

being a doric temple featuring
reliefs in its friezes. If you
would like to visit the ancient
city and the Temple of Athena,
the opening hours are 8 a.m.
throughout the year while the
closing hours may differ from
summer to winter. It is open
until 8 p.m. in the summer and
until 5 p.m. in winter.
Having gone all the way to
Assos, it would be a good idea
to see Apollon Smintheion.
The Apollo Temple is located
at the Gülpınar coastal town
close to Assos. Existing as
a sanctuary to this day, the
temple is known to have
been built in the Ionian style
around 150 BC. According to
ancient epigraphs, the temple
was dedicated to Apollo, the
protector of farmers against
mice. The reliefs delineating
the Trojan War depicted in
Homer’s “Iliad”, which are still
extant in their original form,
are another detail that draws
attention to this structure,
determined to be the sole
sanctuary symbolized by a
mouse.

6

6
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Assos’un en albenili taraflarından
biri minimal mimarinin çevrelediği
bir alanda deniz, kum ve güneş
tatili vadetmesi.
One of the most appealing aspects of
Assos is that it promises sand, sea,
and sun in an area encompassed by
minimal architecture.

ANADOLU’NUN MOR ALTINI: SAFRAN
THE PURPLE GOLD OF ANATOLIA: SAFFRON
MUTLU DURSUN

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayan
bitki düşünün; bir gramı altının gramına eşdeğer
tutulan, üretildiği yere adını ve zenginliğini veren,
adına festivaller düzenlenen bir bitki... Dünyanın
en pahalı baharat bitkisi. Safranbolu safranından
bahsediyoruz.
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Think of a plant that can dye water 100 thousand times
its weight to yellow, one gram of which is considered
worth one gram of gold, a plant that has bestowed not
only its name but also wealth to the place where it is
produced, a plant for which festivals are held... It is the
most expensive spice plant in the world -we are referring
to the saffron of Safranbolu.

1

1

Sadece bir kilo safran elde edebilmek için 160 binden fazla çiçek gerekiyor.
More than 160,000 flowers are required to produce a kilo of saffron.

Mor mor açmış, narin mi
narin minicik bir bitki
düşünün. Kuruduktan
sonra turuncuya çalan,
yemeğe kattığınızda da
iştah açan sarı bir güzelliğe
dönüşen bir baharat... Böyle
alımlı bir mordan bu altın
sarısı nasıl oluşur, insanın
gerçekten mucizelere
inanası geliyor. Günümüzde
en çok safran üretilen
yerlerin başında İspanya,
Fransa, Sicilya, İtalya, İran
ve Keşmir geliyor. Geçen
yüzyıla kadar ülkemizin
farklı noktalarında yetişen
(bunun en bilinen kanıtı
Deyrulzafaran, yani
Safran Manastırı’dır) bir
bitkiymiş. Günümüzde
bu bitki ülkemizde sadece
Safranbolu topraklarında
üretiliyor. 100 yıl öncesine
kadar Safranbolu’da 40
köyde safran üretimi
yapılıyormuş. Zaman
içerisinde boya teknolojisi ve
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ilaç sanayisinin gelişimi, bir
de pahalı olması tüketimin
iyiden iyiye azalmasına
neden olsa da Davutobası,
Geren ve Aşağıgüney ve
Yukarıçiftlik gibi köylerde
safran üretimi sürüyor.
Başta gıda, tıp ve giyim
sektörlerinde kullanılan
safranın kısmen efsanevi
olsa da renkli bir
tarihe sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Varlığı epey
eski. Irak’ta tarih öncesi
hayvan tasvirlerinde
safran bazlı pigmentlere
rastlandığı belirtiliyor.
Sonraları Sümerler doğada
büyüyen safranı tedavi
için iksirlerin yapımında
kullanıyorlar. Büyük
İskender’in savaş yaralarını
tedavi amacıyla kullandığı da
rivayet ediliyor. Helenistik
Dönem’in sonlarında
Mısır’da cazibesiyle dillere
destan olan, imparatorları
kendine meftun eden

Think of the frailest of plants
that blossoms in purples.
One that changes color and
turns orange when it dries, a
spice that whets the appetite
and turns into a yellow
gorgeousness... The way that
golden yellow comes forth from
such an alluring purple, makes
you believe in miracles. Among
the most prolific producers
of saffron are Spain, France,
Sicily, Italy, Iran, and Kashmir.
It was a plant grown in various
places in our country until the
last century; the best known
proof of this is Mor Hananyo
Monastery, that is to say the
“Saffron Monastery.” Today,
this plant is only grown in
the lands of Safranbolu in
Turkey. A century ago, saffron
was grown in 40 villages in
Safranbolu. Even though, in
time, the developments in the
dyeing technology and the
drug industry, as well as its
pricey market value led to a

decrease in its consumption,
saffron is still grown in villages
such as Davutobası, Geren,
Aşağıgüney, and Yukarıçiftlik.
I think we can say that saffron,
which was mainly used in the
food, medicine, and clothing
industries, has a colorful
history which is also partly
mythical. Saffron is quite
ancient. It’s said that in the
prehistoric animal depictions
found in Iraq, pigments based
on saffron were discovered.
Later, Sumerians, for instance,
used the wild saffron to make
elixirs. It is said to have been
used to heal the wounds of
Alexander the Great during
war. It is also cited that
Cleopatra, who was reowned
with her appeal in Egypt in
the late Hellenistic era and
charmed the emperors, used it
in her perfumes. According to
Evliya Çelebi, the sherbet of
saffron that was added to pide,
Turkish delights, and halva in

Kleopatra’nın parfümünde
safran kullandığı anlatılıyor.
Evliya Çelebi’nin anlatımına
göre Osmanlı’da pideye,
lokuma ve helvaya konulan
safranın şerbeti de bir
çeşit yatıştırıcı olarak
kullanılıyordu. Osmanlı
mutfağında safran; fülfül
(karabiber), karanfil ve
kakule ile birlikte en
pahalı baharatlar grubuna
giriyordu. 1640 tarihli narh
defterine göre tarçının ve
karanfilin dirhemi 1 akçeye,
biberin 2 dirhemi 1 akçeye,
safranın dirhemi ise 2,5
akçeye satılıyordu. Osmanlı
mutfağının en değerlisi
safrandan başkası değildi.
Bu kadarla da sınırlı değil
safranın hikâyesi. Farklı
kültürlerde safran sadece
bir bitki veya baharat olarak

algılanmadığı için şifa
kaynağı olarak kaplıcalarda
kullanılmış. İçerdiği bileşen
depresyona neden olan asit
dengesinin bozulmasına
engel oluyor. Bu özelliğinden
dolayı ruh sağlığı alanında
yaygın olarak safran
kullanılıyor. Safran kan
hücreleri başta olmak üzere
bünyede bulunan hücre
sağlığını da koruyor. Bunun
yanında hücrelerin sayısının
artmasına ciddi katkılarda
bulunuyor. Oldukça
sihirli bir güce sahip yani.
Kleopatra’nın parfümüne
malzeme olmak kolay değil
sonuçta, o kadar özel.
Peki Bu Mucizevi Baharat
Nasıl Yetişiyor?
Safran üretimi zor. O kadar
nazlı bir bitki ki, “Haydi

the Ottoman times was also
used as a sort of a tranquilizer.
In Ottoman cuisine, saffron
was considered to be among the
most expensive spices along
with black pepper, cloves, and
cardamom. According to the
official fixed price registry
dated AD 1640, 1 drachmae (4
grams) of cloves and cinnamon
was worth 1 akçe (official
currency of the Ottoman
State), 2 drachmae of pepper
were worth 1 akçe, and 1
drachmae of saffron was worth
2.5 akçe. The most precious
spice of the Ottoman cuisine
was none other than saffron.
The story of saffron is not
limited to the above. In
different cultures, saffron,
which was not considered to
be solely a plant or a spice,
was also used in hot spring

treatments. Its constituents
help stabilize the acidic
balance known to lead to
depression. Thanks to this
aspect, saffron is commonly
used in mental healthcare.
With blood cells coming first,
saffron also preserves the
health of all cells in the body.
Furthermore, it contributes to
increasing the number of cells.
It is pretty magical… After all,
it has to be pretty special to be
an ingredient in Cleopatra’s
perfume!
How does this miraculous
spice grow?
Saffron production is difficult.
It is so frail, that if you say,
“oh, let me grow saffron,” you
will really have to labor hard.
But, if you can do it, you will
have appended signature to

2

2

Safran, Osmanlı döneminde İpek Yolu üzerinde bulunan Safranbolu’nun en büyük zenginlik kaynağıydı.
Saffron was the greatest source of wealth for Safranbolu, a town on the route of the Silk Road in Ottoman times.
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ben safran yetiştireceğim.”
derseniz gerçekten
uğraşmanız gerekecek.
Ama yapabilirseniz
muhteşem bir işe imza
atmış olursunuz. Biraz
anlatalım: Safran Süsengiller
familyasından çiğdemin
akrabası olan bir bitkiden
(Crocos savitus) çıkarılıyor.
Ağustos ve ekim aylarında
soğan olarak ekiliyor.
Sonbaharda çiçek açıyor.
20-30 santimetreye kadar
boy atabiliyor. Safranın ana
maddesi olan ve çiçeklenen
bitkinin tam ortasında uç
veren kırmızımsı turuncu
tepeciklerin güneş doğmadan
önce toplanması gerekiyor.
Safran, rüzgâra karşı
korunmuş güney yamaçlarda

yetişiyor. Yaz kuraklığına
dayanıklı olan bu bitkinin
soğan kısmı da don olayları
ile başa çıkabiliyor. Nemli
havayı sevmeyen safran
kuru ve güneşli havalarda
çiçek açıyor. Ama tam
çiçeklendiği sırada yağış
olmasın mümkünse. Çünkü
bu yağışlar ürünün kalitesini
önemli ölçüde düşürüyor.
Safran kumlu, gevşek, taşsız
ve drenajı yüksek toprakları
seviyor. Biraz kireçli, tınlı ve
killi topraklarda da iyi verim
alınıyor. Aşırı yağışlarda
toprakta biriken suyun
soğanları çürütmemesi için
hafif meyilli tarlalar tercih
ediliyor.
İşte böylesine emek yoğun,
titiz ve nazlı bir çalışmaya

a marvelous work. Let’s give
you some information about
it: saffron is collected from
“Crocos savitus”, a plant of the
Iridaceae family, a relative of
the crocus. It is planted as a
corm in August and October
and it blossoms in autumn. It
grows up to 20-30 centimeters.
The primary material of
saffron, the reddish orange
anthers in the middle of the
blossoming plant, need to
be gathered before sunrise.
Saffron grows on southern
slopes that are sheltered
from the winds. The corm of
this plant that is resilient to
drought can also deal with
frost. Saffron does not like
humidity and blossoms in dry
and sunny weather. When it

3

3

Hasadı elle yapılan ve yaprakları kurutulan bitkiden (Crocus sativus) safranı elde etmek için bitki yumruları kullanılır.
Harvested by hand and sun-dried, the anthers of the plant (Crocus sativus) are used in producing saffron.
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blossoms, there should be no
rain -rainfall significantly
decreases the quality of the
product.
Saffron grows in sandy, loose,
rockless, and well-drained soil.
The crop turns out better in
calcareous, loamy, and clayey
soil. Fields that are on the slope
are preferred so that the water
that accumulates in the ground
during heavy rainfall does not
rot the corms.
If you are inclined towards
such a labor-intensive,
painstaking, and delicate
work, you can become a
saffron producer. Why not,
right? Though we should
remind you that the annual
crop produced in Safranbolu
adds up to 20 to 30 kg per

razıysanız siz de bir safran
üreticisi olabilirsiniz. Neden
olmasın değil mi? Yalnız
şunu hatırlatmakta fayda
var ki, Safranbolu’nun safran
rekoltesi yılda sadece 20 ila
30 kilogram arasında. Ve bir
kilo safran elde edebilmek
için 160 binden fazla çiçek
gerekiyor. Bu yüzden
safran dünyanın en pahalı
baharatı unvanını elinde
bulunduruyor. Yani, altının
gramı, eşittir safranın gramı.
Üretimi uzmanlara ve
girişimcilere bırakıp
sofralarımızı özellikle de
bayramlarda şenlendiren
safrana dair birkaç söz daha
edebiliriz. Safran denilince
akla ilk olarak pilav ve zerde
geliyor.

4

4 5

Çok pahalı olduğu için,
her yemeğe katmasanız da
özel günlerde davetkâr bir
sofra kurabilirsiniz. Güzel
yemekler keyifli sohbetlerin
vesilesi olabilir. Muhteşem
bir pirinç pilavı örneğin...
Evet! Pilava tereyağı lezzet
katar, şehriye de öyle. İyice
kavurursanız, su dengesini
ayarlarsanız lapa olmaktan
da kurtarabilirsiniz. Fakat
minnacık bir safran ile
inanılmaz bir lezzete imza
atmış olacaksınız.
Canınız mı çekti?
Bu yolculuk bitince neden
bir aktara uğramayasınız?
Hem yaptığınız leziz
yemek ile Kleopatra’ya
da selam göndermiş
olursunuz.

year. And more than one
hundred and sixty thousand
flowers are required to
produce one kilogram of
saffron. That is why saffron
holds the record of the most
expensive spice in the world.
In a sense, a gram of gold
equals a gram of saffron.
Leaving production to
specialists and entrepreneurs,
we can say a few words about
saffron that colors our tables
especially during Bairams:
when you say saffron, first,
pilaf and zerde (a sort of sweet
pudding from rice that is
colored yellow with saffron)
come to mind.
Even though you can’t use it in
every meal, considering that
it is very expensive, you can

still set up inviting tables
on special occasions. Good
food may lead to good
conversation. The perfect
rice pilaf for instance.
Yes! If you add butter to
your pilaf you add taste
to it, and the same is true
for using “şehriye” (orzo).
If you roast it well and
adjust the water balance
right you can save it
from becoming mushy.
However, you will create
an incredible delight by
using a tiny bit of saffron.
If you are craving it, why
then, don’t you drop by a
spice shop? You may also
pay your compliments
to Cleopatra with your
delightful dish!

5

Osmanlı saray mutfağının en değerlisi safran, Hititlerden beri Anadolu’da ilaç olarak da kullanılan mucizevi bir bitki.
Saffron, the prized spice of the Ottoman palace, is a wondrous plant that has been used in Anatolia for medicinal purposes since the
times of the Hittites.
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DOĞA İLE TARİHİN
BULUŞMA NOKTASI
A PLACE WHERE NATURE
AND HISTORY MEET
MELİH USLU
KUBİLAY KARSLI

Akçakoca’da gezilecek çok yer, tadılacak çok şey
var. Eski mahalle evlerinin arasından geçerken
çocukluğunuzun anılarıyla buluşacak; plajlarda,
şelalelerde, köylerde ve sahil kahvelerinde yazın son
günlerinin tadını çıkaracaksınız.

There are so many places to visit and delicacies to taste
in Akçakoca. Passing through the old neighborhood
houses, will bring back your childhood memories, and
you will enjoy the last days of summer on beaches, by
waterfalls, in villages and cafés on the shores.

1

İstanbul’un yanı başında,
sahilleriyle ünlü bir tatil
beldesi olan Akçakoca, Düzce
sınırları içinde bulunuyor. 35
kilometreye ulaşan geniş ve
güzel sahil şeridi, mavi bayraklı
plajları, köklü tarihi, oksijen
yüklü doğasıyla bahar ve yaz
aylarında gözde bir sayfiye
alanına dönüşen yöre, 1950’li
yılların başında turizm ile
tanışmış. O günlerden bugüne
misafir ağırlama konusundaki
deneyimini geliştirerek geleceği
turizmde arıyor. Bu hedef
doğrultusunda en çok da doğal
ve tarihî zenginliklerine, turizm
sektöründeki tecrübesine
güveniyor. İstanbul Boğazı’nın
kuzey ucunda, Anadolu Kavağı
sırtlarındaki Yoros Kalesi’nden
başlayarak Batı Karadeniz’e
uzanan Ceneviz Ticaret Yolu
ve Sur Yerleşimleri’nin 2013
yılında UNESCO Dünya
Kültür Mirası Geçici Listesi’ne
alınması, Akçakoca’da sevinçle
karşılanmış. Bölgedeki
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2

turizmciler tarihî kaleler, liman
kalıntıları ve çeşitli yapılarla
bezeli bu hattın yakın bir
tarihte UNESCO tarafından
kalıcı listeye alınacağına ve
bölgenin bir cazibe merkezine
dönüşeceğine inanıyor.
Ceneviz Ticaret Yolu
Akçakoca gezimize Ceneviz
Ticaret Yolu’nun en önemli
duraklarından biri olan
Ceneviz Kalesi’nden başlıyoruz.
Karadeniz'e bakan küçük
bir tepe üzerine kurulu
kalenin içi mesire alanı olarak
düzenlenmiş. Deniz gören
piknik masalarının çoğu
kestane, meşe ve ıhlamur
ağaçlarının kuytularına
dağılmış. Kalenin her iki
yanında uzanan plajlar
temizliğin ve berraklığın
göstergesi olan mavi bayrak ile
taçlandırılmış. Plaj şemsiyeleri
ve şezlonglar ise kalenin
solunda kalan küçük kumsal
üzerinde sıralanıyor. Sağdaki

1

Akçakoca ilçe merkezinde yükselen saat kulesinin üzerindeki dört saat,
hayırsever bir iş adamı tarafından yenilenmiş.
The four clocks on the clock tower that stands in the district center of Akçakoca were
restored by a philanthropist businessman.

2

Fındığı ile ünlü Akçakoca’da salı günleri kurulan semt pazarında doğal ve
organik ürünlerin satıldığı Kadınlar Pazarı bölümü de bulunuyor.
In the district bazaar set up in Akçakoca, famous for its hazelnuts, there is a
Women’s Market where natural and organic products are sold.

A seaside town in close proximity
to Istanbul famed for its shores,
Akçakoca remains within the
borders of Düzce. Turning into a
favored holiday destination with
its vast and beautiful shore of
about 35 kilometers, blue-flagged
beaches, rooted history, oxygenfilled nature in spring and summer,
the locality was introduced to
tourism in the 1950s. From that
time to these days, improving its
capabilities to host guests, it seeks
its future in tourism. In pursuit of
this end, it primarily relies on its
natural and historical riches and
experience in the tourism sector.
The admittance of the Genoese
Trade Route, which starting
from the Yoros Castle set up on
the slope of Anadolu Kavağı, the
northern edge of the Istanbul
Strait, stretches to the West Black
Sea, and City Wall Settlements
to the UNESCO World Heritage
Tentative List in 2013 was greeted
with joy in Akçakoca. Those in the
tourism sector in the region believe

that this route, full of historical
castles, the remains of a harbor and
various structures, will be admitted
to the permanent list by UNESCO
in the near future and the region
will become an attraction center.
The Genoese Trade Route
We start our exploration of
Akçakoca from the Genoese Castle,
one of the most important stops
on the Genoese Trade Route. The
interior of the castle, set up on a
small hill to overlook the Black Sea,
is organized as a recreational area.
Most of the picnic tables that boast
a sea view are scattered underneath
the shade of chestnut, oak, and
linden trees. The beaches stretching
on both sides of the castle, were
crowned with a blue flag to indicate
their high environmental and
health standards. Sunshades and
beds are lined up on the small
beach to the left of the castle. To
the right, Kadınlar (Women) Beach
ends with the precipitous palisades
at a height of about 30 meters.

Kadınlar Plajı yaklaşık 30
metre yüksekliğindeki sarp
yalıyarlar ile son buluyor. Deniz
havası iştahımızı açmakta
gecikmiyor. Farklı lezzetler
keşfetmek düşüncesiyle ilçe
merkezine doğru gidiyoruz.
Akçakoca Bey Anıtı’nın
yükseldiği meydanın karşısı
sahil kahveleriyle dolu… Püfür
püfür esen rüzgârlar sayesinde
yazın en sıcak günlerinde bile
konuklarını serinleten bu
mekânlardan birini seçip denize
nazır masamıza kuruluyoruz.
Az sonra yemek servisi başlıyor.
Pazı yaprağı, nane, maydanoz ve
çeşitli baharatlarla hazırlanan
mancarlı pide, iskorpit tava,
tereyağlı karides güveç, buz
gibi köy ayranı, hamur ve
fındıktan yapılmış dondurmalı
Melengücceği tatlısı gibi yöresel
mutfağın gözdelerinden oluşan
menümüz öğleden sonraki
gezimiz için tam bir enerji
deposu oluyor.

Vadideki Şelale
Akçakoca, Büyük ve Küçük
Melen nehirlerinin kolları
arasındaki geniş bir delta
üzerinde kurulmuş. Sırtını
yasladığı Köroğlu Dağları’nın
havası ve suyunu hissettiren ilçe
30 kadar akarsu, dere ve çavlana
ev sahipliği yapıyor. Bizlerse
Aktaş Şelalesi’ni keşfetmek
üzere ilçenin en yüksek tepesine
tırmanıyoruz. Merkezden Arif
Paşa Caddesi’ne döndüğümüzde,
Kızılay Konukevi’nin yan
sokağında Mehmet Arif Bey
Köşkü ile karşılaşıyoruz. 1903
yılında tüccar bir Osmanlı
ailesi tarafından yaptırılan üç
katlı ahşap köşk, çevredeki eski
Akçakoca evlerinin en gösterişli
örneği. Biraz ileride, Orhan
Gazi Caddesi’nden başlayarak
ancak birkaç tane görebildiğimiz
yüzyıllık Osmanlı evlerinin
sayısı Yukarı Mahalle mevkiine
geldiğimizde artıyor. Ahşap
gövdenin içine kırmızı tuğlalar

In a short time the sea air makes
us hungry. We head towards the
district center with the thought
of discovering new delicacies.
Right across the square where the
Akçakoca Bey Memorial is erected,
there are myriads of cafés by the
seashore… Choosing one of these
places which relieve their guests
even in the scorching days of the
summer thanks to the winds that
blow pleasantly and coolingly, we
take a seat at one of the tables
that has a view of the sea. A little
later dinner service starts. Our
menu consisting of local delights
such as pide with black cabbage
prepared with shard leaves,
peppermint, parsley, and various
spices; pan-fried scorpion fish;
shrimp casserole with butter;
ice-cold village yoghurt drink; and
Melengücceği dessert made from
dough and hazelnuts with icecream gives us the energy boost
we need for our excursion in the
afternoon.

3

The Waterfall In The Valley
Akçakoca is set up on a vast
delta that is formed between the
tributaries of the Great and the
Small Melen Rivers. The borough
that gives you a feel of the air
and the waters of the Köroğlu
Mountains it leans upon¸ houses
around 30 streams, rivers, and
waterfalls. We climb to the highest
hill of the borough to explore the
Aktaş Waterfall. Returning to
Arif Paşa Street from the center,
on the side street of Kızılay Guest
House, we come by Mehmet Arif
Mansion. Built by an Ottoman
family of traders’ in 1903, the
three-story wooden mansion
is the most ostentatious of the
Akçakoca houses in the environs.
A little further down the road,
the numbers of the old Ottoman
houses which we could barely see
from Orhan Gazi Street increase
as we get to the Yukarı Mahalle
(Upper Neighborhood). Each one of
these three-storied houses built by

4

3

Yöredeki günlük yaşamı özetleyen iki unsur: Bahçelerden mahsul taşımak için
kullanılan kasalı minik traktörler ve pervazlarından saçaklarına ahşap evler.
Two elements sum up daily living in the region: the small tractors used to carry
produce from the orchards and the wooden houses from their sills to their eaves.

4

Karadeniz’e özgü mevsim balıklarının çeşitlendirdiği yöre mutfağı, deniz
ürünleri açısından birçok seçenek sunuyor.
The local cuisine, varied by seasonal fish specific to the Black Sea, presents a wide
variety of seafood.
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örülerek inşa edilen üçer
katlı evlerin her biri konak
büyüklüğünde. İlçe merkezi
geride kalınca köyler çıkıyor
karşımıza. Uçsuz bucaksız
kırlarda otlayan alaca renkli
inekler, ağaç çitlerle çevrelenmiş
bahçelerini çapalayan köy
kadınları, hışırdayan kavak
ağaçları, dere ve kuş sesleri...
Doğrusu, fotoğrafçı arkadaşımla
birlikte “Özlemişiz köy
havasını.” demeden edemiyoruz.
Yol üzerindeki bahçelerden
dağ çilekleri topluyoruz.
Elbette misafirperver bahçe
sahiplerimizden aldığımız
izinle… Yöreye özgü bu minik
çilekler hoş kokulu ve oldukça
lezzetli. Bahçeden çilek keyfi
molamızdan sonra artık şelaleyi
keşfetme zamanı geliyor.
Akçakoca merkezinden itibaren
yedinci kilometrede Arabacı
köyüne, iki kilometre sonra da
Aktaş köyüne ulaşıyoruz. Adını
yamacındaki köyden alan şelale,
ormanlarla kaplı derin bir vadide
saklı. Aracımızı köy çıkışında
5
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bırakıp dar bir patikadan
yemyeşil bir cangılın ortasına
iniyoruz. Dere boyu taşların
ve kütüklerin üzerinden ufak
tefek sıçrayışlarla kayın, gürgen
ve kestane ağaçları arasından
devam eden parkur, yaklaşık
bir saatlik yürüyüşle şelalede
son buluyor. Yüksek kaya
bloklarından dökülen suların
serinliği tüm yorgunluğumuzu
almaya yetiyor. Yeri gelmişken
söylememizde yarar var:
Akçakoca’daki tek şelale
Aktaş değil. İlçe merkezine
12 kilometre uzaklıktaki
yürüyüş parkurlu ve dört
kademeli Tahirli Şelalesi ile
fotosafari gruplarının gözdesi
olan Sarıyayla Şelalesi, su sesi
eşliğinde doğayla baş başa vakit
geçirmek isteyenleri bekliyor.
Ayrıca asırlık kayın ağaçlarıyla
çevrili Kurugöl Kanyonu ve
“Beyaz Oda” olarak anılan
damlataş bakımından zengin
galerileriyle Fakıllı Mağarası da
yörenin diğer doğal hazineleri
arasında.

using bricks ensconced in a wooden
framework are as big as a mansion.
When the center of the borough
is left behind, we arrive at the
nearby villages. The mottled cows
that graze in the pastures which
stretch as far as the eye can see,
village women spudding up their
gardens surrounded by wooden
fences, rustling poplar trees, the
sound of birds chirping and rivers
babbling... Truth be told, with my
photographer friend, we can’t but
say, “We really missed the village
air.” We pick up wild strawberries
from the gardens on our way -of
course, after getting the permission
of the hospitable owners of those
gardens… These tiny strawberries,
specific to the region, smell so nice
and are delicious. After enjoying
our breather, picking strawberries
from the garden, it is now time to
explore the waterfall. Departing
from the center of Akçakoca, we
first head towards Arabacı village
on the seventh kilometer mark,
and then arrive at Aktaş village on
the second kilometer one. Getting
6

its name from the village on its
slope, the waterfall is hidden in a
valley covered with trees. Leaving
our vehicle at the entrance of the
village, passing through a narrow
path, we reach the middle of a lush
green jungle. Hopping over the rocks
and logs strewn across the river, the
walk that goes on amongst beech,
alder, and chestnut trees ends at the
waterfall about an hour later. The
cool of the waters that fall from high
rock blocks is enough to relieve us of
our exhaustion. Speaking of which,
it would be best to say this: Aktaş is
not the only waterfall in Akçakoca.
The Tahirli Waterfall featuring a
12-kilometer-long hiking track and
Sarıyayla Waterfall, favored by
photo-safari groups, await those
who would like to enjoy nature in
the accompaniment of the babbling
of waterfalls. The Kurugöl Canyon
surrounded by centennial beech
trees, the Fakıllı Cave referred to
also as the “White Hall,” featuring
galleries rich in dripstones, are also
among the natural treasures of this
region.

7

Camilerin Zarafeti
Dönüşte, Arabacı köyü yolu
üzerinden Cumayanı levhasını
izleyerek başka bir mesire
yerine uğruyoruz. Asırlık
çınar ağaçlarıyla çevrili bu
ormanlık alan, piknik yapmak
ve dere kıyısındaki lokantada
alabalık yemek için gelenleri
ağırlıyor. Ağaçların biraz olsun
seyreldiği yerde ve fındık
bahçelerine açılan dere üzerinde
tahta bir kemer köprü var.
Çevrede gezinirken Bizans
döneminden bir hamamın
kalıntısına rastlıyoruz. Biraz
ileride bulunan Ahmet Dede
Türbesi’nin bitişiğindeki Evliya
Camii ise tarihî motifleriyle
göz dolduruyor. Caminin
çivi kullanılmadan yapılmış
ahşap bölümü, geçmişte küçük
çaplı yangınlarda zarar görse
de varlığını sürdürüyor. Bu

keşif yüklü gezintiden sonra
semt pazarını gezmek üzere
Cumayanı’ndan ayrılıyoruz.
15 dakika kadar sonra
Akçakoca’dayız. Çevre köylerden
getirilen çeşit çeşit ürünlerin
sergilendiği halk pazarında
insan her şeyin tadına bakmak,
hepsinden biraz almak istiyor.
Fındık, dağ çileği, böğürtlen,
kızılcık, köy peynirleri, yoğurt
tarhanası, erik pestili, kestane
balı, ıhlamur çayı, fındık
dallarından örülmüş sepetler...
Atıştırmalık bir şeyler alıp
limana iniyoruz. Sandalların
arasında kalmış bir kayalığa
oturup Akçakoca’yı izliyorum.
Balıkçı tekneleri limana
dönüyor. Mendirekte denize
oltalar atılmış, karşımdaki
parkta aileler gün batımını
bekliyor, çevredeki restoranlar
akşam için masalarını hazırlıyor.

The Elegance Of The Mosques
On our way back, following the
Cumayanı sign after passing
Arabacı village, we drop by
another recreational area.
This forestland surrounded by
centuries-old plane trees hosts
those who would like to have a
picnic and arrive here to eat trout
at the restaurant on the river
bank. At a place where the trees
get a bit sparse, there is a wooden,
arched bridge that opens to the
hazelnut gardens. Exploring the
surroundings, we come by the
remains of a bathhouse dating
back to the Byzantine times. A
little further away¸ right beside
Ahmet Dede Tomb, the Evliya
Mosque is dazzling with its
historical patterns. The wooden
section of the mosque, which
was constructed without the use
of nails, albeit being partly and

5

Akçakoca’nın 8 kilometre
güneydoğusundaki Fakıllı Mağarası
etkileyici sarkıt ve dikitlerinin yanı
sıra “Beyaz Oda” olarak anılan
damlataş bakımından zengin
galerileriyle de tanınıyor.
Eight kilometers southeast of
Akçakoca, the Fakıllı Cave is known
not only for its impressive stalactites
and stalagmites but also for its
galleries rich in dripstone which are
referred to as the “White Room.”

6

Cumayanı Mesire Alanı koyu
gölgeli ağaçların altına sokulmuş
kır kahveleri, eski camileri ve tarihî
hamam kalıntılarıyla Akçakoca’nın
serin köşelerinden biri.
The Cumayanı Picnic Area is one of
the coolest spots in Akçakoca with its
prairie cafés that have taken shelter
underneath the deep shadow of
the trees, the old mosques, and the
historical remains of a bathhouse.

7

Akçakoca Merkez Camii, Selçuklu
mimarisinde kullanılan sekizgen
platform üzerine oturtulmuş
otağ çadırından esinlenilerek inşa
edilmiş.
Akçakoca Merkez Mosque is built
with inspiration from the otağ (tent)
set up on an octagonal platform used
in Seljuk architecture.

slightly damaged by past fires, is
still extant. After this excursion,
we depart from Cumayanı to take
a stroll in the local marketplace.
In 15 minutes, we arrive at
Akçakoca. In the marketplace, in
which all the different products
from the surrounding villages
are on display, you want to
taste and purchase a bit of
everything on offer: hazelnuts,
wild strawberries, blackberries,
cornelian cherry, village cheese,
yoghurt tarhana, plum preserve,
chestnut honey, linden, and
baskets made with hazelnut
branches... Buying snacks, we walk
down to the harbor. Sitting on the
rocks that remain behind boats,
we watch Akçakoca. Fishing boats
return to the harbor. At the jetty,
fishing lines are thrown in the sea,
and families wait for the sun to
set in the park right across from
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Mimarinin İzinde
Geçmişi MÖ 2000'li yıllara
uzanan, 1319 yılında
Osmanlılar tarafından
fethedildikten sonra pek çok
eserle süslenen Akçakoca, sıra
dışı mimariye sahip camileriyle
de göz dolduruyor. Bizler de
yöreye gelen yerli ve yabancı
turistlerin ilgisini çeken
asırlık camileri görmek üzere
yola çıkıyoruz. İlk durağımız,
Akçakoca’ya 15 kilometre
uzaklıktaki Hemşin köyünde
bulunan Hemşin Camii
oluyor. Mihrabı, minberi,
tavan işçiliği ile dikkat çeken
caminin minaresinde de ağaç
malzeme kullanılmış. 93 Harbi
denen, 1877-1878 yıllarındaki
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan
sonra Doğu Karadeniz’den
bölgeye gelen Hemşinlilerin
inşa ettiği bu nadide iki katlı
cami, taştan yapılmış bir katın
üzerine “çandı” tekniği ile
inşa edilmiş. Ahşap mimaride
tomrukların veya kerestelerin
içine derin çentikler açılıp
birbirine geçirilmesiyle
uygulanan teknikte,
temeli olmadan inşa edilen
yapılar, iri taşların üzerine
kasnakların yerleştirilmesiyle
sağlamlaştırılıyor. Bu teknikte

8
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ahşap aksamın daha dayanıklı
ve uzun ömürlü olması
amacıyla çivi tercih edilmiyor.
Akçakoca’da bulunan çandı
tipi mabetlerin bir diğer
güzel örneği olan Orhan Gazi
Camii ise Çayağzı köyünde
bulunuyor. Yörede Cuma
Camisi olarak da tanınan
mabet, 1323'ten sonra yöreye
yerleşen Türklerin ibadet
edebilmesi için inşa edilmiş.
Birkaç yıl önce aslına sadık
kalınarak restore edilen
cami, 8 metre eninde ve 12
metre yüksekliğinde. Bu zarif
camiye veda ederken gün
yavaş yavaş ağarıyor. Bizlerse
gün boyu gördüğümüz
güzellikleri sindirmek üzere
sahile uzanıyoruz. Dalgaların
huzurlu sesini, Rıfat Ilgaz’ın
bölgenin zenginliklerinden
esinlenerek yazdığı “Sarı
Yazma” romanının satırları
tamamlıyor: “Doğduğum
eşsiz, benzersiz memleket...
Ne iyi etmiş de anam beni
bu cana yakın memlekette
doğurmuş! Her şeyimi
yitirdiğim günlerde
çocukluğumun anılarıyla
yetinirdim. Uskumruların,
barbunyaların, lüferlerin
düşleriyle...”

me, while the restaurants prepare
their tables for the night.
On the Trails of Architecture
With a past dating back to 2000
BC, and embellished with many
buildings after being conquered by
the Ottomans in 1319, Akçakoca
impresses with its mosques of
extraordinary architecture. We
set out on the road to see these
centennial mosques that draw the
attention of both domestic and
foreign tourists alike. Our first
stop is Hemşin Mosque in Hemşin
village that is 15 kilometers from
Akçakoca. Arousing interest
with its altar, pulpit, and ceiling
workmanship, the minaret of the
mosque is made of wood. Built
by the residents of Hemşin that
arrived in the region from the East
Black Sea after the Russo-Turkish
War in 1877-1878 (also known
as the “War of 93”), this twostory, extraordinary mosque was
built with the “çandı” (dovetail)
technique over a stonework layer.
With this technique which is
applied by carving deep notches
on the lumber and timber used
in wooden architecture and
interlocking them, buildings
without foundation were reinforced
by placing wooden frames on large

rocks. For the wooden sections
to be sturdier and more longlasting, nails were not preferred.
Another beautiful example of
the dovetail technique used for a
place of worship in Akçakoca is
the Orhan Gazi Mosque in the
village of Çayağzı. Known in the
region as “Cuma Mosque,” the
shrine was built for the worship
of Turks that settled in the region
after 1323. The mosque, which
was restored a few years ago
according to its original plan, is 8
meters wide and 12 meters high.
As we bid farewell to this elegant
mosque¸ the day slowly breaks.
We head towards the shore to
absorb the beauties we have
seen throughout the day. The
peaceful sounds of the waves are
complemented by the lines of
the novel "Sarı Yazma (Yellow
Kerchief)" penned by Rıfat
Ilgaz with inspiration from the
riches of the region: “I was born
in a unique and unprecedented
land... What a good thing it
was that mom brought me to
life in this charming land! On
days when I lost everything,
I would confine myself to my
childhood memories. Dreaming
of mackerels, red mullets and
blue fish...”
8

Limandaki barınağın kıyısını
süsleyen renk renk sandallar ve
motorlu teknelerle, günün erken
saatlerinde balığa çıkılıyor.
The colorful rowboats and
motorboats adorning the shores in
front of the fishermen’s shed set out
for fishing in the early hours of the
morning.
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ŞEHRİN VAKUR
MUHAFIZI

THE DIGNIFIED
GUARDS OF CITY
AHMET ÇETİNTAŞ

Geçmiş medeniyetlerin
evi, yolcuların sığınağı,
savaşçıların karargâhı olan
kaleler Anadolu’nun dört
bir köşesinde şehirlerinin
ihtişamlı sembolleri olarak
yaşamaya devam ediyor.
Castles that were homes of
the earlier civilizations, the
shelters of travelers, and the
headquarters of warriors, still
stand as the stately symbols
of cities in four corners of
Anatolia.

KIZKALESİ,
ERDEMLİ-MERSİN
UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi’nde yer alan Korykos
antik kentinin en meşhur
yapısı Kızkalesi’nin 1199
yılında yapıldığı düşünülüyor.
Yüzyıllardır her sabah gün
doğumundan önce sahile gelen
balıkçılar, hava aydınlanınca
oltalarını ve balık dolu kovalarını
alıp bu görkemli yapıyla bir kez
daha vedalaşıyor.
MAIDEN’S CASTLE,
ERDEMLİ-MERSİN
The most famous structure of the
ancient city of Korykos, admitted
to the UNESCO World Heritage
Tentative List, Kızkalesi (Maiden’s
Castle) is considered to have been
built in 1199. For centuries, the
fishermen that come to the shore
before sunrise, taking their fishing
rods and buckets full of fish with
them, bid goodbye to this stately
structure once again as a new day
is born.

UÇHİSAR KALESİ,
NEVŞEHİR
Roma döneminden beri oyularak
içine odalar, sarnıçlar, mezarlar
ve mahzenler yapılan Uçhisar
Kalesi, Kapadokya’nın en
büyük peri bacası. Erciyes ve
Hasan dağlarının aynı anda
görülebildiği kale, vadilerin
günün farklı saatlerindeki
renk değişimlerini ve farklı
atmosferlerini sergileyen doğal
bir seyir noktası.
UÇHİSAR CASTLE,
NEVŞEHİR
Uçhisar Castle, into which chambers,
cisterns, tombs, and granaries were
bored since the Roman times, is the
greatest fairy chimney of Cappadocia.
The castle where Mounts Erciyes
and Hasan can be seen at the same
time, is a natural viewing spot which
displays the color changes and various
atmospheres assumed by the valley
throughout the day.

URARTU KALESİ,
DOĞUBAYAZIT-AĞRI
İpek Yolu üzerinde yer alan
Urartu Kalesi tarih boyunca
dostlarına sığınak, düşmanlarına
aşılmaz bir engel olmuş.
Komşusu İshak Paşa Sarayı ile
sırt sırta vermiş, tüm ihtişamıyla
yıllara meydan okuyan
kale,Doğubayazıt ufuklarında
bölgeyi gözleyen bir bekçi gibi
vakur...

URARTU CASTLE,
DOĞUBAYAZIT-AĞRI
Located on the Silk Road, the
Urartian Castle has been a shelter
for its friends and an impassible
barrier for its enemies. Defying
time, standing back to back with its
neighbor Ishak Pasha Palace in all its
grandeur, the castle seems as staid
as a sentry on watch duty on the
horizon of Doğubayazıt.

KIZILKULE (ALANYA
KALESİ), ANTALYA
Şehrin simgesine dönüşen
Kızılkule’siyle Alanya Kalesi
Anadolu’daki Orta Çağ
kalelerinin en iyi korunmuş
örneklerinden. İlk iskânı
Helenistik Dönem’e uzanan
yapı, Selçuklu İmparatorluğu
zamanında anıtsal bir kaleye
dönüşmüş. Günümüzdeyse
Alanya manzarasına karşı
kahvesini yudumlamak ve
Kızılkule’deki sanat sergilerini
dolaşmak isteyen ziyaretçileri
bekliyor.

KIZILKULE (ALANYA
CASTLE), ANTALYA
With its Red Tower that has become
a landmark of the city, Alanya Castle
is one of the best preserved examples
of medieval castles in Anatolia. The
structure, which was first settled in
the Hellenistic era, was turned into
a monumental castle during the rule
of the Seljuk Empire. Today, it awaits
visitors who would like to sip their
coffee watching the Alanya vista and
visit the art exhibitions in the Red
Tower.

ERZURUM KALESİ
Urartuların, Bizans’ın ve
Osmanlı’nın izlerini taşıyan
2 bin 500 yaşındaki Erzurum
Kalesi, efsaneye göre 40 Türk
askerinin kılık değiştirerek
içeri girmesiyle fethedilmiş.
Kalenin önündeki küçük ve sade
Kırklar Türbesi’nin ne zaman
inşa edildiği bilinmese de içinde
Erzurum fatihlerinin metfun
olduğuna inanılıyor.

ERZURUM CASTLE
Carrying the traces of Urartians,
Byzantines, and Ottomans, the
2,500-year-old Erzurum Castle, as
legend has it, was conquered by 40
Turkish soldiers that infiltrated the
castle in disguise. Even though, it is
not known when the small and plain
Kırklar Tomb was built, it is believed
to be the place where Erzurum’s
conquerors are buried.

HOŞAP KALESİ,
VAN
Türkiye-İran yolu üzerinde
olması dolayısıyla geçmişte
büyük önem taşıyan Hoşap
Kalesi’nin tarihi 1643 yılına
dayanıyor. Görkemli yapının
yüzyıllara meydan okuyan
duvarları ve hâlâ kullanılan
orijinal demir kapı kanatları
ziyaretçileri büyülüyor.
HOŞAP CASTLE,
VAN
Being on the Turkey-Iran road and
having critical importance in the
past, Hoşap Castle has a past that
dates back to 1643. The walls of
the imposing structure that defies
centuries and the original iron doors
that are still in use today fascinate
visitors.

ZİLKALE,
ÇAMLIHEMŞİN-RİZE
Karadeniz sahilinden ayrılıp
Fırtına Vadisi’nin çağlayan
sularını solunuza alınca
yemyeşil yol Çamlıhemşin’in
kalbine götürür. Sarp geçitte
tepe üzerine inşa edilen sekiz
burçlu Zilkale tam da bu noktada
yolcuları karşılar. Yakın tarihte
restorasyon geçiren yapı vadiye
hakim konumu ve etkileyici
manzarasıyla ilgi görüyor.

ZİLKALE,
ÇAMLIHEMŞİN - RİZE
Parting from the Black Sea coast,
with the cascading waters of the
Fırtına Valley to your left, the lush
green road leads you to the heart
of Çamlıhemşin. Built over a hill in
this precipitous passage, the eightbastioned Zilkale greets passengers
at this point. The structure, which
recently underwent restoration,
attracts attention with its
commanding views of the valley and
impressive landscape.

ETNOSPOR YÜKSELİŞTE
ETHNOSPORTS ON THE RISE
OSMAN YASİN KUZU

“İnsanlar nasıl ve neden spor yapmaya
başladı?” sorusu tarihçilerin yanı sıra spora
meraklı kitlelerin de ilgisini çekince eski sporlar
ihya edilmeye başlandı. Dünya Etnospor
Konfederasyonu dünyanın dört bir yanındaki
tarihî medeniyetlere ait spor aktivitelerini
günümüz dünyasına tekrar kazandırıyor.

When the question, “Why and how did people
start to do sports?” drew not only the attention
of historians but also masses interested in sports,
archaic sports started to be revived. The World
Ethnosport Confederation continues to bring to our
day the sports activities of historical civilizations
from all over the world.

Binyıllar önce barınma ve
avlanma konusunda tecrübe
kazanan insanlar bunları
daha iyi yapabilmek için
kendilerini geliştirmeye
çalıştılar. Çadırlardan
taş evlere uzanan süreçte
gelişen yapı tekniği ve
estetik anlayış, barınma
konusunda insanların
gelişimini gösterirken, daha
sivri bir mızrak yapmak ve
sert cisimlerin kullanıldığı
silahlar tasarlamak da
avlanma konusunda
insanların katettikleri yolu
gösteriyordu. Hayvanların
evcilleştirilmesi ve atların
eğitilmesi insanların
doğaya hâkim olacaklarının
habercisiydi.
Avlanma içgüdüsü olan
bütün canlılar daha iyi
olabilmek adına kendini
eğitir, antrenman yaparak
nasıl mücadele edileceğini
öğrenir. Yavru kedilerin
henüz ufacık olmalarına

rağmen kendi aralarında
güreş tutmaları, yalancı
ısırıklarla veya çelimsiz
patilerle birbirlerini alt
etmeye çalışmaları bir çeşit
antrenmandır, değil mi?
İnsanlar da tıpkı kediler gibi
birbirleriyle oyunlar oynar,
güreşir ve mücadele eder.
Sosyal zekâyı da bu
gerçekliğe eklediğiniz
zaman, yani insanların
birbirleriyle kurdukları
iletişimin muhteşemliği,
toplumların birtakım
kurallara dayanan dilleri icat
etmesi, beraberinde empati
yapabilme yeteneği, acıma ve
merhamet etme duyguları,
ceza verme ve adalet
anlayışı, vicdan ve ahlâki
değerler… Bütün bunlar
fiziksel olarak güçlü olmanın
gerekli olduğu bir dönemde
insanları basit bir etkinlikler
bütününe doğru itti: Spor
yapmak.
O hâlde diyebiliriz

1
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Geleneksel sporlar insanoğlunun avlanma ve savaşma pratiklerini yansıtıyor.
Traditional sports reflect the hunting and warring practices of human beings.
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Gaining experience in hunting
and finding shelter thousands
of years back, people tried to
improve their skills to be able
to do these with more ease.
During the process that led
from tents to stone houses, as
the development of building
techniques and aesthetic
understanding revealed the
progress people made in terms
of settlement, the making of
sharper spears and weapons
from more solid materials
showed how far they had
come in terms of hunting.
The domestication of animals
and horse training were the
harbingers of how humans
would come to predominate
nature.
All creatures having an urge to
hunt, train themselves in one
way or another to get better at
it; they practice to learn how
to tackle. Even if they are tiny,
a group of kittens wrestling,
spuriously biting and trying to

tackle one another with their
puny paws is a sort of practice,
isn’t it? Just like cats, people
play, wrestle, and contend
with one another.
When you add social
intelligence to this, that is to
say the magnificence of the
interaction of people with one
another, societies inventing
languages based on certain
rules, the ability to empathize
with one another, feelings
of mercy and compassion,
punishment and a sense of
justice, conscience and moral
values, all of these led people
to a body of simple activities
in a time when they were
required to be physically
strong – that is to say, sports.
So, we can say that
ethnosports -in other words,
traditional sports- are a
product of human beings’
struggle to survive, a
reflection of hunting and
warring practices. Seeing that

ki etnosporlar, yani
geleneksel sporlar, insanın
yaşam mücadelesinin
bir ürünü, avlanma ve
savaşma pratiklerinin
yansımasıdır. Hayata
daha kolay tutunmanın
yolunu gelişmekte gören
insanoğlu, gündelik
hayatında öğrendiği
hareketleri, savaşmak için
gereken enerjiyi ve disiplini
gitgide benimsemiş, bunun
sonucunda da geleneksel
sporlar doğmuştur.
İki rakip kişi ya da grubun
karşı karşıya geldiği bu
mücadeleler bazen bilek
gücüyle, bazen aletler
ve atlar kullanılarak
gerçekleştirilebilir ya da
oyun seviyesinde basit ve
zararsız çekişmeler olarak

kalabilir. Bütün bunlar
her hâlükârda birer spor
aktivitesi özelliği taşıyor.
Her toplumun bir
geleneksel sporu vardır.
Bazısı unutulmuş, bazısı
değiştirilmiş ya da bazısı
artık yaşamıyor bile olabilir.
Kuzey ve Güney Amerika
kıtalarında bambaşka bir
geleneksel spor kültürü
varken, dünyanın en
büyük kıtası Asya’nın
farklı bölgelerinde, farklı
isimlerde birbirlerine
benzeyen geleneksel
sporlara rastlamak mümkün.
Örneğin Kore’de “ssireum”
olarak adlandırılan güreş
türü, Japonya’da judo
ve Avrasya’da kureş ile
benzerlik gösteriyor.
Tamamen aynı olmasalar

the ease in holding on to life
lay in development, day by
day, humans embraced the
movements they came to learn
as a part of their daily lives,
along with the energy and
discipline required to put up
a fight, and, thus, came forth
traditional sports.
These fights in which two
opponents or groups came face
to face, carried out at times
depending on brute force,
and at others on weapons
and horses or remained at
the level of play, simple and
harmless fray. The latter, for
all practical purposes, were
regarded as sports.
Every society has a traditional
sport. Some of them might
be forgotten, some altered,
and some may have become

extinct. Whilst there is a
whole different traditional
sports culture in North and
South America, in different
regions of Asia, the greatest
continent of the world, it is
possible to come by traditional
sports similar to one another
and referred to by a variety
of names. For instance, the
wrestling referred to as
“ssireum” in Korea is similar
to Japanese judo and Eurasian
“ kurash”. Even if they are not
entirely the same in every
way, it is for sure that they
developed from the same
backbone.
What about equestrian
sports? For Turks living in
Central Asia, horses were
the best aid in everyday life.
Moreover, horsemen were

2

2

Türk geleneksel sporları Orta Asya bozkırlarındaki göçebe hayatın zorunlulukları ile şekillenmiş.
The Turkish traditional sports took shape in parallel with the challenges faced by nomads in the steppes of Central Asia.
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da aynı iskelet üzerine
geliştirilmiş oldukları kesin.
Peki ya atlı sporlar?.. Orta
Asya’da yaşayan Türkler
için at, gündelik hayatın en
iyi yardımcısıydı. Dahası,
atlı askerler orduların en
önemli mekanizmasıydı
ve at sırtında bir asker
ne kadar iyiyse savaşın
kazanılma ihtimali de o
kadar güçleniyor demekti.
Böylece günümüz geleneksel
sporlarından “cirit, kökbörü,
atlı okçuluk” gibi geleneksel
sporlar doğdu.
Türkmenistan, Kırgızistan,
Moğolistan, Kazakistan,
Özbekistan gibi bozkır
kültürünün hâkim olduğu
ülkelerde kökbörü, atlı
okçuluk ve atlı cirit gibi at
sırtında icra edilen sporlar
gelişirken, Eski Dünya
olarak adlandırdığımız
toprakların dışında kalan
kültürler nispeten daha
farklı sporlarla meşgul
oldular. Günümüzde
Arjantin’in millî sporu
olan “pato” at sırtında icra
edilen bir başka geleneksel
spor türü olmasına rağmen

Orta Asya kültürlerinin
geleneksel sporlarından
bariz farklılıklar gösterir.
Çocuklar ise aşık oyunu,
çuval yarışı, halat çekme
gibi oyunları oynamakta
mahir oldular. Kaşıkta
yumurta taşımak gibi bir
eylemin temeline eğlence,
muziplik ve arkadaşlık
ögelerini yerleştirebiliriz.
Dünyanın farklı yerlerindeki
farklı kültürler bu eğlence
anlayışını geliştirerek
geleneksel spor kültürüne
katkıda bulundular. Örneğin
Meksika’nın kökenini oluşturan
Aztekler, “ulama” adı verilen
bir spor icat ettiler. Üstelik
insanlar sporcuları izleyebilsin
diye mini stadyumlar yaptılar.
Ağaçlardan topladıkları
kauçukları pişirip birleştirerek
top hâline getirdiler ve oyunu
oynamak adına en önemli uzvu
da kalçaları olarak belirlediler.
Zaman geçtikçe insanlar sadece
bir savaşa hazır olmak için
değil, aynı zamanda bireysel
arzularını yerine getirme
doğrultusunda da sporla
ilgilenmeye başladılar. Bugünse
dünya kültürlerini tanımak

the most important element
of an army, and the outcome
of wars depended on their
skills. Hence, came forth,
the traditional sports we
refer to as “ jereed, kokboru(buzkashi), and mounted
archery.”
Whilst in countries like
Turkmenistan, Kirgizstan,
Mongolia, Kazakhstan, and
Uzbekistan, where the steppe
culture prevails, horsemounted games such as kokboru, mounted archery and
jereed developed, the cultures
that remained outside the
land we refer to as the Old
World, were busy with other
kinds of sports. Today, the
national sport of Argentina,
pato, despite being another
equestrian sport, displays
conspicuous differences to
the traditional sports of the
Central Asian cultures.
Children became skilled at
playing Jacks, sack race,
and tug-of-war. We may
claim egg-and-spoon race
is based on entertainment,
merriment, and friendship.
Different cultures around

the world developed this
sense of entertainment and
contributed to the traditional
sports culture. For instance,
the Aztecs, the founders of
Mexico, invented a sport called
“ulama”. And they even built
mini stadiums so that people
could watch the athletes.
Cooking the gum they gathered
from the trees, they turned
it into balls, and developed a
game based on hip strength.
In time, people started to be
involved in sports not only to
prepare for a fight but also to
fulfill their personal desires.
And today, traditional sports,
one of the most important
components in getting to
know world cultures, have
started to be integrated into
international platforms.
Now, many communities aim
to keep traditional sports, the
heritage of their own culture,
alive. One of the best ways of
getting different cultures to
arrive at a common ground,
the endeavors undertaken to
keep these traditional sports
alive, forced those who set
their hearts on traditional
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Ata sporumuz güreş, Kore’deki
“ssireum”, Japonya’daki judo ve
Avrasya’daki kureş ile benzerlik
gösteriyor.
Wrestling, our ancestral sport,
is similar to the sports known as
“ssireum” in Korea, judo in Japan, and
“kurash” in Eurasia.

adına en güçlü olgulardan
biri olan geleneksel sporlar
uluslararası platformlara
entegre olmaya başladı.
Günümüzde birçok toplum
kendi kültüründen miras kalan
geleneksel sporları yaşatmayı
hedefliyor. Farklı kültürlerin
ortak paydada buluşmasının
en güzel yollarından olan
geleneksel sporları yaşatmak
için yapılan bu çalışmalar
geleneksel sporlara gönül
verenleri tek bir çatı altında
buluşmaya doğru itti: Dünya
Etnospor Konfederasyonu.
Konfederasyonun düzenlemiş
olduğu Etnospor Kültür
Festivali’nde 18 farklı ülkenin
yer alması ve insanların
daha önce hiç görmediği ve
tanımadığı kültürleri festival
ortamında yaşayabilmesi,
dünya barışı adına ihtiyaç
duyulan zemini de hazırlıyor.
Çünkü yeteri kadar bilgi ve
birikime sahip olunca barışa,
yeteri kadar barışçıl olunca da
birlikte yaşamaya inancımız
güçleniyor.
Barış ortamının oluşturulması
için gerekli olan iyi niyet ve

geleneksel sporları yaşatmak
için ortaya konulan özverili
çalışmalara eğilen Dünya
Etnospor Konfederasyonu,
ilkini 2016 yılında düzenlediği
Etnospor Kültür Festivali
ile her yıl binlerce insanı
İstanbul’da bir araya
getiriyor. Japon kültürünün
geleneksel sporu yabusameden
Kırgızların kökbörüsüne,
“Sen benimle aşık atamazsın.”
sözünün çıkış noktası olan
aşık oyunundan Türk zekâ
oyunu mangalaya kadar
birçok geleneksel spor
Etnospor Kültür Festivali’nde
sevenleriyle buluşma imkânı
buluyor. Tabii sadece geleneksel
sporlarla kalınmıyor; her
kültürün kendine has yaşam
tarzı, geleneksel kıyafetleri,
yöresel lezzetleri, müzik ve
çalgıları gibi birçok kültürel
öge bu yıl dördüncüsü
düzenlenecek Etnospor
Kültür Festivali’nde 3-6 Ekim
tarihleri arasında İstanbul
Atatürk Havalimanı’nda
deneyimlenmeyi bekliyor. Siz
siz olun; geleneksel sporlardan
uzak kalmayın.

sports to gather under one
roof: the World Ethnosport
Confederation. The
participation of 18 different
countries in the Ethnosport
Cultural Festival, organized
by the confederation, and the
experience of diverse cultures
in a festival environment, also
lay the groundwork for world
peace. When we are informed
and have a satisfactory vault
of knowledge, we become
more tranquil and our belief
in harmonious coexistence
strengthens.
Devotedly working towards
establishing an environment
of peace through goodwill
and with the goal of keeping
traditional sports alive,
the World Ethnosport
Confederation brings
thousands of people from all
around the world together

in Istanbul every year at the
Ethnosport Cultural Festival,
which was first held in 2016.
Ranging from “yabusame”, the
traditional sport of Japan,
to “kok-boru (buzkashi)” of
Kirghizstan and the “aşık game”
-where the saying “You cannot
play aşık with me” (You are
not my match) originates- to
mangala, the Turkish board
game, many traditional sports
are shared with visitors at the
Ethnosport Cultural Festival.
Yet, the festival does not solely
feature traditional sports.
Many cultural elements such
as unique lifestyles, traditional
costumes, regional delicacies,
music, and musical instruments
are waiting to be explored at the
4th Ethnosport Cultural Festival
to be held on October 3-6, 2019
at Atatürk Airport, Istanbul.
Don’t miss the chance to visit!

4

4
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Göçebe Türklerin gündelik
hayatında atın önemi cirit,
kökbörü, atlı okçuluk gibi sporların
doğmasını sağladı.
The importance of horse in daily
life of Turkish nomads enabled the
development of sports like jereed,
“kok-boru(buzkashi),” and mounted
archery.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN ÖĞRETMENLER İÇİN ÖYKÜ YARIŞMASI
THE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION’S SHORT STORY CONTEST FOR TEACHERS
CELİL CİVAN
SAMED ÇELİK

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenler için kısa öykü
yarışması düzenliyor. Hasan Âli Yücel Edebiyat
Ödülleri kapsamında düzenlenen yarışmanın teması
“Anadolu” olarak belirlendi.

The Ministry of National Education (MNE) organizes short
story contests for teachers. The theme of the contest
that will be held within the scope of the Hasan Âli Yücel
Literary Awards is “Anatolia.”

Mîlli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk yarışma haberini
twitter hesabından duyurdu.
Selçuk yazdığı tweet’te
“Okullarımızdaki suskun
kalemlerin sesini duyalım
diye, Hasan Âli Yücel Edebiyat
Ödülleri kapsamında
Öğretmenler Arası Kısa Öykü
Yarışması düzenledik. Tüm
öğretmenlerimin katılımını ve
desteğini beklerim.” dedi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen
yarışmanın temasıysa
“Anadolu”. Yarışmaya katılmak
isteyen öğretmenlerin yazdıkları
öyküleri 30 Eylül tarihine kadar
okul müdürlüklerine teslim
etmeleri gerekiyor.
Millî Eğitim Bakanlığı yarışma
aracılığıyla Türk edebiyatında
önemli bir yeri olan öğretmen
yazar geleneğinin devamlılığını
sağlamalayı hedeflediklerini
belirtti. Mehmet Akif Ersoy,
Refik Halid Karay, Necip Fazıl
Kısakürek, Halide Edip Adıvar,
Gülten Dayıoğlu, Ahmet Hamdi
Tanpınar gibi hem eğitimci
hem edebiyatçı olan yazarların
ismini anan Bakanlık “suskun
kalemlerin sesini duyurmayı”
amaçladıklarını vurguladı.
Anadolu temalı yarışmaya
MEB’e bağlı resmî ve özel
okullarda çalışan öğretmenler
başvurabiliyor. Öğretmenler
Anayasa, Millî Eğitim Temel
Kanunu ile Türk millî eğitiminin
genel amaçlarına uygun, ilgili
yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık
teşkil etmeyecek her türlü eserle
katılabiliyor. Her katılımcının
en fazla bir öykü gönderebileceği
yarışmada yarışacak eserlerin
daha önce bir yarışmaya
katılmamış, ödül almamış
ve yayımlanmamış olması
gerekiyor.

8 Ağustos’ta başlayan
başvurular 30 Eylül
tarihinde son buluyor. Okul
müdürlüklerinin toplayacağı
öyküler 2 Ekim’e kadar ilçe
eğitim müdürlüklerine
gönderildikten sonra ilçe millî
eğitim müdürlükleri 14-25 Ekim
arasında Bakanlığa gönderilecek
öyküleri değerlendirecek.
Eserlerin değerlendirilme
sürecinde yazarın kişisel bilgileri
yerine rumuz kullanılacak.
Millî Eğitim Bakanlığı’na
gelen öyküler, 28 Ekim-15
Kasım tarihleri arasında
jüri değerlendirmesinden
geçecek. Değerlendirmeden
sonra dereceye giren eserler
açıklanacak. Eserleri edebiyat
alanında yetkin isimlerden
oluşan bir jüri değerlendirecek.
Jüri üyelerinin Doğan Hızlan,
Tarık Tufan, Bestami Yazgan,
Prof. Dr. Nezir Timur, Prof. Dr.
Mustafa Kurt ve Dr. Dinçer
Apaydın olduğu belirtildi.
Birincilik ödülünün 10 bin,
ikincilik ödülünün 5 bin,
üçüncülük ödülünün 2 bin 500
Türk lirası olacağı yarışmada
ayrıca biner liralık mansiyon
ve jüri özel ödülü de yer alıyor.
Ayrıca il birincisi öyküler de bir
kitapta bir araya getirilecek.
İlk beşe giren eserlerin
açıklanması ve ödül töreni 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde
gerçekleştirilecek. Dereceye
giren eserler MEB Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü’ne ait oygm.meb.
gov.tr internet adresinde
açıklanacak.
Yarışmaya katılmak isteyen
öğretmenlerin detaylı bilgi
almak ve başvuru formuna
ulaşmak için aynı internet
sitesini ziyaret etmeleri
yeterli.

The Republic of Turkey’s Minister
of National Education (MEB)
Ziya Selçuk announced the news
of the contest on his Twitter
account. In his tweet, Selçuk said,
“To be able to hear the voice of
the silent writers in our schools,
within the scope of the Hasan Âli
Yücel Literary Awards, we are
organizing a Short Story Contest
among teachers. I would expect all
our teachers to take part in this
organization and give it support.”
The theme of the contest held
for the first time this year is
“Anatolia.” The teachers who
would like to participate should
submit their stories to the office of
their school principal by September
30.
With this contest, the Republic
of Turkey Ministry of National
Education is aiming to sustain the
continuity of the teacher-author
tradition which holds an important
place in Turkish literature. The
ministry took the occasion to
commemorate educators who
were also renowned authors and
poets such as Mehmed Âkif Ersoy,
Refik Halid Karay, Necip Fazıl
Kısakürek, Halide Edip Adıvar,
Gülten Dayıoğlu, and Ahmet
Hamdi Tanpınar, and stated that
one of the contest’s main aims is to
“give a voice to the silent writers.”
Teachers working in the public
and private schools administered
by the MEB can apply to the
Anatolia-themed contest. They
can submit all types of work
that abide by the Constitution,
the National Education Basic
Law, and the general purposes of
national education in Turkey, and
that are not in contradiction to the
policies, rules, and purposes stated
in the related legal regulations.
The works to be submitted to the
contest, in which each participant

can take part in with only one
story, should not have entered
other contests, received awards, or
been published before.
Applications will be accepted
between August 8 and September
30. The stories that are submitted
to the offices of the school
principals will be sent to the
district education directorates
by October 2, and the ministry
will assess the stories on October
14-25. During the assessment, an
alias will be used instead of the
author’s personal information.
The stories received by the
Republic of Turkey Ministry
of National Education will be
assessed by a jury between October
28 and November 15. The results
will be announced following this
assessment. A jury formed of
literary figures, all competent in
their field, will be evaluating the
stories. The members of this jury
are Doğan Hızlan, Tarık Tufan,
Bestami Yazgan, Prof. Dr. Nezir
Timur, Prof. Dr. Mustafa Kurt, and
Dr. Dinçer Apaydın.
The contest will offer a grand prize
of 10,000 TRY, a second prize
of 5,000 TRY, and a third prize
of 2,500 TRY. There will also be
an honorable mention and a jury
special award. The highest ranked
stories from the attending cities
will be published as a book.
The top five works will be
announced at an award ceremony
on Teachers’ Day, on November
24. The results will be announced
on the MEB General Directorate
of Teacher Training and
Education’s website (oygm.meb.
gov.tr).
Teachers who would like to take
part in this contest can visit the
above website for more detailed
information and to download the
application form.
ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2019 63

MATBU KÂĞIT
VE

REŞAD
EKREM KOÇU

PRINTED PAPER AND
REŞAD EKREM KOÇU
FATİH DALGALI

Türk basınında çalışmalarıyla haklı
bir yer edinen Reşad Ekrem Koçu, iyi
bir araştırmacı ve gerçek bir yazardır.
Kendine has üslubuyla birçok konuyu
ele almış, okurda merak uyandırarak
tarihî konuları sevdirmiştir. Bir
İstanbul beyefendisi olan Koçu,
ekmeğini kalemiyle kazanmıştır.
Reşad Ekrem Koçu yazdıklarıyla,
yaşayan bir arşiv olduğunu kanıtlar.

Making a rightful name for himself in the
Turkish press, Reşad Ekrem Koçu was a
good researcher and a true author. He
dealt with many topics in his own style,
arousing curiosity in readers and bringing
them closer to historical subjects. An
“Istanbul Gentleman,” he earned his
living with his pen. Reşad Ekrem Koçu’s
writings are evidence that their author
was a true living archive.

Hacı Fatma Hanım ile
dönemin tanınmış gazetecisi
ve eğitimcisi Ekrem Reşad
Bey’in oğlu olan Reşad Ekrem,
Göztepe’de ağaçlarla çevrili bir
köşkte, 1905 yılında dünyaya
geldi. Osman Paşa’nın kızı
Melek Hanım ile Abdullah
Reşad Bey’in oğlu olan babası
Ekrem Reşad Bey, Yemen ve
Sivas defterdarlıklarında
çalıştı, son olarak da
İstanbul Şehremaneti’nde
muhasebeci olarak görev
yaptı. Maarif Nezareti’nin
tercüme kalemindeki ilk
memuriyeti sırasında
gazeteciliğe de başladı. “Tarik”,
“Ma’lûmat” ve “Ceride-i
Havadis” gazetelerinde
yazarken Ahmed Cevded
Bey ile “İkdam”ı çıkardı.
Konya Sanayi Nefise Mektebi
Müdürlüğü’ne atanması
üzerine bu kez Konya’nın köklü
gazetelerinden “Babalık”ın
başyazarlığını da üstlendi.

1
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Cumhuriyet’in ilanından
sonra Cumhuriyet gazetesinin
memleket haberleri servisinin
başına geçti, vefatına kadar bu
görevde kaldı. Ekrem Reşad
Bey, 12 Ocak 1933 günü,
Göztepe’deki köşkünde, oğlu
Reşad Ekrem’in kollarında,
kalp krizi sonucu yaşamını
yitirdi.
Reşad Ekrem’in çocukluk
yılları Konya’da, Sanayi
Nefise Mektebi müdürü olan
babasının yanında geçti.
İlkokulu Konya İntibah
Mektebi’nde okudu. I. Dünya
Savaşı’nın başlamasıyla bazı
okullar kapatılınca annesi
onu ve kız kardeşlerini
alarak tekrar İstanbul’a geldi,
kayınpederinin Göztepe’deki
köşküne yerleşti. Ekrem
Reşad Bey ise görevinden
ötürü Konya’da kaldı. Daha
sonraki yıllarda Reşad Ekrem,
Bursa Erkek Lisesi’nde yatılı
olarak öğrenimini sürdürdü

The son of Haji Fatma Hanım
and Ekrem Reşad Bey, the
famous journalist and educator
of the era, Reşad Ekrem was born
in 1905 in Göztepe, in a mansion
surrounded by trees. His father,
Ekrem Reşad Bey, was the son
of Osman Pasha’s daughter
Melek Hanım and Abdullah
Reşad, and had worked in the
Yemen and Sivas revenue offices
and later as an accountant
at the Istanbul Şehremaneti.
During his first service in
the translation bureau of the
Ministry of Education (Maarif
Nezareti), Ekrem Reşad Bey
started working as a journalist.
Whilst writing in newspapers
such as “Tarik,” “Ma’lûmat,” and
“Ceride-i Havadis,” he published
the newspaper “İkdam” with
Ahmed Cevded Bey. Upon being
appointed as the schoolmaster of
Konya Sanayi Nefise Mektebi,
he became the chief editor of
“Babalık,” one of Konya’s long-

established newspapers. He
headed the civil news services
of the newspaper “Cumhuriyet”
upon the declaration of the
Republic and held this office
until his death. On January 12,
1933, Ekrem Reşad Bey passed
away after a heart attack in his
mansion in Göztepe in the arms
of his son Reşad Ekrem.
The childhood of Reşad Ekrem
was spent in Konya beside his
father who was the schoolmaster
of the Sanayi Nefise Mektebi
(Fine Arts Academy). He
received his primary school
education at Konya İntibah
Mektebi. When some schools
were shut down with the start
of WWI, his mother, taking his
sisters along, brought them back
to Istanbul and settled in the
mansion of her father-in-law
in Göztepe. Due to the office he
held, Ekrem Reşad Bey remained
in Konya. In the years to follow,
Reşad Ekrem continued to

ve 1927 yılında mezun oldu.
Yükseköğrenimini İstanbul
Dârülfünunu’nda, tarih
bölümünde yaptı ve buradan
1931 yılında mezun oldu. O
sırada Dârülfünun’un Osmanlı
Tarihi Kürsüsü’nün başında
dönemin ünlü tarihçilerinden,
asker kökenli Ahmet Refik
Altınay bulunuyordu. Ahmet
Refik, Reşad Ekrem’in tarihe
olan sevgisini görmüş ve
başarılı bir öğrenci olmasından
dolayı da onu kürsüsüne
asistan olarak almıştı. Reşad
Ekrem’in yetişmesinde Ahmet
Refik’in payı büyüktür.
Reşad Ekrem bu dönemde
“Osmanlı Muâhedeleri ve
Kapitülasyonlar 1300-1920”
ve “Lozan Muâhedesi” adlı
çalışmaları hazırladı.
Reşad Ekrem,
Dârülfünun’un üniversiteye
dönüştürülmesinin ardından
üniversiteden ayrıldı ve
sonrasında sırasıyla Kuleli
Askerî Lisesi, Vefa Lisesi ve
Pertevniyal Lisesi’nde tarih
öğretmenliği yaptı. Reşad
Ekrem, tarih öğretmenliği
yaparken tarihî konularda
makale ve kitap yazmayı

2

study in the High School for
Boys in Bursa as a boarding
student and graduated
from this school in 1927. He
received his undergraduate
degree from the History
Department of Dârülfünun in
Istanbul, graduating in 1931.
At that time, one of the most
important historians of the
era, Ahmet Refik Altınay, who
had served in the armed forces,
was the head of the Ottoman
History Department in
Dârülfünun. Seeing his interest
in history, Ahmet Refik
recruited Reşad Ekrem, one of
his successful students, as an
assistant in his department.
Ahmed Refik played a great
role in Reşad Ekrem’s education
and learning. During this time,
Reşad Ekrem prepared the
papers “Ottoman Treaties and
Capitulations 1300-1920” and
“Lausanne Treaty.”
Following the transformation
of Dârülfünun into a
university, Reşad Ekrem quit
his academic job and worked
as a history teacher at Kuleli
Military High School, Vefa
High School, and Pertevniyal

3

1

Nezih İzmirlioğlu’nun çizimiyle
Etyemez Tekkesi. Koçu, eserlerinde
İzmirlioğlu’nun çizimlerine yer
vermiştir.
The Etyemez Dervish Lodge as
drawn by Nezih Izmirlioğlu. Koçu
used Izmirlioğlu’s drawings in his
publications.

2

Reşad Ekrem Koçu’nun çok sayıda
yazısının bulunduğu “Resimli
Tarih Mecmuası” dergisi. Koçu, bu
mecmuada tarihteki birçok ilginç
konuya ışık tutmuştur.
The “Illustrated History Magazine”
in which many of Reşad Ekrem Koçu’s
writings were published. Koçu shed
light on many historical issues in this
magazine.

3

Reşad Ekrem Koçu’nun yazdığı
“Osmanlı Tarihinin Panoraması”
kitabının kapağı
The book “The Panorama of
Ottoman History” written by Reşad
Ekrem Koçu.
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sürdürdü. Reşad Ekrem
Koçu, Pertevniyal Lisesi’nden
kendi isteğiyle emekli olunca
tamamen basın üzerinde
yoğunlaştı ve böylece
kitaplarını yazmaya daha fazla
zaman ayırabildi.
Reşad Ekrem Koçu; “Son
Posta”, “Cumhuriyet”, “Yeni
Sabah”, “Milliyet”, “Hergün”,
“Yeni Tanin” ve “Tercüman”
gibi gazetelerde tarihî konuları
yazdı, köşe yazarlığı yaptı.
Gazete yazılarının dışında
“Amcabey”, “20. Asır”, “Hafta”,
“Tef”, “Akbaba”, “Tarih
Dünyası”, “Tarih Konuşuyor”,
“Hayat Tarih Mecmuası”,
“Hayat”, “Resimli Tarih
Mecmuası”, “Bozgun”, “Yeşilay”,
“Büyük Doğu”, “Hafta”,
“Türk Folklor Araştırmaları”,
“İstanbul Enstitüsü Mecmuası”
ve “Türkiye Turing ve

Otomobil Kurumu Belleteni”
gibi dergilerde yazdı.
Üslubuyla ve işlediği
konularla dikkate çeken
Reşad Ekrem, “Evliya
Çelebi Seyahatnamesi”nin
ilk beş cildini kısaltarak
ilk defa yayımladı. Bunun
yanı sıra Seyyid Vehbî’nin
“Surnâme”sini, Haşmet’in
“Vilâdetnâme”sini ve “Aşçı
İbrâhim Dede Mecmuası”nı
da sade bir dille, kısaltarak
yayınlamıştır. Edmondo de
Amicis, Jean de Thevenot,
Theophile Deyrolle, J. E.
Dauzats, Mary Montagu
ve Elizabeth Craven gibi
batılı yazarların İstanbul
ve Türkiye’den bahseden
seyahatnamelerini de yine
kısaltıp resimli kitapçıklar
hâlinde dizi olarak bastırdı.
Reşad Ekrem Koçu belki

High School, respectively.
While in this position, Reşad
Ekrem continued to write
columns and books on historical
topics. When he willingly
retired from Pertevniyal High
School, he focused on the press
and was able to allocate more
time to writing books.
Reşad Ekrem Koçu wrote
articles on historical topics
in newspapers such as “Son
Posta”, “Cumhuriyet”, “Yeni
Sabah”, “Milliyet”, “Hergün,
Yeni Tanin”, and “Tercüman”,
and also worked as a columnist.
Apart from his newspaper
columns, he wrote for comics
such as “Amca bey”, “Tef ”,
and “Akbaba”, along with
magazines such as “20. Asır”,
“Hafta”, “Tarih Dünyası”
(World of History), “Tarih
Konuşuyor” (History Speaks),

“Hayat Tarih Mecmuası”,
“Hayat”, “Resimli Tarih
Mecmuası” (Illustrated History
Magazine), “Bozgun”, “Yeşilay”,
“Büyük Doğu”, “Hafta”, “Türk
Folklor Araştırmaları” (Folkloric
Studies in Turkey), “Istanbul
Institute Magazine” and
the “Bulletin of Touring and
Automobile Institute”.
Drawing attention with his
style and the subject matters,
Reşad Ekrem published, for the
first time, an abridged version
(comprised of five volumes) of
Evliya Çelebi’s book of travel. He
published the abridged versions
of “Surnâme” by Seyyid Vehbî,
“Vilâdetnâme” by Haşmet, and
“Aşçı İbrâhim Dede Mecmuası.”
He also published, as a series,
the illustrated abridged versions
of the travel books on Istanbul
and Turkey penned by Western

4

4

Reşad Ekrem Koçu’nun büyük uğraşlar sonunda çıkardığı ancak yarım kalan “İstanbul Ansiklopedisi”nin tanıtım broşürü
The promotional pamphlet for “Istanbul Encyclopedia,” which was published with great effort by Reşad Ekrem Koçu and was left unfinished midway.
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5

de dâhiyane bir buluşla
gelmiş geçmiş en kapsamlı
şehir tarihi olan “İstanbul
Ansiklopedisi”ni yayımlamaya
girişti. Reşad Ekrem Koçu’nun
“İstanbul Ansiklopedisi”, kendi
deyişiyle, bir şehrin alfabetik
kütüğüdür. Ansiklopedisini
yazarken bilimsel metotları
önemsememiş, maddelerde
kaynakları belirtmemiş,
bazı maddelere de aşırı yer
vermiştir. Bunun nedenini
de “Ben bir şehrin kütüğünü
yazıyorum, o yüzden de şehirle
ilgili her çeşit insana, yaşanmış
olaylara yer veriyorum.”
diyerek açıklamıştır.
Bir efsane olan “İstanbul
Ansiklopedisi”ni yayımlamayı
1940’lı yıllarda düşündüyse
de bu arzusunu Cemal Çaltı
isimli bir kereste tüccarının
desteği ile ancak 1944
yılında gerçekleştirebildi.
Ansiklopedinin ilk fasikülünü
1944 yılının Kasım ayında
yayımladı. Büyük boy ve

6

32 sayfalık ilk fasikülün
içerisine metin dışı renkli
röprodüksiyonlar da ekledi.
Eserinin tanıtımında ise
“Türk tarihinin hazinesi,
Türk vatanının ziyneti, Türk
milletinin gözbebeği olan
büyük ve güzel İstanbul,
bir ömrün mahsulü olan bu
eserde layık olduğu ihtişam ile
mütalaa edilmektedir.” demiş,
ardından bu eserin 24 cilt
olacağını belirtmiştir.
Reşad Ekrem Koçu, 6 Temmuz
1975 günü yaşamını yitirdi
ve 9 Temmuz 1975’te Göztepe
Tütüncü Mehmed Efendi
Camii’nden kaldırılan cenazesi
Sahrayıcedid Mezarlığı’nda
toprağa verildi. “İstanbul
Ansiklopedisi” de 11’inci cildin
başlarında, Gökçınar Mehmed
maddesinin yazıldığı 7 bin
sayfada kaldı.
Reşad Ekrem Koçu, bu
toprakların son dönem
hazinelerinden biridir.
O eğitime, öğrenmeye,

5

“İstanbul Ansiklopedisi”nde Yaşar Ekinci’nin çizimiyle Eyüp Sultan Camii
Eyup Sultan Mosque as drawn by Yaşar Ekinci in “Istanbul Encyclopedia.”

6

Öğretmenlik yıllarında Reşad Ekrem Koçu
Reşad Ekrem Koçu in his years as a teacher.

authors such as Edmondo de
Amicis, Jean de Thevenot,
Theophile Deyrolle, J. E.
Dauzats, Mary Montagu, and
Elizabeth Craven.
In what can only be described
as a stroke of genius, Reşad
Ekrem Koçu endeavored to
publish “Istanbul Encyclopedia,”
envisioned as the most
comprehensive city history in
the world. In his own words,
“Istanbul Encyclopedia” was
the city’s alphabetical registry.
Whilst writing his encyclopedia,
he did not pay service to
scientific methods such as
providing references for the
entries, and he lent extensive
space to certain entries of his
choice. When asked why, he
explained, “I am writing the
registry of a city, that’s why I
refer to all kinds of people who
lived in it, and all the events that
came to pass.”
Although, he thought of printing
the “Istanbul Encyclopedia” in
1940, he was able to do so in
1944 with the support of the
lumber trader Cemal Çaltı.
He published the first tome of
the encyclopedia in November

1944. Apart from the text,
colorful reproductions were
also added to this large, 32page volume. In promoting his
work he said, “The treasure of
Turkish history, the jewel of the
Turkish land, the pupil of the
Turkish nation’s eye, the big and
beautiful Istanbul is accounted
with the grandeur it deserves
in this work that took a lifetime
to complete.” He later added
that it would be comprised of 24
volumes.
Reşad Ekrem Koçu lost his
life on July 6, 1975 and on
July 9, 1975 he was buried in
the Sahrayıcedid Cemetery
following his funeral at Göztepe
Tütüncü Mehmed Efendi
Mosque. With 7,000 pages
already written, the “Istanbul
Encyclopedia” was left at the
start of Volume 11, ending
at the half-finished entry for
Gökçınar Mehmed.
On these lands, Reşad Ekrem
Koçu was one of the treasures of
late. He was a rare personality
who greatly cared for education,
learning, and conveying
information to others – all of
which he endeavored to do by
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Reşad Ekrem Koçu’nun “Türk Zaferleri” adlı kitabının kapağı
Reşad Ekrem Koçu’s book entitled “The Turkish Victories”.

aktarmaya büyük önem
veren, bildiklerini başkalarına
aktaran ve bunu da sevdirerek,
merak duygusu uyandırarak
yapan ender şahsiyetlerden
biridir. Yazılı kültürümüze
yapmış olduğu hizmet hiçbir
zaman göz ardı edilemez.
Reşad Ekrem’in yazarlığa
verdiği önemi gösteren Bülent
Hikmet Şeren’in “Reşad Ekrem
ve Matbu Kâğıt” başlıklı
yazısından aktaralım:
“Cömertti, ikrâmseverdi,
misafirperverdi. Hem
de her yerde severdi.
Sokakta, otobüste, vapurda,
evinde, bürosunda, gazete
idarehanesinde… Beni nerede
ve ne zaman yakalasa yemeğe
götürmek âdetiydi. Ekseriya
çeşnisi bol olan İstanbul
lokantasına. Menüde ne varsa
tatmam için âdeta zorlardı. 27
Mayıs’ı müteakip aylarda yine
böyle bir karşılaşmamız olmuş
ve iki lâf edelim diyerek soluğu
o lokantada almıştık. Girer
girmez merhum Peyami Safa
üstâdla karşılaşıverdik. Başka
yere oturmak olmazdı. Hocam
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Koçu, Safa Bey’in yanına geçti,
ben de karşılarına…
Dereden tepeden laflayarak,
atıştırıyorduk.
Bir ara, tam ağzına atmak
üzereyken, gözüm Reşat Ekrem
Bey’in elindeki bir lokma
ekmeğe ilişti. Ekmeğin kabuk
tarafını görmeden ağzına
sokuyordu ve orada da fırının
etiketi yapışıktı. Âdeta bileğine
yapıştım.
-Aman Hoca, bir dakika?
Biraz irkilerek:
-N’oluyor yahu? dedi…
(…)
Lokmayı yutarken de sakin
sakin ilave etti:
-Karnımız hep matbu kâğıt
sayesinde doymuyor mu?
Evet, koca rahmetli: Bizler
öyleydik, karnımız hep o matbu
kâğıtlar sayesinde doymakta ve
doymak için yine ona muhtaç.
Üzerinde bilmem ne fırını
yazan iki kelimelik hurufat tâb
edilmiş o kâğıt etiketi iştahla
çiğnerken, matbu kâğıt’a ne
kadar yapmacıksız, gerçek
saygın olduğunu daha çok
anlamıştım.”

8

Tarihî konularda kitapları olan Reşad Ekrem’in şiir kitabı “Acı Su”.
“Acı Su” (Bitter Water), a book of poems by Reşad Ekrem who mainly wrote
history books.

intriguing his interlocutors. The
service he paid to our written
culture can never be ignored.
Let us quote from a passage of
Bülent Hikmet Şeren’s column
“Reşad Ekrem and Printed
Paper” showing the importance
Reşad Ekrem gave to writing,
“He was generous, a hospitable
bestower. And he loved being
that everywhere. On the street,
in the bus, the ferry, in his house,
office, and the newspaper…
It was a habit of his, to take
me to a place to eat whenever
and wherever he saw me. He
generally took me to any eatery
of Istanbul that offers a variety
of flavors. He would literally
force me to taste whatever was
on the menu. After May 27,
we bumped into one another
again, and saying let’s have
an idle chitchat, we got to that
restaurant in no time flat. And
right when we entered, we saw
the late master, Peyami Safa.
We could not take another table.
My teacher Koçu sat beside Safa
Bey and I sat right across from
them…

We were having a rambling
conversation whilst we munched
on.
Right as he was about to place
it in his mouth, my eye caught
the morsel in Reşat Ekrem
Bey’s hand. He was putting it
in his mouth without looking
at its crust, thus failing to take
notice of the bakery label on it. I
literally caught him by the wrist.
-Professor, hold on a sec!
A bit startled, he asked:
-What’s wrong?…
(…)
And whilst swallowing, he added
quiet calmly:
-Aren’t we making a living thanks
to these printed papers?
Yes, we were, oh the late: That was
how we were, we always made
a living thanks to these printed
papers and we are in dire need
of them to make a living. As he
heartily chewed on that paper label,
that had two or three words printed
on it, saying such and such bakery,
I came to understand that there
were many who showed unfeigned,
candid respect to printed paper.”

KARADENİZ’İN KOYNUNDA GİZLİ BİR CENNET:

ŞAHİNKAYASI KANYONU TABİAT PARKI
A HIDDEN PARADISE AT THE BOSOM OF THE BLACK SEA:

ŞAHİNKAYASI CANYON NATIONAL PARK
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

Samsun… Deniziyle, ormanıyla, akarsularıyla ayrı;
tarihi ve kültürüyle ayrı binlerce güzelliği sinesinde
saklayan bir şehir. Bu cömert coğrafyanın gizli
güzelliklerinden biri de Şahinkayası Kanyonu Tabiat
Parkı. Gökyüzüne yükselen kayalıkların yemyeşil
orman örtüsüyle kaplandığı, derininde akan suyun
yeşiliyle ağaçları kıskandıran gizli bir cennet sanki.
Uçsuz bucaksız göğe uzanmış yemyeşil tepeleri
huzurla doldururken içinizi, kıvrıla kıvrıla akan suları
macerasever yanınızı harekete geçiriverir bir anda.

Samsun… A city that hides in its bosom myriads of
beauties with its sea, forests, and streams on one hand
and historical and cultural heritages on the other. One
of the hidden beauties of this generous geography is
Şahinkayası Canyon. With cliffs that rise to the sky
covered by lush green forests, and waters of green
running deep within, it is literally a hidden paradise. Whilst
its green hills that reach towards the sky and stretch as
far as the eye can see, give you peace, its meandering
waters put your adventurous side into action.

1

1

Kanyon, yemyeşil suyu ve orman örtüsüyle unutulmaz bir doğa gezisi vadediyor.
The canyon promises an unforgettable tour of nature with its teal blue-colored waters and forest floor.

2015 yılında tabiat parkı ilan
edilen Şahinkayası Kanyonu
Karadeniz Bölgesi’nin aksine
çevresindeki doğal alanlarda
Akdeniz bitki örtüsüne ev
sahipliği yapıyor. Kayalıkların
yeşil örtüsünü ağırlıklı olarak
kızılçam ve meşe oluşturuyor.
Zeytin, menengiç ve yabani
nar gibi türlerin de görüldüğü
alanın yer aldığı Vezirköprü
biyolojik çeşitlilik ve endemizm
yönünden Karadeniz Bölgesi’nin
en zengin yöreleri arasında
sayılıyor.
Biyolojik çeşitliliği
zenginleştiren yalnızca bitki
örtüsü değil elbette. Bitki
örtüsünün ve kanyonda akan
muhteşem suyun kucak açtığı
hayvan türleri de var. Kayalıklar
arasında uçan şahinler ya da
güvercinler görürsünüz bazen,
bazen de su yüzünde atlayan
büyük bir sazana yönelir
dikkatiniz. Şanslıysanız belki
bir karaca, sansar, sincap, su
samuru, yaban kazı ya da telli

turna da görebilirsiniz.
Yaklaşık 3 bin 250 metre
uzunluğuyla, su seviyesinden
itibaren 500 metreyi bulan
derinliğiyle ve yer yer 100
metreye düşen darlığıyla
Şahinkayası, eşine az rastlanır
bir kanyon. Kızılırmak’ın en
dar yeri olarak Altınkaya Baraj
Gölü’nü doğal bir görünümle
ikiye ayırır. Dar ve kıvrımlı
bir yolda tekneyle ilerlerken
masmavi gökyüzü ve uçsuz
bucaksızmış gibi görünen
kayalarıyla size kendinizi usta
bir ressamın tuvalindeymişsiniz
gibi hissettirir.
Kanyonun iki yanında duvar
hâlinde görülen kireç taşı ana
kayalarında birçok doğal mağara
göze çarpar. Kanyon boyunca
ilerledikçe sanki geçmişe,
tarihin derinliklerine doğru
gider, milattan önceki yıllardan
kaldığı düşünülen ve niçin
yapıldığı bilinmeyen basamaklar
görürsünüz.
“Bir zamanlar acaba burada

Declared as a natural park in
2015, Şahinkayası Canyon
features the Mediterranean
flora in the surrounding
habitats despite being in
the Black Sea region. The
green of the cliffs is mainly
comprised of red pine and
oak. Vezirköprü, where you
can also come across species
like olive, terebinth, and wild
pomegranate, is considered to
be one of the areas richest in
biodiversity and endemism in
the Black Sea region.
What renders biodiversity
so rich is not solely flora, of
course. There is also the wild
life embraced by the fauna
and that great water running
through it. You sometimes
see hawks or pigeons flying
amongst the cliffs, or a
carp that jumps over the
water surface catches your
attention. If you are lucky,
you may come across roe deer,
weasels, squirrels, otters, wild

ducks, or demoiselle cranes.
Stretching for 3,250 meters
with a depth of around 500
meters from water level and
a width that is as narrow as
100 meters at certain places,
Şahinkayası Canyon is unique.
As the narrowest passage of
Kızılırmak River, it divides
the Altınkaya Dam Lake
with a natural vista. As you
forge ahead on a narrow and
winding course with a boat, it
gives you the feeling of being
inside a picture painted by a
master with its clear blue skies
and rock faces that seem to
stretch as far as the eye can
see.
On both sides of the canyon,
on those walls featuring
mainly limestone, you come
across many natural caves.
As you proceed along the
canyon, seemingly embarking
on a journey into the depths
of history, you will encounter
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Yıldızlar altında kanyonun gece manzarası bir başka güzel.
The night view of the canyon under the stars is really beautiful.
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birileri yaşadı mı?” sorusunu
sormadan geçemeyeceğiniz
mağaraları gezdikten sonra, bu
eşsiz coğrafyada yine binlerce yıl
önceden, Hititler zamanından
kaldığı düşünülen kaya
mezarları da ilginizi çekebilir.
Şahinkayası Kanyonu zahmetle,
âdeta tırnaklarıyla doruklara
tırmanmayı sevenlere bu
zahmetin karşılığını fazlasıyla
veriyor. Zirveye çıkıp da orada
gün batımının eşlik ettiği göl ve
kanyon manzarasını görmenin
keyfi, bütün yorgunluğunuzu
unutturup sizi bambaşka bir ruh
hâline sürüklüyor.
Şahinkayası Kanyonu
özellikle profesyoneller için
dağcılık ve yamaç paraşütü
gibi heyecan verici aktiviteler
adına potansiyel taşıyor.
Kanyonda tekneyle ya da botla

gezinti yapmak da mümkün.
Kanyon çeşit çeşit kuşlarıyla
kuş gözlemciliğine de imkân
sağlamakla birlikte objektifinde
anı biriktirmeyi seven fotoğraf
tutkunlarına güzel görüntüler
sunuyor.
Tabiat parkında ruhunu
doyuran ziyaretçiler
Vezirköprü’nün muhteşem
lezzetlerini tadarak bu ziyareti
daha da zirveye taşıyabilirler.
Vezirköprü’deki butik
otellerde konaklama
imkânı bularak yapacağınız
Şahinkayası Kanyonu
Tabiat Parkı ziyaretiniz
için Samsun seyahatinizi
İstanbul ve Ankara’dan
direkt ve Türkiye’nin
dört bir yanından
aktarmalı uçuşlarla
gerçekleştirebilirsiniz.

3

3

Kanyonun tüm güzelliklerini tekne gezileriyle görmek mümkün.
It is possible to see all the canyon’s beauties by taking a boat tour.
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steps believed to have been
built for an unknown purpose
before common era.
In this unprecedented
geography, after exploring
the caves which will make you
wonder how people once lived in
them, the rock tombs considered
to date back to the Hittites
draw your attention.
Şahinkayası Canyon meets and
surpasses the expectations of
those who would like to climb
to the peaks, veritably clawing
their way up. The pleasure
of climbing to the peak and
enjoying the vistas presented
by the lake and canyon to the
accompaniment of the sunset,
alter your state of mind by
shedding your exhaustion.
Şahinkayası Canyon is an area
that holds a lot of potential

for professionals when it
comes to exciting activities
such as mountaineering and
paragliding. You can also go
on a boat tour or canoe in the
canyon. Providing the chance
to observe many different kinds
of bird species, the canyon
presents photography lovers the
chance to take beautiful shots.
The visitors, who satisfy their
souls in the natural park, can
culminate this trip by tasting
the delightful delicacies of
Vezirköprü.
For your Şahinkayası Canyon
Natural Park visit, throughout
which you can stay at the
boutique hotels in Vezirköprü,
you can fly directly to Samsun
from Istanbul and Ankara, or by
connecting flights from all over
Turkey.

+90 216
440 40 50

ANADOLU’DAN BEŞ TATLI
FIVE DESSERTS FROM ANATOLIA
RAHİME DEMİR BULUT
ERAY KIRAY

Bazısı bayram sofralarında senede bir iki
kez göründükten sonra ortadan kaybolur,
bazısı ramazan sofralarının aranılan lezzetine
dönüşür. Güllaç gibi sadece ramazanlarda
o akça pakça yüzünü gösterip yıl boyu bir
daha tadamadıklarımızdan ancak yöresinde
yiyebildiklerimize uzanan nice tatlısı vardır
Anadolu’nun. 30 yıl öncesine kadar mevsiminde
ve yerinde tadabileceğiniz bu lezzetlerin bir
kısmının ünü doğduğu toprakları aşarak tüm
Türkiye’ye, hatta girişimcilerin gayretiyle
dünyaya yayıldı.
Sizler için bu sayıda daha ziyade bayram ve
ramazan sofralarında yer bulan, kendi yöresiyle
özdeşleşmiş, şehrinde yemenizi tavsiye
edeceğimiz beş tatlıyı derledik.
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Some would put an appearance once or twice at Bairam
tables and then disappear into thin air; others became
essential guests of Ramadan tables. Anatolia has so many
desserts ranging from güllaç, which shows its moon face
during the month of Ramadan and then does not give us
a chance to taste it again for a whole year, to those we can
only eat in their homelands. The fame of some of these
delicacies, which thirty years ago you could only taste in
season and on the spot, has now gone beyond the borders
of the lands they were born in and reached the whole of
Turkey –and even the wide world thanks to the efforts of
entrepreneurs.
We have brought together five desserts that have come
to be identified with the region they were first made in
and generally take their place on Bairam and Ramadan
tables; we certainly recommend that you taste them in
their cities of origin.
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FISTIKLI LEZZET TOPLARI: KEREBİÇ / MERSİN

PISTACHIO ROLLS: KEREBİÇ / MERSİN

Kereviç, gerebiç gibi adlarla da anılan kerebiç, Mersin şehrine özgü
bir tatlı. Otantik bir ismi ve özgün bir tadı var. Yakın zamanlara
kadar Mersin’de sadece ramazan sofralarının tatlısı iken evlerden
çıkıp ustalarının elinde şehrin ziyaretçilerine sair vakitlerde
sunulmaya başlandı.
Görünüşü hafifçe kızarmış içli köfteyi andıran kerebiç; irmik, un,
yağ, yumurta, şeker ve karbonattan müteşekkil bir hamur ve ceviz ya
da fıstık içiyle hazırlanır. Yoğrulup dinlendirilen bu irmikli hamur,
ceviz büyüklüğünde toplara ayrılarak, içi oyularak şekillendirilir.
İçerisine damak tadına göre ceviz ya da fıstık ezmesi doldurulur.
İçli köfte gibi kapatılan bu lezzet topları, bir tepsiye dizilir; derecesi
yüksek olmayan fırında hafifçe kızartılır. Bu hâliyle içi fıstık ve cevizle
doldurulmuş, çok az şeker ihtiva eden irmikli bir kurabiye tadındadır.
Çöğen otunun kökünden hazırlanan sosu ve kızarmış kerebiç topları
ayrı ayrı servis edildiğinden sos ilave etmeden de tadına bakabilirsiniz.
Kerebiçi yöreye özgü bir tatlı kılan esas unsur, çöğen otu köklerinden
hazırlanıp üzerine dökülen, köpük kıvamındaki beyaz sosudur. İlk kez
deniyorsanız kremaya benzeyen bu sosun alışık olmadığınız bir tat
olabileceğini hatırlatalım.
Bir diğer tavsiyemiz ise 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesi ile
Mersin’e özgü olduğu kayıt altına alınan kerebiçi kendi öz memleketi
Mersin’de tatmanız. İrmiği, kızartılması ve özgün köpüğüyle
hazırlanması bir ustalık ve tecrübe gerektiriyor. Merkeze yakın Toros
yaylalarında yöresel pek çok kerebiç durağı bulabilirsiniz.

Referred to as "kerebiç" or "gerebiç," it is a dessert particular to Mersin. It
has an authentic name and a unique taste. Until quite recently it was only
placed on the tables during Ramadan in Mersin. Now, it has come out of the
houses and is presented by the hands of its masters to the city’s visitors not
only in Ramadan but at all times.
Reminding one a bit of fried kibbeh when you look at it, this dessert is
prepared with a dough made from semolina, flour, oil, egg, sugar, and
either walnut or pistachio filling. The dough made with semolina which is
knead and left aside to rest, is divided into walnut-sized rolls which are
then carved out, filled, and shaped. You either fill them with walnuts or
pistachios. Closed like kibbeh, these tasty rolls are lined side by side on a
tray and baked in an oven on medium heat. At this stage, it is like a cookie,
not too sweet, made with semolina and filled with pistachio or walnuts.
Since the baked kerebiç rolls and their cream sauce made from soapwort
root are served separately, you can also taste them without dressing on top.
The thing that makes kerebiç a dessert specific to the region is this frothlike cream sauce made from soapwort root as a topping. Let us remind you
that if you are trying it for the first time this sauce can be a taste you may
not be familiar with.
We recommend that you taste kerebiç, which in 2019 was registered and
granted a geographical indication certificate for being specific to Mersin, at
its homeland. Its semolina, the way it is baked and prepared with its unique
froth cream sauce requires mastery and experience. Let us also mention
that you can find many regional kerebiç stops at the Taurus Highlands close
to the center.
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EKMEĞİN EN TATLI HÂLİ: EKMEK KADAYIFI /AFYONKARAHİSAR
Balıkesir’den İç Ege’ye doğru inerken Afyonkarahisar’da muhakkak bir
mola verin. Sofradan artakalan ekmeklerden yapılacaklar konusunda
çok maharetli olan Anadolu insanı yüzyıllar önce ekmek kadayıfını
keşfetti! Böylesine pratik bir gaye ile Afyon’da ortaya çıksa da kadayıfın
ana malzemesi ekmek bugün artık özel olarak pişiriliyor ve ortasına
kaymak döşemek için ikiye bölünüyor. Bayat ekmekleri değerlendirmek
için sofrada arzıendam ettiği yıllar çok gerilerde kalmış anlayacağınız.
Vakti zamanında pek çok tatlı gibi bayram sofralarıyla özdeşleşen ekmek
kadayıfını hazırlamanın öyle büyük bir zorluğu da yok. Evde un, su,
yumurta, tereyağı ve maya ile ekmeğini kendiniz hazırlayabileceğiniz
gibi pişirilip ikiye ayrılmış hazır kadayıf ekmeğini de kullanabilirsiniz.
Bir ekmek için yaklaşık sekiz su bardağı şeker ve aynı ölçüde su ile bolca
bir şerbet yapılır öncelikle. Halka halka doğranmış bir limon, rengi
koyulaşıncaya kadar karamelize edilir, şerbete katılarak birlikte yarım
saatten fazla kaynatılır. Genişçe bir tepsiye yerleştirilip bir bardak su ile
yumuşatılan ekmeğe şerbeti ilave edilerek ocakta çevrile çevrile 20 dakika
kadar pişirilir. Büsbütün yumuşayana dek bir kürdanla şerbetini tümüyle
çekip çekmediği kontrol edilir. Arasına ya da üzerine kaymak ilave edilerek
sunulur.
Artık şöyle bol tarafından kaymağı ve üzerine kondurulmuş vişnesi ile
ekmeğin bu en tatlı hâlinin davetkâr çağrısına kulak verme zamanı.

THE SWEETEST FORM OF BREAD: EKMEK KADAYIFI (BREAD
KATAYIF) /AFYONKARAHİSAR
Going down from Balıkesir to the Central Aegean, you need to stop at
Afyonkarahisar. Quite skillful when it comes to what can be done from
leftover bread, the Anatolian people discovered bread kadayıf centuries
ago! Even though it came about for such a practical reason, in Afyon, the
main ingredient of kadayıf is specially baked today and cut into half to fill
with clotted cream. The times when it appeared on the tables to utilize stale
bread are now a thing of the past. It is not really that difficult to prepare
bread kadayıf that is identified with the Bairam tables of olden days. You
can either prepare your own bread with flour, water, egg, butter, and yeast
at home or you can use the ready-made kadayıf bread cut into half. You first
need to prepare plenty of syrup with about eight cups of sugar and water
of the same amount. A lemon that is sliced into rings is caramelized until
it turns dark and added to the syrup which is kept boiling for about half an
hour. Placing it on a large tray and softening it with a glass of water, you
add the syrup to the bread and cook it for 20 minutes, turning it around
every now and then. When it becomes golden, check with the help of a
toothpick if it has absorbed the syrup. Serve by adding clotted cream on top
or in between two layers.
It is time to give in to the inviting call of the sweetest form of bread with its
topping of plenty of clotted cream and a cherry to top it all off.
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PEYNİRİN ŞEKERLE BULUŞMASI: HÖŞMERİM / BALIKESİR

WHEN CHEESE MET SUGAR: HÖŞMERİM / BALIKESİR

Malzemesi son derece sade, tadı itibarıyla lezzetli höşmerimin adı gibi
hoş bir hikâyesi var:
Bir rivayete göre, askerden yeni gelen eşine ikram edecek fazlaca bir
nevalesi olmayan genç bir kadın evindeki peynir, irmik ve şekerle bir tatlı
hazırlar. İştahla tatlıyı kaşıklayan eşine “Hoş mu erim?” diye de ara ara
sorar. Adı bu zarif hikâyeye istinaden “höşmerim” olarak şöhret bulur.
Bu hikâyenin bir diğer versiyonu da Kurtuluş Savaşı’nda Türk erlerine
benzer şekilde bir tatlı hazırlayan ve onlar yerken sık sık “Hoş mu erim?”
diye soran yaşlı bir nineye atfedilerek anlatılır.
Bazı yörelerde “peynir tatlısı” olarak da bilinen höşmerim, Evliya
Çelebi’nin anlatısına göre Trabzon’a yerleşen ilk Türk göçebelerinde
görülmüş ve şöhret bulduğu Balıkesir yöresine de buradan geçmiştir.
Günümüzde höşmerim, en makbul tadında hazırlandığı Balıkesir ile
özdeşleşmiş bir tatlı. Peynirle uyumu mükemmel olan höşmerim insanı
baymaz, bilakis nefasetinden dolayı daha çok yeme isteği uyandırır.
Hazırlanması son derece kolay, tadı hafif olan höşmerimin malzemeleri
de çok sade: Tuzsuz peynir, süt, şeker, irmik ve tereyağı ile hazırlanan
tatlının önce irmiği yağda hafifçe kavrulur. Peyniri ezilip bu meyanenin
içine yedirilir. Şekeri ve tercihe göre süt ya da bir miktar suyu ilave
edilerek yağı hafifçe karışımın üzerinde kendini bırakıncaya kadar
pişirilir. Demlendirilir ve isteğe göre sıcak ya da soğuk servis edilir.
Balıkesir’de hemen her peynircide ve tatlıcıda bulabileceğiniz höşmerimi
bir tepsiye döşeyip fırınlayarak servis edenler de var. “Her hâli lezzetli.”
diyerek tercihi sizin damak tadınıza bırakalım. Afiyet olsun.

With ingredients so humble, a delicacy of taste, "höşmerim" has a story that is
as appealing as its name.
It is said that a young woman who did not have much food to offer her
husband who returned from war, prepared a dessert with the cheese, semolina
and sugar in their home, and continuously asked him “Hoş mu erim?” (Is
it any good, man of mine?) as he ate. As a result, it is called “höşmerim.”
Another version of this story is also told referring to a granny who prepared a
dessert for the Turkish soldiers fighting the War of Independence and asked
them, “Hoş mu erim?” from time to time as they ate it.
Known also in some regions as “cheese dessert,” höşmerim, according to Evliya
Çelebi, was first seen among the Turkish nomads who settled in Trabzon and
originating from there arrived in the Balıkesir region where it rose to fame.
Today, höşmerim is a dessert that is identified with Balıkesir, where it is
prepared in the most delectable way. With the perfect harmony of sugar and
cheese, höşmerim does not oversaturate -to the contrary it is so good that it
leaves you wanting more.
It is quite easy to prepare and is a light dessert as its ingredients are very
humble. Prepared with unsalted cheese, milk, sugar, semolina, and butter,
first the semolina is sautéed in butter. The cheese is pressed down and added
to this mixture until evenly distributed. Adding the sugar and milk or water
to your liking, it is cooked until the butter shows on top. It is left to rest
and served either hot or cold. There are those in Balıkesir who serve baked
höşmerim, which you can find in the shop of any cheese or dessert maker.
Saying “It is delicious any way,” let us leave the decision to you. Enjoy!
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SARAYLARA LAYIK KADAYIF DOLMASI / ERZURUM

PALATIAL STUFFED KADAYIF/ ERZURUM

Erzurumlular kadayıf dolmasının Osmanlı sarayında da çok sevilen,
saraylara layık bir tatlı olmasıyla övünür. Yiyeni baymayan tadına ve
görünüşünün otantikliğine bakılırsa haksız da sayılmazlar. Erzurumlular
onu iftar sofralarının olmazsa olmazı kabul eder. Pek çok yöresel tatlı
gibi son zamanlara kadar ramazan ve bayram gibi özel zamanların tatlısı
olan kadayıf dolmasının ünü, doğduğu toprakları aşarak tüm Türkiye’yi
sarmış durumda. Daha çeyrek asır öncesine kadar Erzurum’un evlerindeki
mutfaklarda yapılan kadayıf dolması İstanbul gibi büyük şehirlerin
restoran menülerinde de yerini almaya başladı. İstanbul’da da tatsanız bir
Erzurumlunun eliyle hazırlananını bulmanız önerilir!
Kadayıf dolmasının ana malzemesi dökme kadayıf, ev yapımı diğer tatlıların
malzemeleri gibi evde hazırlanmaz; işi yalnızca kadayıf dökmek olan
ustalardan taze taze alınır. Kadayıfların tel tel olmasına, kırılıp kırpılmadan
bu hâliyle içine ceviz ilave edilerek sarılmasına dikkat edilir. Lezzetinin
sırrı, hazırlayan kişinin ustalığında olduğu kadar malzemenin tazeliğinde
ve kalitesinde de gizlidir. Bu tel kadayıflardan bir miktar alınır ve içine ceviz
konularak avuçta sarılır. Hazırlanan dolmalar genişçe bir kâse içinde iyice
çırpılan bir yumurtaya hafifçe batırılarak bekletmeden bol yağda kızartılır.
Önceden iki bardak su ve şekerle hazırlanan şerbetin bir kenarda soğumaya
bırakılması gerekir. Zira, içi cevizle doldurulup hafifçe ve bastırmadan
yumurtaya bulanarak kızartılan dolmalar, sıcağı sıcağına hemen bu şerbetin
içine atılmalıdır. Şerbeti süzülerek tabağa dizilen kadayıf dolması bu taze
hâliyle afiyetle yenir. Hafiften ılık olması, yeni hazırlandığının bir göstergesi
olarak makbuldür.
Yanında da Erzurum usulü bir bardak çayınız varsa keyfinize diyecek yok
artık! İnsan dünyada daha ne ister ki!

People of Erzurum are proud of their stuffed kadayıf being one of the best
loved desserts of the Ottoman palace – a palatial dessert! Judging by its
authentic appearance and its taste that is not oversaturating, they may be
right. Erzurumians consider it to be an essential part of Ramadan tables.
Like many regional desserts, the fame of stuffed kadayıf, which until recently
was the dessert of special occasions like Ramadan and Bairams, has gone
beyond its place of birth to appeal to all of Turkey. About a quarter century
ago, prepared in Erzurum’s household kitchens, this dessert started taking
its place on the menus of restaurants in metropoles such as Istanbul. Even
though you taste it in Istanbul, we recommend that you find one that is made
by the hands of an Erzurumian!
The main ingredient of stuffed kadayıf, the shredded kadayıf, is not
homemade like the ingredients of other desserts: it is bought fresh from the
masters who only do this as a job. Attention is paid to keep the filiform of the
kadayıf, to fill it with walnuts, and wrap it without breaking or paring the
strands. The secret to its taste does not only lie in the mastery of its maker,
but also the freshness and quality of the ingredients. You take some of the
shredded kadayıf, place some walnuts in it, and wrap it in your palm. The
stuffed kadayıf is dipped slightly in eggs whisked in a bowl and is deep fried.
The syrup is prepared with two glasses of water and sugar and must be left to
rest beforehand. This is because the fried stuffed kadayıf should be placed in
the syrup right away. After being dipped in the syrup and placed on a serving
platter to drain, the dessert is consumed immediately while it is still fresh. Its
warmness is appreciated since it’s the proof that it is freshly made.
If you have a glass of tea to go with it –Erzurum style– that is perfection!
What more could you ask for in this world?
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BAYRAMLARIN KÖMBESİ / GAZİANTEP

THE KÖMBE OF BAIRAMS / GAZİANTEP

Bir Orta Anadolu insanı olarak kömbenin bendeki çağrışımı börek ya da
katmer benzeri tuzlu ve kahvaltılık bir lezzettir. Siz de bayramlardan
bir bayram yolunuzu lezzet diyarı Gaziantep’e düşürdüğünüzde kömbe
tanımını yeniden yapacaksınız. Gaziantep yöresinde bayramlarda
ikram edilen kömbe, bir tür kurabiye. Tereyağı, sıvı yağ, süt, şeker,
kabartma tozu gibi bilindik kurabiye malzemelerinin yanı sıra susam,
vanilya, tarçın, tercihe göre tane kimyon, toz karanfil, mahlep, ceviz içi
gibi zengin bir baharat çeşnisi de ihtiva eden kömbe hamuru, tepsiye
kurabiye şeklinde dizilip orta hararette kızartılıyor. Damak tadına göre
hafif yumuşak olacak tombiklikte ya da kıtır kıtır yenecek incelikte
açılabiliyor.
Bayramlarda her misafire ikram etmek üzere bolca hazırlanan
kömbenin öne çıkan bir özelliği de bayatlamadan uzun süre
kalabilmesi. Bu süre, kullanılan malzemenin kalitesine ve pişirme
ustalığına göre iki üç aya kadar uzayabiliyor. İki bayram arasında
Gaziantep’te bir evde misafir olursanız çayın ya da ayranın yanında size
muhakkak kömbe de ikram edileceğinin müjdesini verelim.

As someone of Central Anatolian origin, when you say "kömbe," what comes
to my mind is something that is close to "börek" or "katmer," a salty delicacy
consumed generally at breakfast. Deciding to visit Gaziantep on a Bairam,
will lead you to change your definition of kömbe. Offered to guests during
Bairams in the Gaziantep region, kömbe is a kind of cookie. Besides familiar
cookie ingredients such as butter, vegetable oil, milk, sugar, baking powder,
it features sesame, vanilla, and cinnamon and, according to taste, a rich
assortment of spices such as cumin, powdered cloves, mahleb, and crushed
walnuts. The kömbe dough is placed on a tray in the shape of cookies side by
side and baked at medium heat. Depending on your taste, you either make it a
little thick so that it is soft, or thin so that it becomes crispy.
Another feature of kömbe prepared to be served to guests during Bairams is
that it can stay good for a long time. This can go up to two to three months
depending on the quality of the ingredients and the baking skills of its makers.
If you stay at a house in Gaziantep between two Bairams, let us break the
good news: you will certainly be served kömbe with tea or ayran (yoghurt
drink) to go along with it.
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ŞEHRİN
YENİ GÜZELİYLE
BÜYÜK
AÇILIŞ

18 EKiM

200’ün üzerinde marka ve eşsiz lezzetlerle dolu
İzmir’in yeni güzeli Hilltown Karşıyaka Alışveriş
Merkezi’nde buluşalım.

Hilltown

rgy.com.tr

hilltownkarsiyaka

hilltownkarsiyakaavm

hilltownkrsyka

hilltownkarsiyaka.com

TEKNOFEST 2019 YENİ FİKİRLERLE UÇUYOR
TEKNOFEST 2019 TAKES OFF NEW IDEAS

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 17-22 Eylül
tarihlerinde gerçekleşiyor. Teknolojiye ve onun desteğinde uçan, yürüyen, iş yapan her türlü cisme
merakı olanlar, festivalin düzenleneceği Atatürk Havalimanı’na davetli!
The only festival that reaches up to the clouds, TEKNOFEST Aeronautics, Space and Technology Festival
will be held on September 17-22. All those who are interested in technology and all sorts of objects that
run and work with its support are invited to the festival grounds at Atatürk Airport!
GÖKÇEN ATA
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İlk kez geçtiğimiz yıl
düzenlenen ve 550 binden
fazla ziyaretçisiyle dünyanın
en büyük ikinci havacılık
etkinliği olan TEKNOFEST
Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali bu sene 1 milyon
ziyaretçi hedefleyen ve
farklı ilgi alanlarına hitap
eden etkinlik programıyla
17-22 Eylül tarihlerinde
Atatürk Havalimanı’nda
düzenleniyor.
Birbirinden ilginç projelerin
sunumundan ziyaretçi
deneyimine açık aktivitelere,
drone yarışmalarından
askerî ve sivil hava araçları
sergisine uzanan geniş
bir yelpazede ziyaretçiler
teknolojinin yarınına
dair yeni perspektiflerle
karşılaşacak.
Bir başka deyişle,
TEKNOFEST’te dileyen
uçakların akrobasi
gösterilerini izlemekle
yetinebilir. Dileyen de
merakı kışkırtan, öğrenmeyi
eğlenceye çeviren, bir

sonraki adımı düşündüren
etkinliklere katılabilir.
Bunlardan daha fazlasını
isteyenler ise bir başka
köşede düşünce sınırlarını
zorlayan karmaşık proje
ve fikirlerin tartışılmasını
izleyebilir.
TEKNOFEST, bir festival
olarak popüler teknolojiye
dokunuyor olsa da
hedefleri bunun çok
ötesinde. Etkinlik, Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı ile
T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yürütücülüğünde,
Türkiye’nin önde gelen
teknoloji şirketleri, kamu
kurumları ve üniversitelerin
desteğiyle düzenleniyor.
“Millî Teknoloji Hamlesi”
sloganı ile yola çıkan
TEKNOFEST; toplumun
her kesiminde teknoloji ve
bilim konusunda farkındalık
oluşturmak, Türkiye’nin
bilim ve mühendislik
alanlarında yetişmiş insan
kaynağını arttırmak,
gençlerin geleceğin

The TEKNOFEST Aeronautics,
Space and Technology Festival,
the world’s second greatest
aeronautics event, held last
year with the participation of
over 550,000 visitors, will be
held at the Atatürk Airport
on September 17-22 with a
program appealing to various
areas of interest. The festival
aims to reach 1 million visitors
this year.
Participants will be introduced
to new perspectives on
tomorrow’s technology with a
wide array of activities ranging
from the presentation of
projects, one more interesting
than the other, to interactive
activities for visitors, and from
drone competitions to military
and civil aircrafts exhibitions.
In other words, during
TEKNOFEST, those who
would like to can simply
enjoy watching air shows,
while others can take part in
activities that arouse curiosity,
make learning fun, and get
one thinking ahead. Those who

want more can bear witness to
discussions on complex projects
and ideas that go beyond the
stretches of imagination.
Even if TEKNOFEST is a
festival on technology, it
has outreaching goals. The
event is organized by Turkey
Technology Team Foundation
under the auspices of the
Republic of Turkey Ministry of
Industry and Technology with
the support of Turkey’s leading
technological companies, public
organizations, and universities.
Setting out with the slogan
“National Technology Spurt,”
TEKNOFEST makes futureoriented strides in raising
awareness on technology and
science in all factions of society,
increasing Turkey’s qualified
workforce in the fields of
science and engineering, and
supporting the youth’s advances
in the technologies of the
future.
Once again this year,
TEKNOFEST will be the
backdrop of many first and
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teknolojileri üzerinde
çalışmalarını desteklemek
gibi geleceğe yönelik adımlar
içeriyor.
Bu yıl yine ilklere ve
çekişmeli yarışmalara sahne
olacak TEKNOFEST’in 1
milyonun üzerinde ziyaretçi
ağırlaması bekleniyor. 19
farklı kategoride, Türkiye
tarihinin en büyük ödüllü
teknoloji yarışmalarına
sahne olan TEKNOFEST
Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleşecek olsa da bu
sene coğrafyasını genişletti:
Roketler Tuz Gölü’nde
ateşlenecek, savaşan İHA’lar
Yenikapı’da kapışacak…
Program zengin demiştik;
neler göreceğimize şimdi bir
göz atalım.
İddialı Projeler, Seyirlik
Yarışmalar
Uçan Araba, Sürücüsüz Araç,
Roket Yarışmaları gibi agresif
ve çekişmeli sahneler içeren
bu kategorideki yarışmalarda
ortaokul, lise, üniversite
takımları ve profesyoneller
kendi geliştirdikleri araçları
yarıştıracak. Fakat asıl
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amaç, geleceğin teknoloji
ürünlerini geliştirmeyi
teşvik etmek. İzleyiciler
için oldukça keyifli geçecek
bu yarışmalarda dereceye
girenleri toplamda 2 milyon
TL’nin üzerinde bir ödül
bekliyor.
Atatürk Havalimanı’nda
17-22 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek
etkinlikler arasında Model
Uydu Yarışması, Uçan
Araba Tasarım Yarışması,
İnsansız Su Altı Sistemleri
Yarışması, Robotik Fetih
1453 Yarışması, Yapay
Zekâ Yarışması, Sürü İHA
Yarışması, İnsansız Hava
Aracı Yarışması, World
Drone Cup ve Take Off
gibi çekişmeli ve tam
seyirlik yarışmalar var.
Ayrıca bir köşede Mini Jet
Radyal Kompresör Tasarım
Yarışması, İnsanlık Yararına
Teknoloji Yarışması,
Robotik Yarışmaları,
Turbo Fan Motor Tasarım
Yarışması gibi etkinlikler
düzenlenirken bir başka
köşede Hackİstanbul, Travel
Hackathon yarışmaları ve

closely contested competitions
and is expected to host over 1
million visitors. TEKNOFEST
will feature technology
competitions in 19 different
categories presenting the
grandest total of prizes to
be offered to date in Turkey.
Although it will be organized
at Atatürk Airport, it has
expanded its geographical
coverage: rockets will be
launched on the shores of Lake
Tuz and the Fighter UAVs will
be taking on one another at
Yenikapı… We mentioned that
the program was rich - let’s take
a look at what awaits us.
Ambitious Projects,
Entertaining Competitions
Teams of secondary schools,
high schools, universities, and
professionals will be competing
with the vehicles they built in
competitions expected to be
a bit aggressive and closely
contested, such as the Flying
Car Design, Unmanned
Aerial Vehicle, and Rocket
Competitions. The main aim is
to encourage the development
of technological products. Those

who get a ranking in these
competitions, which will be
entertaining for the audience,
will win prizes totaling over 2
million TRY.
Among the activities to be
organized at Atatürk Airport
on September 17-22 are
competitions that will be
contended and entertaining
to watch such as the Model
Satellite Competition, Flying
Car Design Competition,
Unmanned Underwater
Systems, Robotic Conquest
1453 Competition, AI
Competition, Swarm UAV
Competition, Unmanned
Aerial Vehicle Competition,
World Drone Cup, and Take
Off International Initiative
Summit. While on one corner
events such as the Mini Jet
Radial Compressor Design
Competition, the Technology
for Humanity Competition,
the Robotics Competition, and
the Turbo Fan Engine Design
Competition will be held, on
the other HackIstanbul, Travel
Hackathon, and the Smart
Spaces Hackathon Competition
will be escalating the fervor and

Akıllı Mekânlar Hackathon
Yarışması coşku ve heyecanı
zirveye taşıyacak.
TEKNOFEST kapsamında
bazı yarışmalar Atatürk
Havalimanı dışında ve farklı
tarihlerde gerçekleştirilecek.
4-19 Eylül tarihleri
arasındaki yarışmalardan
Roket Yarışması 4-10 Eylül
tarihlerinde Tuz Gölü’nde,
Savaşan İHA Yarışması
10-14 Eylül tarihlerinde
Yenikapı’da, Efficiency
Challenge Yarışması 14-19
Eylül tarihlerinde Kocaeli
Yarış Pisti’nde düzenlenecek.
Nefes Kesen Gösteriler,
Ufuk Açan Deneyimler
TEKNOFEST, teknoloji
odaklı yarışmaların yanı
sıra hem havada hem de
yerde eğlenceli ve coşkulu
bir festival içeriğiyle

destekleniyor. Türkiye’nin
gururu Solo Türk ve Türk
Yıldızları ile birlikte Türk
ve yabancı gösteri grupları
bu yıl festival boyunca
havacılık gösterileri sunacak.
Ayrıca farklı büyüklüklere ve
görevlere sahip çok sayıda
özel uçak festival alanında
sergilenecek ve meraklı
ziyaretçiler bunları yakından
inceleyebilecek. Festival
alanındaki rüzgâr tüneli ve
planetaryum ile teknoloji
şirketleri stantlarındaki özel
teknolojik ürün ve hizmetler
de ziyaretçilerin deneyimine
sunuluyor. Festivalin teknoloji
atölyeleri ve eğitici atölye
çalışmaları herkese açık.
Çocuklar için özel bir etkinlik de
var; gönüllülerden oluşan bir
ekip tarafından organize edilen
DENEYAP Atölyeleri geleceğin
mucitlerine hitap ediyor.

excitement.
Some of the competitions
organized within the scope of
TEKNOFEST will be held on
various dates at venues other
than Atatürk Airport. Among
the competitions to be held
between September 4 and 19
are the following: the Rocket
Competition will be held on
the shores of Lake Tuz on
September 4-10; the Fighter
UAV will be held on September
10-14 at Yenikapı; and the
Efficiency Challenge Electric
Vehicle Competition will be held
at the Kocaeli Race Track on
September 14-19.
Breathtaking Shows,
Experiences That Broaden
Horizons
Besides competitions with
a focus on technology,
TEKNOFEST is supported

by an entertaining festival
content both in the air and on
the ground. This year, alongside
Solo Türk and Turkish Stars, the
pride and joy of Turkey, national
and international teams will
be presenting aviation shows
throughout the duration of the
festival. Moreover, aircraft of
various sizes and fields of service
will be on display at the festival
grounds and will be available to
be examined by enthusiasts. A
wind tunnel, a planetarium, and
special technological products
and services will be presented
to visitors at the booths of
technology companies. The
festival’s technology workshops
and educational workshops
are open to all. There is also a
very special event for children:
organized by a group of volunteers,
the TRYIT workshop appeals to the
inventors of the future.
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ÇOCUKLARDA DÜRTÜSELLİK
NAMIDİĞER “YARAMAZ” ÇOCUKLAR
IMPULSE-CONTROL DISORDER IN CHILDREN - AKA “NAUGHTY” CHILDREN
Her ne kadar “yaramaz, haylaz, sabırsız” kelimeleriyle etiketlenmiş olsalar da psikoloji ve psikiyatri kliniklerine en çok yolu düşen çocuklar “dürtüsellik” sorunu yaşayan çocuklardır. Sadece
ebeveynlerin değil öğretmenlerin de şikâyetlerine “mazhar” olan; nerede bir olay varsa orada olan
çocuklar işte bu çocuklardır.
Even though they are labeled “naughty, mischievous, or impatient,” the children whose paths
cross with psychology and psychiatric clinics are often those who have a problem with impulse
control. These are the children not only parents but also teachers complain about the most, the
children who are the “usual suspects”.
UZM. PSİKOLOG RAMAZAN ŞİMŞEK

90 ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2019

Dürtüsellik, ortama
uygun olmayan veya aşırı
riskli, olgunlaşmamış, iyi
planlanmamış ve çoğunlukla
istenmeyen sonuçlara yol
açan çeşitli davranışları
kapsayan psikiyatrik
ve nörogelişimsel bir
bozukluk olarak tanımlanır.
Dürtüsellik sabırsızlık,
dikkatsizlik, risk alma,
heyecan arama, zevk arama,
zarar görme ihtimalini düşük
hesaplama ve dışadönüklük
gibi özellikler ile kendini
gösterir. Dürtüsellik
çok sayıda psikolojik ve
psikiyatrik bozukluğun
çekirdek belirtilerinden
biridir. Ergenlik döneminde
zararlı alışkanlıklara,
bağımlılıklara ve suça en
yatkın olan bozukluklardan
biridir. Dürtüsellik
yetişkinlik döneminde
de öfke patlamalarına,
kleptomaniye, kumar
oynamaya, trikotilomaniye
(saç, kıl yolma bozukluğu),
piromaniye (yangın çıkarma),

alışveriş ve bilgisayar
bağımlılıklarına neden
olabileceği için çocukluk
döneminde tedavi edilmesi,
psikiyatrik, pedagojik ve
psikolojik destek alınması
çok önemlidir.
Yapılan sayısız araştırma
sonuçları ve MR görüntüleri
gösteriyor ki dürtüsellik
büyük oranda yapısal bir
sorundur. Dürtüsellik
sorunu yaşayan çocuklarda
profrontal korteks, bazal
gangliyon ve nükleus
akkumbens işlevlerinde
bozulmalar, seratonin ve
dopamin seviyelerinin
etkileri artık daha net
biliniyor.
Dürtüsellik sorunu yaşayan
çocuklar hemen fark
edilir. Çünkü uzun süre
hareketsiz kalamazlar ya da
konuşmadan duramazlar. Bir
şey yapmadan önce sonucunu
düşünemezler. Anne ve
babalar sıklıkla “Freni yok”
ifadesini kullanırlar. Söz ve
davranışlarının ortama uyup

Impulse-control disorder (ICD)
is defined as a psychiatric and
neurodevelopmental disorder
that covers various behaviors
which are improper and
immature or pose excessive
risk and generally yield
unwanted results. Impulsecontrol disorder manifests as
impatience, inattention, risktaking, seeking excitement and
gratification, miscalculations
in risk assessment, and
extroversion. Impulsivity
is one of the core indicators
of many psychiatric and
psychological disorders. It is
one of the disorders that make
you more prone to bad habits,
addiction, and being inclined to
crime in puberty. Considering
that impulsivity may lead to
bursts of rage, kleptomania,
gambling, trichotillomania
(disorder of tearing one’s hair
out), pyromania (disorder of
starting fires), and shopping
and computer addiction in
adulthood, it would be best
to treat it in childhood, and

it is crucial to get psychiatric,
pedagogical, and psychological
help.
The results of myriads of
research studies and MRI
scans show that impulsivity,
in large part, is a structural
problem. Dysfunction of the
prefrontal cortex, basal ganglia,
and nucleus accumbens, and
the impact of serotonin and
dopamine levels are better
known today in children with
impulse-control disorder.
Children experiencing an
impulsivity problem are
immediately noticeable. It is
because they can’t stay still
and silent for long periods.
They can’t think of the
consequences of their actions.
Parents generally use the term
“no brakes” for them. These
children have difficulty in
controlling their utterances
and behaviors. They act
extemporaneously on a whim.
They find it hard to remain
calm.
They also find it difficult to
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uymadığını kontrol etmekte
zorlanırlar. İçlerinden geldiği
anda, geldiği gibi davranırlar.
Sakin kalabilmek onlar için
çok zordur.
Dikkati sürdürmede
zorlanırlar. Ödev ve derslerin
hızlıca yapılmasını isterler,
uzun süren ödev ve dersler
onlar için bir kâbustur. Söz
almadan konuşmak, soru
bitmeden cevap vermek
onların işidir. Sınavı ilk
önce bitiren de, sınavda en
çok hata yapan da onlardır.
Sınıfın genel düzenini ve
disiplinini bozan yani dersi
en çok kaynatan çocuklardır.
Sabretmekte zorlandıkları
için kurallara uymak, sıra
beklemek onlar için güçtür.
Kendi istekleri konusunda
ısrarcı olmaları, dinlemeden
tepki vermeleri, duygularını
ânında ve yoğun olarak ifade
etmeleri, saç çekme, çelme
takma, lakap takma ve ağır
şakalar yapma davranışları
nedeniyle arkadaşlık
ilişkilerinde sık sık sorun
yaşarlar. Karşısındakileri
-istemeden, bilmeden- çok
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kolay kırabilirler, empati
becerileri düşüktür, tahrik
edilmeye müsaittirler.
“Günah keçisi hep bu çocuk
oluyor.” ifadesi bu çocuklar
için sıklıkla kullanılır. İşte
bu nedenlerden dolayı
dışlanmaya en çok maruz
kalan çocuklardır.
İsteklerini ertelemekte
zorlanmaları, olana kadar
tutturmaları aile içinde
en çok tartışma yaratan
konuların başında gelir.
Uğruna günlerce ağladıkları
bir eşya, oyuncak, kurs
ya da etkinlikten bir saat
sonra vazgeçebildikleri için
ebeveynler sık sık “doyumsuz
ve maymun iştahlı” tabirini
yakıştırırlar.
Heyecan, risk, keyif ve
zevk içeren şeylere aşırı
ilgi duyarlar. Savaş temalı,
korku, tehlike içeren
bilgisayar oyunlarına
eğilimlerinin, yeme
bozukluklarına yatkın
olmalarının ana nedeni de
işte burada yatar. Hatta
tehlikeli işler neredeyse
onların ilgi alanıdır.

focus their attention. They
want their homework and
classes be over and done with,
while homework and class
hours that take ages to end
are literally nightmares for
them. Speaking without getting
permission, answering before
a question is asked are just
the sort of things that they
do. They are the ones to finish
an exam and make the most
mistakes in it. They are also
those that disturb the order in
the classroom and disrupt the
class. Considering that they
find it hard to be patient, it is
difficult for them to abide by
the rules and wait in lines.
They have problems in their
friendships as a result of
insisting on getting their way,
reacting without lending an ear,
expressing their feelings on the
spot and intensely, pulling hair,
tripping others up, tagging,
and making snarky remarks.
They can hurt others without
intention, unknowingly and
easily; they have problems
empathizing with others;
and are prone to provoking

others. “Scapegoat” is an
expression used quite often
for these children. For that,
they are predisposed to being
marginalized.
Finding it difficult to postpone
gratification and insisting until
they get their way are among
the things that often lead to
arguments within the family.
Since they can give up just in
an hour on an item, a toy, a
course, or activity they have
cried for days and nights on
end to get, they are referred to
as “greedy” and “whimsical” by
their parents.
Children with impulse-control
disorder are quite interested
in things that can lead to
excitement, risk, joy, and bliss.
These are the main reasons
why they are prone to eating
disorders and enjoy computer
games that contain war, horror,
and dangerous risks. In fact,
danger is their middle name.
How Should You Approach
Children With ImpulseControl Disorder, And
What Should Be Done?

Dürtüsellik Sorunu
Olan Çocuklara Nasıl
Yaklaşılmalı, Neler
Yapılmalı?
Sabırlı Olun
“Demesi kolay.” dediğinizi
duyar gibiyim ama bu çocuklar
için önce kendi sabır becerinizi
geliştirmeniz gerekiyor.
Bilin ki dürtüsellik büyük
oranda genetik geçişi olan
bir sorundur. Çocuğunuz
büyüdüğünde sabrınızın ne
kadar önemli olduğunu, onu
madde kullanımı gibi büyük
felaketlerden koruduğunuzu
göreceksiniz.
Kurallar Önemli
Sağlıklı kurallar onlar için
bir ihtiyaçtır. Kuralların
ne olduğunu net bir dille
anlatın. Yazıyla ya da şekillerle
belirttiğiniz notları görünen
yerlere asın. Her nerede
olursanız olun bu kuralları
uygulayın. Asla taviz vermeyin.

Duygusal Bağ Kurun
Her çocukla ama özellikle
de dürtüsellik sorunu
olan çocukla duygusal
bağ kurmak önemlidir.
Anne ve babanın yanında
mutlaka öğretmenlerin de
bu çocuklarla duygusal bir
bağ kurmaları hayati önem
taşır. Şımartmadan “Seni
farklılıklarınla kabul ediyorum,
sen benim için değerlisin”
mesajı veren her söz ve
davranış değerlidir.
Dayaktan Kaçının
Bu çocuklar fiziksel cezaya en
çok maruz kalan grupların
başında gelir. Fiziksel ceza
etkili olmadığı gibi bunun
acısını kesin bir yerden, olmadı
kendilerinden çıkarırlar.
Doğrulara Odaklanın
En çok eleştirilen, uyarılan
çocuklardır. Küçük övgülere
çok ihtiyaç duyarlar. Çocuğun
gün içinde sayısız defa
sergilediği olumlu davranışlar

Be Patient
I seem to hear you say “It’s
easier said than done,” but
in dealing with ICD children,
you should first improve
your ability to be patient.
Know that impulsivity is -to
a great extent- a genetically
transferred disorder. When your
child grows up and they are
protected from great difficulties
like substance abuse, you will
see how important it was being
patient with them.
Rules Matter
In their case, sound rules are
required. Relay the rules clearly
to them. Write them down or
indicate them by using shapes
and hanging up these charts.
Wherever you may be, abide by
these rules. Don’t ever make
concessions.
Establish an Emotional
Bond
As it is true for every child,
it is important to establish

an emotional bond with a
child that has an impulsivity
problem. Alongside the mother
and the father, it is crucial,
specifically for teachers, to
establish an emotional bond
with these children. It is
important to express this with
words and display behavior
that gives them the message
“I accept you with all your
differences, you are of value to
me” without spoiling them.
Refrain from Physical
Punishment
These children are among those
that are punished physically
the most. Physical punishment
does fail to have any impact
whatsoever on their behavior
and they also tends to have
serious repercussions of it
in their lives or somewhere,
somehow.
Focus on the Facts
They are the children that are
most criticized and warned.
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vardır. Bu nedenle sergilediği,
ortaya koyduğu olumlu
davranışları mutlaka görün ve
gerekirse küçük ödüller verin.
Ertelemeyi ve Sakinleşmeyi
Öğretin
Dürtüsellik sorunu olan
çocukların ertelemeyi ve
sakinleşmeyi öğrenmeleri
gerekir. Ailenin olumlu
model olması, alternatifler
üretmesi, bazı nefes
teknikleriyle sakinleşmeyi
öğretmeleri oldukça yararlıdır.
Erteleyebilmeyi öğrenen
çocuklar dürtüsellik sorununu
büyük oranda aşarlar.
Cinsel Gelişimini Takip Edin
Keyif ve haz verecek
şeylere daha çok ilgi duyma
eğiliminde olan bu çocuklar
ilerleyen yaşlarda cinsellikle
fazlaca ilgili olabilirler. İlk
ergenlik döneminde dikkat
dağınıklıkları daha da artar.
Şekerden Uzak Tutun
Şeker, şekerli gıdalar,
çikolatalar, hazır besinler, asitli
içecekler, şeker katkılı meyve
suları onların dikkatine zarar
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vereceği gibi dürtüselliklerini
de daha bir arttırır.
Makul Yaptırımlar Uygulayın
Sınırları açıkça ihlal ettiklerinde;
birine vurma, birini ısırma
gibi davranışlar gösterdiğinde
hemen müdahale edin ve
güvenli bir yerde sakinleşene
kadar beklemesini sağlayın.
Sınırları çok net koyun ve ihlal
edildiğinde neler olacağını
anlatın. Bunun kızmak ve
bağırmaktan çok daha etkili
olduğunu göreceksiniz. Bu
çocuklara uygulanacak en
etkili yaptırım yöntemlerinin
başında sevdiği bir oyun ya
da oyuncaktan bir süreliğine
mahrum etmek gelir.
Yaptırımları ertelemeyin, hemen
uygulayın.
Öğretmenle İş Birliği Yapın
Dürtüsellik sorunu yaşayan
çocukların öğretmenleriyle olan
iletişimleri son derece önemlidir.
Hatta tedavinin bir parçasıdır.
Aile olarak öğretmenle mutlaka
sağlıklı bir iletişim kurmak temel
bir etkendir.
Çalışma Ortamlarını

They really crave a bit of praise.
The children display countless
positive behaviors throughout
the day. So, it is important
for you to take notice of their
positive behaviors and give
small rewards if need be.
Teach Them to
Procrastinate and Relax
Children that have an
impulsivity-control problem
need to learn to delay and calm
down. It would be of great
benefit if the family can be a
positive role model, produce
alternatives, and teach them
how to compose themselves
with various breathing
exercises. Children that can
learn to procrastinate overcome
impulsivity to a great extent.
Monitor Their Sexual
Development
The children that lean towards
things that will give them
joy and gratification can be
more interested in sex in their
adulthood. They are more
distractible in early puberty.
Keep Them away from

Sugar
Sugar and sweet foods,
chocolates, fast food, fizzy
drinks, and fruit juice with sugar
additives do not only impair their
attention but will also increase
their impulsivity.
Impose Moderate
Enforcements
When they openly step over
boundaries, displaying behaviors
such as hitting or biting,
intervene immediately and
keep them inactive until they
regain their temper in a safe
place. Clearly determine the
boundaries and plainly relay
the consequences of crossing
boundaries. You will see that this
stance will be more effective than
getting enraged and shouting.
Among the most effective
sanctions to be imposed is
depriving them of a toy or a game
they love for a while. Do not
postpone sanctions, enforce them
right away.
Cooperate with the Teacher
The relationship of impulsive
children with their teacher is

Düzenleyin
Mümkünse masa başında
çalışmasını sağlayın. Ortamda
dikkat dağıtan ögeleri,
eşyaları kaldırın. Mutlaka
müzik dinlemek istiyorsa
sözsüz (enstrümantal) klasik
müzik dinlemesine izin verin.
Müziğin sesi mümkünse kısık
olsun.
Küçük Sınıflar
İmkânlarınız el veriyorsa
öğrenci sayısı az olan sınıflarda
okumasını sağlayın. Kalabalık
sınıflarda bu çocukların derse
konsantre olmaları neredeyse
imkânsızdır.
Görsel Ögeleri Kullanın
Öğrenme gerektiren
konularda ne kadar görsel
materyal kullanırsanız o
kadar etkili olursunuz.
Önemli konu ya da bilgiler
için kullanılan materyaller
duvarda sürekli asılı kalabilir.
Bütünden Parçaya Gidin
Bu çocuklara bütün hakkında
bilgi verdikten sonra
parçalara gitmeniz daha etkili
olacaktır.
Uyarıcı İşaretler Kullanın
Dikkatinin dağıldığını
düşündüğünüz ya da

gördüğünüzde aranızda
anlaştığınız bir işaret
kullanın. Bu bir dokunma, söz
ya da işaret olabilir. Dikkatini
kontrol ettiğinde ise aynı
şekilde bir “sinyal” ya da
işaret vererek pekiştirin.
Koleksiyona Teşvik Edin
Toplayıcılık konusunda
çok iyi olan bu çocukların
doyumsuzluk özelliklerini
en iyi sağaltan etkinlik
koleksiyon yapmalarıdır.
Özel Dikkat!
Duygularını erteleme
konusunda zorlanan bu
çocukların bir kısmı çok arzu
ettikleri bir şeyi izinsiz almak
isteyebilirler. Bu konuya özel
bir dikkatle eğilmek.
Spor
Özellikle ani karar vermeyi,
hızlı olmayı ve enerji
gerektiren sporları severler.
Bireysel sporlarda daha
başarılıdırlar. Savunma
sporları, tenis, pinpon,
yüzme, kısa mesafeli koşu
vb. sporlarda oldukça başarılı
olabilirler. Bu onların
hem sakinleşmesine hem
de dikkatlerini artırmada
yardımcı olur.

also of utmost importance. It
is even a part of the remedial
process. Establishing a healthy
communication with the
teacher as a family is a key
factor.
Tidy up Their Working
Environment
If possible, make them study
sitting at a table. Remove
distracting objects and items
from their room. If they want
to listen to music, let them
listen to instrumental or classic
music. If possible, turn the
volume down.
Smaller Classrooms
If your means allow it, be sure
to let them study in classes with
a small number of students. It
is almost impossible for these
children to concentrate in an
overcrowded classroom.
Use Visuals
It would be most effective to use
visuals in subject matters that
require memorizing. Materials used
for important subjects and data can
remain hanging on the wall.
Deduction
It is most effective after presenting
information as a whole, to break it
down into small chunks for them.

Use Warning Signs
When you get the impression or notice
that they are getting distracted, use a
warning signal you have agreed upon
beforehand. It can be a touch, a word,
or a signal. And when they manage to
control their attention, you can reinforce
them in a similar manner by giving them
a signal or some praise.
Encourage Them to Become
Collectors
The activity that tames the insatiable
gathering urge of ICD children, who are
quite good in consolidation, is becoming
collectors. Help them to become one.
Special Attention!
Children with impulse-control disorder
find it quite difficult to reserve their
feelings and may want to get something
they really desire without permission.
You may have to pay special attention to
this matter.
Sports
They specifically enjoy sports that
require them to take instant decisions,
to be fast, and spend a lot of energy.
They are generally more successful in
individual sports. They can be quite
successful in martial arts, tennis, table
tennis, swimming, short distance
running, etc. This can lead them not only
to control their temper but also improve
their focusing skills.
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YAPAY ZEKÂ EĞİTİM İÇİN
NEDEN ÖNEMLİ?

WHY IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IMPORTANT FOR EDUCATION?

Hem öğrencilere hem de kurumlara fayda sağlayan yapay zekâ, eğitim sektöründe
harika sonuçlar doğurabileceği bir geleceğe göz kırpıyor.
Providing beneﬁts not only to students but also to institutions, artiﬁcial
intelligence show tendency to a future in which it can bring about marvelous
results in the education sector.
CEM SÜNBÜL

ANADOLUJET
GENÇLERİ ÇAĞIRIYOR!
AnadoluJet’in 13-25 yaş
arası gençlere yönelik
platformu Jetgenç’e üye
olmak ve fırsatlardan
yararlanmak için
jetgenc.net
adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES
THE YOUNG

Visit jetgenc.net to become
a member of Jetgenç,
AnadoluJet’s platform
for young between 13-25,
and benefit from various
promotions.

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc
instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc
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Biz fark etsek de etmesek de
yapay zekâ artık hayatımızın
bir parçası. Bu teknoloji
sayesinde kendi kendine
park eden otomobillere,
akıllı sensörlerin yardımıyla
yakalanan muhteşem
fotoğraflara kavuştuk
veya konuşarak iletişim
kurduğumuz kişisel
asistanlarla kuşatıldık. Benzer
şekilde, eğitimde de yapay
zekânın etkisi gün geçtikçe
daha çok hissediliyor ve
geleneksel yöntemler büyük
ölçüde değişiyor.
Çocuklarımız için “doğru”
ekran süresinin (bilgisayar,
telefon, televizyon) ne
kadar olduğuyla ilgili olarak
eğitimciler, psikologlar
ve ebeveynler arasındaki
tartışmalar süredursun,
eğitimin şeklini ve
geleceğini değiştiren yapay
zekâ, dünyanın önde
gelen ülkelerinde oyunun
kurallarını belirlemeye
başladı bile. Eğitim araçları
ve kurumları değişirken,
gelecekte teknolojinin
eğitimde ne kadar büyük bir
yer tutacağını gösteren yapay

zekâ raporlarına baktığımızda
durum netleşiyor. “Amerikan
Eğitim Sektöründe Yapay Zekâ
Piyasası” raporunda yer alan
bilgilere göre ABD eğitiminde
yapay zekânın yeri 2021’e
dek yüzde 47,5 oranında
büyüyecek.
Dünyanın kalanının bu
konuda geride kalma lüksü
yok. Öte yandan, yapay
zekânın dünya çapında
gelişmesiyle “Robotlar
işimizi elimizden mi
alacak?” endişesinin
öğretmenlik mesleğini
etkileyip etkilemeyeceğini
de düşünmeden edemiyoruz.
Öğretmenlerin eğitimdeki rolü
“değişmeyecek” kadar önemli.
Yapay zekâ, öğretmenlerin
kritik varlığını ortadan
kaldırmayacak ama işlerinde
ve eğitim uygulamalarında
birçok değişikliği de
beraberinde getirecek elbette.
Öğretmen-Yapay Zekâ İş
Birliği
Yapay zekâ, becerilerin
gelişmesine ve test
sistemlerine yardımcı olan
bazı araçlarda eğitime dâhil

Even though, we are not
fully aware of it, artificial
intelligence (AI) is now a
part of our lives. Thanks to
this technology we now have
self-parking cars, wonderful
snapshots captured thanks
to smart sensors, and are
surrounded by personal
assistants with whom we
communicate by talking.
Similarly, the impact of
artificial intelligence is
starting to be felt more
and more in education as
traditional methods change
on a vast scale.
Whilst the discussions on
the “right” screen exposure
time (computer, mobile, TV)
go on amongst educators,
psychologists, and parents,
reshaping and altering
the future of academia, AI
already started to determine
the gaming rules of leading
countries. As education tools
and institutions change, the
circumstances become all
the clearer when we look at
the AI reports indicating the
extent to which technology
will play a part in education.

According to the data cited in
the report entitled “Artificial
Intelligence Market in the
U.S. Education Sector,” the
role AI plays in education in
the USA will grow to 47.5%
by 2021.
The rest of the world does
not have the luxury of
dropping behind. Meanwhile,
with AI’s worldwide
development, we can’t but
think whether the concern
that robots will be taking
over our jobs will have its toll
on the teaching profession.
The role of teachers
in education is of such
“incommutable” importance
that it should remain steady.
AI would not be revoking
the critical existence of
teachers but would, for sure,
be bringing a lot of changes
to the profession and to
academic applications.
Teacher-AI Cooperation
AI has already become a
part of some tools that aid
the development of skills
and certain testing systems.
As AI academic solutions
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oldu bile. Yapay zekânın
eğitim çözümleri olgunlaştıkça
bu alandaki boşlukları
doldurmaya yardım edeceği,
okulların ve öğretmenlerin
her zamankinden daha
fazlasını başarmalarına
imkân sağlayacağı aşikâr.
Makinelerin “yorulmadan”
üstesinden gelebileceği
ana yöneticilik görevleri
kolaylaşacak ve bu da
öğretmenlere verimlilik,
zaman, özgürlük
kazandıracak. Bir eğitimci,
ödevleri ve testleri
değerlendirmek için fazla
zaman harcıyor. Çoktan
seçmeli testleri kolaylıkla
sınıflandırabilen yapay
zekâ, yazılı yanıtları da
değerlendirmek üzere. Yapay
zekânın kayıt işlemlerini daha
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verimli şekilde oluşturma
potansiyeli de yüksek.
Eskiden Deep Blue, şimdilerde
Watson ile yapay zekâ
alanında çarpıcı çalışmalara
imza atan şirketlerden IBM’in
Küresel Teknoloji Hizmetleri
İş Birimi MEA Sorumlu Genel
Müdürü Defne Tozan’ın daha
önce bir yayında işaret ettiği
şu gerçeği hatırlayalım: “Yapay
zekâ tek başına insandan
belli alanlarda üstün olsa
da insan ile yapay zekâ iş
birliğine gittiği zaman çözüm
konusunda rakip tanımıyor.”
Makinelerin ve öğretmenlerin
iyi niteliklerinden
yararlanarak, öğrenciler için
yani “geleceğimiz” için en iyi
sonucu alabiliriz. Bugünün
öğrencileri yapay zekânın
hayata daha fazla katıldığı

come of age, it is apparent
that it will be leading schools
and teachers to become more
successful by helping to fill
the gaps in this field. The
main administrative tasks
that machines can tackle
without getting “exhausted”
will become easier and this
will provide teachers with a
chance for more productivity,
time, and freedom. Educators
spend a lot of effort evaluating
homework and tests. Able
to sort multiple-choice tests
easily, AI is about to assess
written answers too. AI also
has the potential to generate
registration procedures more
effectively.
Let us recall the fact pointed
out by Defne Tozan, general
manager of IBM’s Global

Technological Services
Business Unit that appended
signature to impressive
works in the field of AI with
Deep Blue in the past and
continues to do so with Watson
nowadays. “Even though
AI is superior to humans in
various fields on its own, the
cooperation of the human and
AI has no rival in problem
solving.” Making use of the
best features of machines and
teachers, we can get the best
result for our “future” -that is
to say for our students. Since
today’s students will have to
work in an environment where
AI will play an increasingly
major role, our academic
institutions need to introduce
students to technology. Using
this technology effectively,

bir gelecekte çalışmak
zorunda olacağından, eğitim
kurumlarımızın öğrencileri
teknolojiyle tanıştırması, bu
teknolojiyi verimli kullanması
ve öğrencinin kullanmasını
sağlaması şart.
Eğitimciler için, öğrenimi her
bir öğrencinin ihtiyaçlarına
göre ayarlamak uzun
süredir öncelikli bir konu
ancak öğrenci sayıları bunu
gerçekleştirmeyi engelliyor.
Sınıflardaki öğrenci sayısı
nedeniyle neredeyse
imkânsızlaşan kişiselleştirme
seviyesinin korunmasına
yapay zekâ yardımcı olabilir.
Netflix’e benzer şekilde
kişiselleştirilmiş önerilerin
kullanıldığı teknoloji,
öğretimde de kullanıldığında
farkını ortaya koyabilir.

Müfredat ortalamanın yüzde
80’i hedeflenerek mümkün
olduğunca çok öğrenciye
uyacak şekilde tasarlanırken,
yapay zekâ kişiselleştirilmiş
önerilerle her öğrencinin
daha iyi bir performans
sergilemesini sağlayabilir.
Sınıf içi ödevleri ve final
sınavlarını da özelleştirerek
öğrencilerin olabilecek en iyi
yardımı almalarına katkıda
bulunabilir. Araştırmalar,
ânında geri bildirimin başarılı
dersin anahtarlarından biri
olduğunu gösteriyor. Yapay
zekâ destekli uygulamalar
sayesinde öğrenciler,
öğretmenlerinden hedefe
yönelik ve özelleştirilmiş
yanıtlar alabiliyor. Hatta
yapay zekâ ile bir öğrencinin
anlatılan konuyu kavramakta

they should let the students
use it as well.
Customizing education
according to the needs of each
student has long been a matter
of paramount importance
for educators; however, the
number of students in the
classroom is an impediment
towards that end. AI can aid
the level of personalization
which has become nearly
impossible due to the number
of students in classrooms.
When this technology, in which
personalized recommendations
are in use much like in Netflix,
is employed in education, it
can bring about a difference.
Whilst the curriculum
is organized to meet the
capacities of more students by
aiming at 80% of the average,

AI can lead all students
to better performances
with personalized
recommendations. By
personalizing intraclass
homework and finals, it can
contribute to students getting
the best possible guidance.
Studies show that instant
feedback is key to success in a
course. Thanks to AI-supported
applications, students can
get targeted and personalized
feedback from their teachers.
What’s more, with AI, it is
possible to decipher what a
student is finding difficult
to grasp from his/her facial
expression and personalize the
lesson accordingly. The idea
to personalize the curriculum
for each student does not seem
possible today, but it will
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zorlandığını yüz ifadesinden
anlamak ve dersi buna uygun
olarak özelleştirmek mümkün.
Her bir öğrenci için müfredatı
özelleştirme fikri günümüzde
mümkün görünmüyor
ama yapay zekâyla çalışan
sistemler yaygınlaştıkça
geçerlilik kazanacak.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın
son dönem çalışmalarında
ülkemizde eğitimde
yapay zekâdan daha fazla
yararlanma ve öğrencileri bu
geleceğe hazırlama yaklaşımı
güç kazanıyor. Geleceğimiz
adına umut verici bu
adımlar dijital çağda ülkeler
arasındaki bilgi uçurumunu
da kapatabilir. Bakanlık özel
yetenekli öğrencilerin eğitim
aldığı BİLSEM’lerde (Bilim
ve Sanat Eğitim Merkezleri)
yeni eğitim-öğretim dönemini
“yapay zekâ atölyeleriyle
donanma yılı” ilan etti. Bu
kapsamda, özel yetenekli
öğrencilerin eğitiminde
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“yapay zekâ” odaklı yeni bir
dönem başlatılacak. Teknoloji
ve eğitim boyutundan
ilerleyecek çalışmalarla
BİLSEM’lerde hem atölyelerin
kurulması hem de öğrenci
ve öğretmenlerin bu alanda
eğitilmesi sağlanacak. Yapılan
planlamalara göre sayıları
160’a ulaşan BİLSEM’ler
iki yıl içerisinde yapay zekâ
atölyeleriyle donatılacak.
Özel yetenekli öğrenciler
“yapay zekâ atölyeleri” ile
teknolojik çözüm üretme,
ürün geliştirme; veri
analizi, veri haberleşme ve
sistem mimarisi tasarlama/
geliştirme, bilimsel gözlem
yapma ve strateji becerilerini
geliştirme imkânı elde edecek.
Başarı yakalanırsa üniversite
öncesi süreçte altyapının
oluşturulmasını sağlayacak
bu atölyelerin Türkiye’nin
yapay zekâ alanında söz
sahibi olmasına katkı sunması
hedefleniyor.

become valid as the systems
working with AI become
widespread.
In the latest endeavors of the
Republic of Turkey Ministry
of National Education, an
approach to making more use
of artificial intelligence and
preparing students for the
future is gaining strength.
These promising steps taken
for our future can close the
gap between countries in
the digital age. The ministry
declared the new academic
year as the year of “Getting
Equipped with AI Workshops”
for the Science and Art
Centers (BİLSEM), where
students with special abilities
are educated. Within this
scope, a new AI-focused era
will start in the education of
students with special abilities.
With endeavors to advance
in the arena of technology
and academia, beyond the
establishment of AI workshops

on the BİLSEM premises,
students and teachers will
also be trained in this field.
According to the projections,
BİLSEM institutions, whose
numbers have reached 160,
will be equipped with AI
workshops within two years.
With the AI workshops,
students with special abilities
will be trained in the fields of
technology solutions, product
development, data analysis,
data communication, and
system architecture design
and development. They
will also have the chance of
participating in scientific
observation and developing
strategic skills. If they are
successful, the aim of these
workshops, which would serve
to prepare a substructure for
pre-undergraduate training,
is to contribute to Turkey’s
future role in the field of
artificial intellegence.
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TÜRK HAVA YOLLARI, MEXICO CITY İLE CANCUN’U UÇUŞ
AĞINA EKLEDİ
TURKISH AIRLINES HAS ADDED MEXICO CITY AND CANCUN TO ITS FLIGHT NETWORK
Küresel taşıyıcı Meksika’nın turistik ve ticari kapasitesiyle öne çıkan iki şehri
Mexico City ile Cancun’a da uçmaya başladı.
The global carrier Turkish Airlines has began operating to two cities in Mexico
renowned for tourism and commerce: Mexico City and Cancun.
Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları
Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti
Mexico City ile Orta Amerika’nın turizm merkezlerinden
Cancun’a başlattığı seferlerle uçuş ağını genişletmeye devam
ediyor.
MÖ 2000’li yıllara uzanan tarihiyle Mexico City bugün
150’den fazla müzesi, Teotihuacan antik şehri ve piramitleri
gibi mirasının yanı sıra güzel meydanları ve renkli kent
yaşamıyla da kıtanın önemli turizm merkezlerinden biri
olarak öne çıkıyor. Şehir aynı zamanda bölgenin ticaret ve
finans merkezi konumunda.
Uzun plaj şeritlerine sahip Cancun ise yüzme, dalış ve eğlence
aktiviteleri ve “Su altı heykel müzesi” ile yılda yaklaşık 4
milyon turist ağırlıyor.
Chichen Itza ve Tulum antik kentine yakın olan Cancun,
Mayalardan kalma ve iyi korunmuş Ek Balam harabeleriyle
antik uygarlıklara meraklı olanların uğrak yerlerinden
biri olurken doğaseverlere de farklı güzellikler sunuyor:
Las Coloradas pembe gölleri, mangrov ormanlarıyla kaplı
Rio Lagartos biyosfer rezervi, Cenote Ik Kil doğal havuzu
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Turkish Airlines, the airline that f lies to more countries than
any other, has expanded its f light network to include the
capital of Mexico, Mexico City, the second largest city in Latin
America, and the tourism center of Central America, Cancun.
Mexico City, a location that dates back to 2000 BC, comes to
the fore in tourism with more than 150 museums, the ancient
city of Teotihuacan, and the pyramids, as well as beautiful
squares and a colorful lifestyle. The city is also the trade and
finance center of the region.
Cancun, famous for its long stretches of beaches, offers
swimming, diving, and leisure activities, and hosts the Cancun
Underwater Museum of Art that attracts approximately 4
million tourists a year.
Cancun is close to Chichen Itza and the ancient city of Tulum,
one of the popular sites with ancient civilization enthusiasts
with its well-protected Mayan ruins of Ek Balam. Cancun also
offers nature lovers a great deal of sightseeing with its natural
wonders like the Las Coloradas pink lakes, the Rio Lagartos
Biosphere Reserve covered with mangrove forests, and the
natural pool of Cenote Ik Kil.

gibi tabiat harikaları Cancun’u doğaseverler için cazip bir
destinasyon kılıyor.
Her iki şehir, leziz baharatlı ve acı soslarıyla ünlü Meksika
mutfağının quesadillal, taco, tortilla ve Meksika fasulyesi gibi
lezzetlerinin tadılabileceği en iddialı mekânları barındırıyor.
Türk Hava Yolları, Mexico City ve Cancun’a haftada üç
gün uçuş icra edecek. Hat açılışları sebebiyle Mexico
City Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın
toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu
ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Büyüme stratejimiz
çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam
ediyoruz. Bali’den sonra Güney Amerika kıtasının bu önemli
iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun’a seyahat
edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile
gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika
arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine
inanıyoruz.” dedi.

Both cities are ideal locations to experience the best of Mexican
cuisine, famous for its spices and sauces. Here you can taste
Mexican f lavors including quesadillas, tacos, tortillas, and
Mexican beans.
Turkish Airlines will operate round-trip f lights to Mexico City
and Cancun three times a week. As part of the opening of these
two important routes a press conference was held at Mexico
City International Airport. M. İlker Aycı, Turkish Airlines
Chairman of the Board and the Executive Committee, spoke at
the conference and said, “As part of our growth strategy we are
continuing to widen the boundaries of our f light network. After
adding f lights to Bali, we are now f lying to these two prominent
cities; we are happy to be connecting these two important cities
on the South American continent to the 125 countries on our
f light network. Now, our passengers can enjoy Turkish Airlines
comfort when they f ly to Mexico City and Cancun. We believe
that these new f lights will strengthen the relationship between
Turkey and Mexico on every level.”
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TÜRK HAVA YOLLARI
İLE BANGKOK HAVA
YOLLARI’NDAN KOD
PAYLAŞIMI İŞ BİRLİĞİ
TURKISH AIRLINES AND BANGKOK
AIRWAYS’ CODESHARE PARTNERSHIP
Türk Hava Yolları ile Bangkok Hava Yolları Tayland
iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara
daha rahat seyahat bağlantıları sunacak yeni bir kod
paylaşımı iş birliğini duyurdu.
Turkish Airlines and Bangkok Airways announced
a new codeshare partnership that will offer more
convenient flight connections on Thailand domestic
flights and to other destinations in Southeast Asia.
Bu kod paylaşımı anlaşması, Bangkok Hava Yolları’nın hâlihazırda
iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği 16 noktayı kapsıyor.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşmayı “Uzun
süredir devam eden iş birliğimizi bu kod paylaşımı anlaşması
ile güçlendirmekten dolayı oldukça memnunuz. Asya Pasifik
bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok
üzerinden yolcularımız, Tayland iç hatları ile heyecan verici
seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük
bir konfor kazanacaklar.” sözleriyle değerlendirirken Bangkok
Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise “Rota
ağımızı güçlendirmek amacıyla dünyanın önde gelen havayolu
şirketlerinden Türk Hava Yolları ile kod paylaşımı partneri olarak
çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma ile
turistik ve ticari yolcular, Tayland iç hatlarına ve komşu ülkelerine
gerçekleştirecekleri seyahatlerde artırılmış bağlantı ve kesintisiz
erişim imkânına sahip olacaklar. Dahası, Bangkok Hava Yolları’yla
seyahat eden Türk Hava Yolları yolcuları, havayolumuzun özel
yolcu salonu ve uçak içi servisleri gibi eşsiz erişim olanaklarının da
keyfini çıkarabilecekler.” dedi.
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This codesharing agreement includes 16 domestic and
international destinations currently operated by Bangkok
Airways.
Turkish Airlines General Manager Bilal Ekşi commented on the
agreement by saying, “We are delighted to strengthen our longlasting cooperation even further with this codeshare agreement.
As one of the most important gateways to Asia Pacific in the
region, our passengers will enjoy greater convenience when
connecting to popular Thailand domestic destinations as well
as other neighboring, exciting travel destinations via Bangkok.”
Chairman of Bangkok Airways Puttipong Prasarttong-Osoth
said, “Bangkok Airways is very pleased to work with Turkish
Airlines, a leading international airline, as a codeshare partner
to strengthen our respective route networks. This will offer
business and leisure travelers enhanced connectivity and
seamless access while traveling in Thailand and our neighboring
countries. Moreover, Turkish Airlines’ passengers traveling on
Bangkok Airways will enjoy the boutique airline’s services such as
lounge access and in-flight services.”

TÜRK HAVA YOLLARI RİVER PLATE’E FORMA
SPONSORU OLDU
TURKISH AIRLINES BECOMES SHIRT SPONSOR OF RIVER PLATE
Bayrak taşıyıcı havayolu, 2019-2020 sezonundan itibaren üç yıl boyunca River
Plate takımının formasında yer alacak.
The flag carrier’s logo will be on the football team River Plate’s shirt for three years
beginning in the 2019-2020 season.

Spora verdiği destekle takdir toplayan Türk Hava Yolları,
dünyaca ünlü Arjantinli futbol takımı River Plate ile
anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında River Plate üç yıl
boyunca oynayacağı müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu
forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları aynı
zamanda “The Millionaires” olarak da bilinen River Plate’e
sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.
1901 yılında kurulan ve Arjantin’in en fazla taraftarı
olan kulüplerinden biri olan River Plate 66 bin seyirci
kapasiteli Estadio Antonio Vespucio Liberti (El Monumental
Stadyumu)’nun sahibi. Arjantin birinci futbol ligi
şampiyonluğunu 36 kez kazanan River Plate ile yapılan
sponsorluk anlaşmasını değerlendiren Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,
“Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dünyanın en
önemli futbol takımlarından River Plate’in forma sponsoru
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın Türk
Hava Yolları’nın spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her
zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli
olduğu kanaatindeyim.” açıklamasında bulundu.

Turkish Airlines, which has gained appreciation for the support it gives
to sports, signed an agreement with the world famous Argentinian
football team River Plate. In accordance with the agreement, River Plate
will be appearing on the field wearing the shirt carrying the Turkish
Airlines logo for three years. At the same time, with this agreement,
Turkish Airlines is the first airline company to sponsor the River Plate
team, which is also known as “The Millionaires.”
River Plate was established in 1901 and boasts the most supporters
in Argentina. The team owns the Estadio Antonio Vespucio Liberti,
known as the “El Monumental” stadium, which has a capacity of
66,000 spectators. Speaking about the sponsorship agreement
with River Plate, which has won the Superliga Argentina (Argentine
Super League) 36 times, Turkish Airlines Chairman of the Board
and Executive Committee M. İlker Aycı said, “As the airline that
flies to more countries than any other airline in the world, we are
delighted to be the shirt sponsor of River Plate, one of the world’s
most important football teams. I believe this agreement is extremely
important in terms of representing Turkish Airlines’ support for
sports and sportspeople, and pursuing a strategy that is always
focused on success.”
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TÜRK HAVA YOLLARI ZİRVE YOLCULUĞUNA YENİ
KABİN ÜNİFORMALARIYLA DEVAM EDİYOR
TURKISH AIRLINES CONTINUES ITS JOURNEY TO THE
TOP WITH NEW CABIN UNIFORMS
Gökyüzünde şıklığı yeniden tanımlayan Türk Hava Yolları kabin ekipleri, uzun
menzilli uçuşlarda misafirlerini yeni üniformaları ile ağırlıyor.
Turkish Airlines’ cabin crew redefines elegance in the sky and welcomes its
guests wearing new uniforms on long-haul flights.
Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları’nın başarılarla
dolu 85’inci yılını taçlandırmak amacıyla tasarlattığı yeni kabin
üniformaları uzun menzilli uçuşlarda görev alan kabin ekiplerince
6 Ağustos itibarıyla kullanılmaya başlandı.
Küresel taşıyıcının kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve
uçan şeflerinin yeni üniformaları yolcuların bütünsel bir marka
deneyimi yaşaması amacıyla tek bir tasarım konseptiyle ele
alındı. Titizlikle ilerleyen bu sürece İstanbul Boğazı’ndaki akışın
ahenginden geleneksel sanatlara dek, Türk kültüründe yer etmiş
birçok klasik detay esin kaynağı oldu ve markanın dinamik
kimliğini yansıtan “FLOW/AKIŞ” deseni ortaya çıktı.
Farklı iklimlerde gerçekleştirilen uzun menzilli uçuşlarda
test edilen bayrak kırmızısı ve antrasit grisi renklerdeki yeni
üniformalar, kabin ekiplerinin yolculara daha rahat hizmet
sunabilmeleri adına 25 bin çalışanın her birinin ölçüleri ayrı ayrı
alınarak kişiye özel dikildi.
110 ANADOLUJET • EYLÜL • SEPTEMBER 2019

Flying to more countries than other airline, Turkish Airlines
began to use the new cabin uniforms, designed to celebrate 85
years of success, on long-haul f lights as of August 6.
The global carrier created a single design concept for its cabin,
cockpit, ground services personnel, and f lying chefs with the
aim of giving passengers a holistic brand experience. Many
classic details that have left a mark on Turkish culture ranging
from the harmonious f low of the Bosphorus to traditional
arts were the source of inspiration during this process that
proceeded with great care. The result was the “FLOW” design
that ref lects the brand’s dynamic identity.
The new f lag-red and anthracite grey uniforms were tested
on long-haul f lights and were customized by taking the
measurements of each of the 25,000 cabin crew personnel in
order to offer a more comfortable service to passengers.
The material for the new cabin uniforms designed by Italian

İtalyan modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı yeni kabin
üniformalarının kumaşlarını Altınyıldız üretti, dikimleri ise
Vakko tarafından kişiye özel yapıldı.
Yeni kabin üniformalarının TheDesignAir 2018’de “En İyi Yeni
Üniforma” seçildiğini hatırlatan Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Rakipsiz hizmet
kalitemizin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerimizin
şıklığı ve rahatlığı sektörünün zirvesine yürüyen markamız
açısından büyük önem taşıyor. Kültürümüzdeki birçok unsurdan
izler taşıyan yeni kabin üniformalarımız ile kabin ekiplerimizin
zarafeti birleştiğinde, markamızın göklerdeki temsilinin çok daha
etkileyici olacağına inanıyorum.” dedi.

designer Ettore Bilotta was produced by Altınyıldız and the
tailor-made uniforms were sewn by Vakko.
Highlighting that the cabin uniforms were selected as “The
Best New Uniform” in TheDesignAir 2018, Turkish Airlines
Chairman of the Board and Executive Committee M. İlker Aycı
said, “The elegance and comfort of our cabin crews, who are
the most important factor of our unrivalled service quality, are
extremely important in terms of our brand that continues to
climb to the top of the sector. I believe that combining the new
cabin uniforms that carry the marks of many elements from our
culture with the elegance of our cabin crew, the representation
of our brand in the skies will be even more impressive.”
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TÜRK HAVA YOLLARI, ÜNLÜ KOZMETİK
MARKASI BOBBİ BROWN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI
TURKISH AIRLINES COLLABORATES WITH FAMOUS COSMETICS
BRAND BOBBI BROWN
Yeni kabin üniformalarıyla beğeni toplayan Türk Hava Yolları, bütün kabin ekibinin görünümünde ortak bir
standart sağlayabilmek için dünyanın önde gelen kozmetik markalarından Bobbi Brown ile iş birliğine gitti.
Turkish Airlines, attracting great fanfare with its new cabin uniforms, has joined forces with Bobbi Brown, one
of the world’s leading cosmetics brands, to provide a collective standard in the appearance of its cabin crew.

Türk Hava Yolları kabin ekipleri ağustos ayı itibarıyla uzun
uçuşlarda yeni üniformaları ile görev yapmaya başlamıştı. Küresel
havayolu şirketleri için hazırladığı üniformalarla tanınan İtalyan
modacı Ettore Bilotta iş birliğiyle tasarlanan kırmızı ve antrasit
gri renkli yeni üniformaların ardından Türk Hava Yolları, kabin
ekibinin ortak bir görünüm sergileyebilmesi için makyaj konusunu
da gündemine aldı. Hem estetik olarak güçlü bir görünüm elde
etmek hem de bunu doğal malzemelerle gerçekleştirmek isteyen
bayrak taşıyıcı, Bobbi Brown ile iş birliği yaptı.
Kabin ekiplerinin yeni üniformaları ile uyum sağlayacak, doğal
tonlarda bir makyaj stili oluşturmayı amaçlayan bu iş birliği ile
Türk Hava Yolları kabin ekipleri daha modern, dinamik ve doğal bir
görünüme kavuşuyor.
2019 yılında lansmanı gerçekleştirilen, Türk Hava Yolları’nın
yeni görsel kimlik felsefesi “Flow-Akış” konseptine uygun olarak
tüm marka temas ve temsil alanlarında görsel kimlik unsurları
yenilendi. Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından hayata
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The Turkish Airlines cabin crew began to greet passengers
wearing their new uniforms on long-haul f lights in August.
Following the new uniforms designed in red and charcoal grey
in collaboration with Italian designer Ettore Bilotta, known
for designing uniforms for global airline companies, Turkish
Airlines put the issue of make-up on its agenda. For this
purpose, the global carrier, which aimed to obtain a dynamic
collective aesthetic appearance with natural products, has
collaborated with Bobbi Brown.
The collaboration aims to create a make-up style of natural
tones in harmony with the cabin crew’s new uniforms and
results in a more modern, dynamic, and natural appearance for
Turkish Airlines cabin crew.
Components of visual identity has been renewed in all areas
of brand communication and representation in accordance
with the new visual identity philosophy, the “FLOW” concept
launched by Turkish Airlines in 2019. With the project brought

geçirilen projede ürün, hizmet ve marka kimliğini oluşturan
tasarımların aynı doğrultuda standartlaştırılması hedeflendi.
Markanın en fazla görünen unsurlarından biri olan kabin personeli
üniformalarının değişim süreci her detayı düşünülerek, en titiz
şekilde ele alındı.
Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu,
iş birliği ile ilgili olarak “300’den fazla destinasyonda Türk
misafirperverliğini ve markamızın değerlerini, misafir
kabul ettiğimiz yolcularımıza kabin ekiplerimiz vasıtasıyla
yansıtmaktayız. Kabin ekiplerimizin, marka temsilimiz anlamında
ne kadar kıymetli olduklarını biliyor ve yeni görünümlerini
dünyaca ünlü bu markanın dokunuşu ile daha da şıklaştırmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Bu iş birliği kapsamında tüm Türk Hava Yolları çalışanları da
Bobbi Brown markalı ürünlere yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 35
oranlarında indirim imkânıyla erişebilecek. Türk Hava Yolları ve
Bobbi Brown iş birliği ile hazırlanan videolar, iki küresel markanın
sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

to life by the Office of Corporate Communications, the aim
was to standardize the designs construing the products,
services and brand identity. The alteration process of the cabin
crew uniforms, the most visible component of the brand, was
studiously taken into hand considering of the details.
Seda Kalyoncu, Turkish Airlines SVP of Corporate
Communications said, “We have been ref lecting the Turkish
hospitality and the values of our brand in more than 300
destinations across the globe to our passengers we deem to be
our guests through our cabin crew. We know the value of our
cabin crew is in terms of representing our brand, and we are
glad to make them even more chic with the touch of this worldrenowned brand.”
As a part of this joint venture, all Turkish Airlines personnel
will be able to purchase Bobbi Brown brand products with
reductions ranging from 15% to 35%. The videos prepared by
Turkish Airlines and Bobbi Brown will also be broadcasted on
the social media accounts of the two global brands.
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TÜRK HAVA YOLLARI,
KONGO’NUN POİNTE NOİRE
ŞEHRİNİ UÇUŞ AĞINA EKLEDİ
TURKISH AIRLINES ADDS THE CITY OF
POINTE-NOIRE IN THE CONGO TO ITS FLIGHT
NETWORK
Küresel taşıyıcı, Orta Afrika ülkesi Kongo’nun ikinci büyük şehri Pointe Noire’ı Afrika
kıtasındaki 58’inci destinasyonu olarak uçuş ağına ekledi. Seferler, haftada üç frekans olarak
Librevil aktarmalı gerçekleştirilecek.
The global carrier Turkish Airlines has added the second largest city in the Congo, Pointe-Noire, to its
flight network as its 58th destination on the African continent. Flights to Pointe-Noire will operate
three times a week with transit from Libreville.
Türk Hava Yolları Atlas Okyanusu kıyısında kurulu liman şehri
Pointe Noire ile birlikte uçuş ağını 125 ülke ve 313 destinasyona
genişletti. Bayrak taşıyıcı aynı zamanda Afrika kıtasında en çok
noktaya uçan havayolu şirketi unvanını da pekiştirmiş oldu.
Pointe Noire hattının açılışı nedeniyle düzenlenen basın
toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge)
Kerem Sarp, ‘‘Başlattığımız Pointe Noire seferlerimiz ile Afrika
kıtasında uçtuğumuz nokta sayısını 58’e çıkardık. Türkiye’nin
bayrak taşıyıcısı olarak Afrika’da en çok noktaya uçan havayolu
şirketi unvanımızı bu kıtadaki büyüme stratejimiz doğrultusunda
koruyoruz. Yeni uçuşlarımız, Kongo ile hâlihazırda var olan
kültürel temaslarımızı artırmamız noktasında da bize yeni fırsatlar
tanıyacak. Gelecek dönemde Türk misafirperverliğini ve kesintisiz
seyahat deneyimini daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmaya devam
edeceğiz. ’’dedi.

With the addition of Pointe-Noire, the port city on the shores
of the Atlantic Ocean, Turkish Airlines has expanded its flight
network to 125 countries and 313 destinations. At the same time,
the flag carrier has now set its title as the airline that flies to the
most destinations on the African continent.
At the press conference that was held for the opening of the PointeNoire flights, Turkish Airlines SVP (II. Region) Kerem Sarp said,
“With the flights to Pointe-Noire, we now fly to 58 destinations
on the African continent. As the Turkish flag carrier we are
maintaining our growth strategy on the continent, and that we are
the airline that flies to the most destinations in Africa. Our new
flights provide us with a new opportunity to increase to enhance
our cultural ties with the Congo. In the future, we will continue to
expand Turkish hospitality and Turkish Airlines’ seamless travel
experience to reach a wider geography.”

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN FAALİYET RAPORUNA
BEŞ ÖDÜL BİRDEN!
FIVE AWARDS AT ONCE FOR THE TURKISH AIRLINES ANNUAL REPORT!
Türk Hava Yolları’nın 2018 yılı Faaliyet Raporu, ARC Ödülleri’nde beş farklı ödüle layık görüldü.
The Turkish Airlines 2018 Annual Report was considered worthy of five different awards at the ARC Awards.
Küresel taşıyıcı, ABD’de iletişim profesyonellerini bir araya getiren
en önemli organizasyonlardan Mercomm tarafından düzenlenen
Faaliyet Raporları Yarışması (ARC Awards) kapsamında beş farklı
ödül kazandı.
2018 yılı Faaliyet Raporu, ARC Ödülleri havayolları kategorisinde
İngilizce Dışı Faaliyet Raporları, Fotoğrafçılık, Basım & Prodüksiyon
dallarında Altın Ödül’e layık görülürken İç Tasarım ve Yazılı Metin
kategorilerinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.
Türk Hava Yolları, faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak görülen bu
yarışmada 2013 yılında da ikisi altın dört ödül kazanmıştı.
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The global carrier received five awards in the Annual Report
Competition (ARC) Awards organized by Mercomm, one of the
most important organizations that brings together communication
professionals in the United States.
The 2018 Annual Report received the Gold Award in the Airlines
Category in the branches of Non-English Annual Reports,
Photography, and Printing & Production, while receiving the Silver
Award in the categories of Interior Design and Written Text.
In 2013, Turkish Airlines won four awards, two gold, in this
competition considered the Oscars of annual reports.

ÜYELERİMİZE ÖZEL AYRICALIKLAR
SPECIAL PRIVILEGES FOR OUR MEMBERS

Petrol Ofisi’nde 5 kata varan
yakıt puan kazanın!
Miles&Smiles üyeleri, hem Türkiye’nin dö! bir yanında
hizmet veren, kampanya dahilindeki Petrol Ofisi
istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında 5 kata
kadar daha fazla Positive Puan kazanacak hem de
biriktirdikleri Miller ile araçlarına anında yakıt alabilecek.

Earn 5 times more fuel points
at Petrol Ofisi!
Miles&Smiles members can buy fuel with their Miles and
they will also earn up to 5 times more Positive Card Points
when they purchase fuel from nationwide Petrol Ofisi
stations that are involved with the campaign.

PointsHound üzerinden otel
rezervasyonu yapın,
10.000’e kadar Mil kazanın!
PointsHound üzerinden otel rezerve edin ve 10.000’e kadar
ekstra Mil kazanın! Ekstra Milleri kazanmak için 15 Ekim 2019’dan
önce rezervasyon yapmayı unutmayın.

Earn up to 10,000 additional Miles
for your stays on PointsHound!
Book a hotel on PointsHound and earn up to 10,000
additional Miles for your stay! Remember to make your
booking before October 15, 2019 to receive your extra Miles.

milesandsmiles.com 444 0 849
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REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız.
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours.
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60)
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

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

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

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

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

KOLTUK SEÇİMİ / SEAT SELECTION
l Koltuk seçimi uygulaması kapsamında acil çıkış, pencere kenarı,
koridor ve standart koltuklardan istenilen koltuk seçilebilir.
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi,
satış ofisleri ve acenteler üzerinden uçuşa 24 saat kalana kadar
yapılabilir.
l Check-in sırasında yolcuya otomatik atanan koltuk ile check-in
işlemi ücretsiz tamamlanabilir. Koltuk seçimi, tercih edilmesi
durumunda, web sitesi ve mobil uygulamadan uçuşa 6 saat kalana
kadar yapılabilir.
l The seat of your choice can be selected among emergency, window,
aisle, and standard options with the seat selection application.
l Seats can be selected 24 hours before departure on the website,
through the mobile app, call center, sales offices, and agencies.
l You can complete check-in with the automatically assigned seat free
of charge. If you opt for seat selection, you can select your seats from the
website or the mobile app 6 hours before departure.

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

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

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

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

EVCİL HAYVAN / PETS

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

FİLO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 36
Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

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

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

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

TURKISH CARGO’DAN
YENİ BİR
EVE DÖNÜŞ HİKÂYESİ
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba Dobrila’yı, canlı hayvan
taşımacılığındaki uzmanlığımız ve tecrübemizle Sırbistan’a taşıdık.

FİLMİ İZLEMEK İÇİN
QR KODU OKUTUN.

#MISSIONRESCUE

turkishcargo.com

1

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

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

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

anadolujet.com

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS

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

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

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

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

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

(USQ), Van (VAN)’dır.

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