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DÜNYANIN YENI HAVACILIK MERKEZI İSTANBUL
ISTANBUL: THE WORLD’S NEW AVIATION HUB

Yenİ Destİnasyon

MEKSİKO
Dünyanın en çok ülkeSİNE uçan hava kargo taşıyıcısı
ŞİMDİ MEKSİKA, MEKSİKO’YA DA UÇUYOR.
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KAYSERİ ŞİMDİ

NE GÜZELDİR
TÜRKİYE’NİN HER YERİ BİR AYRI GÜZEL.
GELİN TÜRKİYE’Yİ TÜRK HAVA YOLLARI’YLA KEŞFEDİN.

S U LT A N S A Z L I Ğ I
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26

MEDENIYETLER BEŞIĞI
HATAY
Ünü dünyayı sarmış mozaikleri,
damak çatlatan lezzetleri, üç
semavi dine ait kutsal mekânları
ve efsaneleri ile bilinen harikalar
diyarında unutulmayacak bir
yolculuğa ne dersiniz?

THE CRADLE OF
CIVILIZATIONS: HATAY
What would you say about setting
out on an unforgettable journey
in a wonderland of world famous
mosaics, palatable delicacies in
a land renowned for its lore and
legends, and the sacred sites of
three monotheistic religions?

52

40

ARA GÜLER

Dünyanın en iyi fotoğrafçıları
arasında gösterilen Ara Güler,
90 yıllık ömrüne eşsiz kareler
sığdırdı. Geçtiğimiz günlerde
aramızdan ayrılan “büyük usta”yı
saygıyla anıyoruz.

ARA GÜLER

Deemed to be one of the world’s
best photographers, Ara Güler
fitted his 90-year-long life with
unprecedented frames. We
commemorate the Grand Master
we recently lost with great
respect.

64

SİNOP’A GİTMEK İÇİN
7 NEDEN

Sinoplular, memleketlerini gezmek
için en iyi zamanın sonbahar
olduğunu söyler. Kalabalıkların
sahillerden çekildiği, balıkların
ağları doldurduğu ve yörenin
muhteşem doğasının mevsimin
en güzel renkleriyle süslendiği bu
günlerde Sinop’a gitmek için neden
çoktur.

MÜREKKEP DENİZİNDE
KÂĞIT GEMİLER

Bin yıllar boyunca kitaplar bize
bilgiler verdi, şiirler söyledi, en çok
da öyküler anlattı. Oysa kitabınC
da, kâğıdın da kendi öyküsü var.
M
İzmir’deki Kâğıt ve Kitap Sanatları
Müzesi hem insanlığın hafıza Y
defterlerinin mazisini anlatıyor
CM
hem de kâğıdın nasıl “sanat eserine”
dönüşebileceğini gösteriyor.
MY

7 REASONS TO VISIT
SINOP

The residents of Sinop say
that the best time to visit their
hometown is autumn. There are
plenty of reasons to visit Sinop
during these months when the
crowds on the seaside subside,
the fish fill the nets, and the
wonderful nature of the region
gets embellished with the most
beautiful fall colors.

PAPER SHIPS ON A SEA
OF INK
CY

CMY

For thousands of years, books
informed us, recited poems to K
us, but most often than not they
told us stories. But both book and
paper have stories of their own.
The Paper and Book Arts Museum
in Izmir relays to us the past of
humanity’s journals and how
paper can turn into a “work of art”.

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

Inner pages made of paper awarded
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001,
supplied by UPM.
Produced by using raw material from
well-managed forests, recyclable EU
Ecolabel paper products with decreased
air and environmental pollution.

facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet
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SALDA’DAN KİBYRA’YA

Bir tatil cennetinden beklenen her
şey Burdur’da var.

FROM SALDA TO
KIBYRA

Burdur offers everything you
may expect from a holiday
destination.

KESTANELİ LEZZETLER

Kışın yaklaşmakta olduğunun
habercisi olan kestane
marketlerde ve pazarlarda
yerini almaya başladı. Bu
lezzetli meyve sayesinde
yemeklerinize bambaşka bir tat
katmak ister misiniz?

DELICACIES WITH
CHESTNUTS

Chestnuts that forebode the
arrival of winter have started to
take their places in the markets
and supermarkets. Would you like
to add a different taste to your
dishes with this savory fruit?
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Değerli Misafirlerimiz,

Dear Guests,

Ayrıcalıklarla dolu bir AnadoluJet uçuşunda daha sizleri
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu, eşsiz güzellikleriyle
sonbaharın son günlerinde sizleri bekliyor.
Uçağımıza hoş geldiniz!

We are happy to host you on yet another AnadoluJet flight full of privileges.
With its unprecedented beauties Anatolia awaits you in the last days of
autumn.
Welcome on board!

Türkiye Kazanacak!
29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 95’inci yılını kutlarken İstanbul Yeni
Havalimanı’na merhaba dedik. Yeni evimizden ilk seferimizi 31
Ekim tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdik. Ülkemiz
için çalışmaya devam ediyoruz. Büyük bir özveriyle yürütülen
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na Anadolu’nun her
köşesini birbirine bağlayan AnadoluJet olarak katıldığımızı
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm AnadoluJet seferlerinde
aralık sonuna kadar geçerli olacak yüzde 10 indirim ile uçuş keyfinizi
sürdürebilirsiniz.

Turkey Will Win!
On October 29, as we celebrated the 95th anniversary of the foundation of
our Republic, we greeted Istanbul New Airport. Our first flight from our
new home took place from Istanbul to Ankara on October 31. We continue
to work for our country. I’m happy to announce that we, as AnadoluJet, the
airline that connects all corners of Anatolia, are very happy to take part in
the Tackling Inflation Head-On initiative that’s carried out through great
sacrifices. You may continue to enjoy our flights with a 10% discount valid
for all AnadoluJet flights throughout December.

Eşsiz Konfor
Seyahatlerinde bizi tercih eden siz değerli misafirlerimiz, uçuş
öncesinden sonrasına kadar AnadoluJet ayrıcalıklarıyla her anın
tadını çıkarabilirsiniz. Online kanallara taşıdığımız ilave bagaj
ve spor ekipmanları taşınmasıyla ilgili tüm işlemlerinizi sıra
beklemeden gerçekleştirebilirsiniz. Koltuk tercihiniz ile seyahatinizi
planlayabilir, istediğiniz yeri seçerek konforunuzu katlayabilirsiniz.

Unprecedented Comfort
You, our esteemed guests who prefer to travel with us, may enjoy each and
every moment before and during your flight with the AnadoluJet privileges.
With the baggage and sports equipment allowance service that we are now
providing online, you may carry out such procedures without having to wait
in line. You may select your seat online and increase your comfort opting for
the place of your choice.

Sonbaharda Anadolu
Keyifle okuyacağınız dergimizin bu sayısında, Burdur’da bulunan
Salda Gölü, eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleriyle sizi keşfe davet
ediyor. Nice tarihî güzelliğe ev sahipliği yapan barış kenti Hatay,
sizlere unutamayacağınız bir deneyim vadediyor. Geçtiğimiz günlerde
kaybettiğimiz fotoğrafçılığın duayeni Ara Güler’in fotoğraflarının yer
aldığı Portfolyo dosyamız da ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor.

Anatolia in Autumn
In this issue of our magazine that promises you an enjoyable reading
experience, Lake Salda at Burdur invites you on an exploration of its unique
natural beauty and cultural riches. Hatay, the city of peace that hosts
countless historical beauties, promises you an experience you will not be
able to forget. The portfolio file featuring photos of Ara Güler, the doyen of
photography that we lost very recently, awaits you in the upcoming pages of
our magazine.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin 80’inci
yılında saygıyla anıyor, eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

We commemorate Head Teacher Mustafa Kemal Atatürk on the 80th
anniversary of his passing with respect, and celebrate Teachers’ Day in honor
of our teachers who have dedicated themselves wholeheartedly to education.

Keyifli uçuşlar!

Have a pleasant flight!

Bilal Ekşi

Bilal Ekşi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deputy Chairman and CEO

ANADOLU / ANATOLIA
HAYATI EDEBİYATLA KUŞATMAK

TİYATRO BİR KEZ YAŞANIR

SURROUNDING LIFE WITH LITERATURE

THEATER IS EXPERIENCED ONLY ONCE
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından
düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, seyircileriyle
17 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında buluşacak. Bu
yıl 22’ncisi düzenlenecek olan festival kapsamında
yurt içinden ve yurt dışından 24 tiyatro, dans ve
performans topluluklarının ek gösterilerle birlikte 55
gösterisinin yanı sıra okuma tiyatroları, söyleşiler, film
gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi
ücretsiz yan etkinlikler de yer alacak.

Yılın merakla beklenen etkinliklerinden Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 37’nci kez, 10-18 Kasım tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.
Yurt içinden ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi
ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda dokuz gün
boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden
oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde şairler,
yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. “Hayatı Edebiyatla
Kuşatmak” temalı fuarın bu yılki “Onur Yazarı” Selim İleri.

Held by the Istanbul Foundation for Culture and Arts
(İKSV), Istanbul Theater Festival will be meeting its
audience between November 17 and December 4. Within
the scope of the festival to be held for the 22nd time this
year, there will be a total of 55 shows including the
extras of 24 theater companies, dance, and performance
ensembles from Turkey and abroad. There will also be
side events closet dramas, talks, screenings, workshops,
and master classes free of charge.

The 37th International Istanbul Book Fair, one of the hotly
anticipated events of the year, will be held between November 10
and 18 at the TÜYAP Fair Convention and Congress Center. The
fair will be participated by over 800 publishing houses and NGOs
from within Turkey and abroad. Along with the cultural events
consisting of panels, poem recitals, children’s workshops, and
autograph sessions that will be held for nine days, poets and authors
will meet with their readers. This year, the fair whose theme is
“Surrounding Life with Literature” will introduce Selim İleri as its
“Author of Honor.”

EVRENİN TİTREŞEN IŞIKLARI
THE UNIVERSE FLICKERS
SALT’ın bu sene başlattığı “Sohbetler” serisinin ikincisi
“Evrenin Titreşen Işıkları” sergisi, SALT Beyoğlu’nda
açıldı. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer
performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen
sergi, 30 Aralık tarihine kadar görülebilecek.
The second of the “Talks” series started by SALT this year
is the exhibition "The Universe Flickers" which has opened
at SALT Beyoğlu. Consisting of works with a performative
claim up against classical exhibition methods, the
exhibition can be seen until December 30.
8 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018
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ZAMANIN ÖTESİNDE

OTELDE BİR GÜN

BEYOND TIME

A DAY AT HOTEL

Kurulduğu günden bu yana sanatla iç içe nesiller yetiştiren
İstanbul Alman Lisesi, 150’nci yıl etkinlikleri kapsamında özel
bir sergiye hazırlanıyor. 100’e yakın resim, heykel ve fotoğrafın
yer aldığı "Zamanın Ötesinde" isimli sergideki tüm eserler,
İstanbul Alman Liselilerin imzasını taşıyor. 17 Kasım’da
Galata Rum Okulu’nda açılışı yapılacak sergi, 2 Aralık tarihine
kadar sürecek ve pazartesi hariç haftanın her günü, 11.0018.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Bringing art to generations since it was first established, Istanbul
Deutsche Schule is getting prepared for a special exhibition in
celebration of its 150th anniversary. All the works, almost 100
paintings, statues and photos, to be displayed in the "Beyond Time"
exhibition are made by those from Istanbul Deutsche Schule. To be
opened at the Galata Rum School on November 17, the exhibition
will continue until December 2 and can be visited every day of the
week except Monday between 11.00 and 18.00.

MERSIN NARENCIYE FESTIVALI
MERSIN CITRUS FESTIVAL

6. Mersin Narenciye Festivali 17-18 Kasım tarihlerinde
düzenleniyor. 30’a yakın ülkeden gösteri gruplarının
katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde süslemelerde
kullanılan narenciye miktarı 100 tonu aşacak. Gastro Show, el
işleri sergileri, ödüllü foto maraton yarışması gibi aktivitelerin
yer alacağı organizasyon Mersin Valiliği’nin himayesinde,
Mersin Ticaret Borsası koordinatörlüğünde düzenleniyor.
The 6th Mersin Citrus Festival will be held on November 17-18.
During the festival to be held with the participation of show groups
from almost 30 countries, over 100 tons citrus fruit will be used for
ornamentation. The organization that’ll feature events like Gastro
Show, handcrafts exhibitions, prize photomarathon contents are
held under the aegis of the Mersin Governorate and in coordination
with Mersin Stock Exchange.
10 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

Zilberman Gallery-İstanbul, Erinç Seymen’in daveti ile
bir araya gelen beş sanatçının yer aldığı ve Seymen’in
"Otelde Bir Gün" resminden hareketle kurduğu grubun
sergisine ev sahipliği yapıyor. Başak Bugay, Hera
Büyüktaşcıyan, Can Küçük, Şant Mengücek ve Erinç
Seymen’in resim, heykel ve yerleştirme çalışmalarından
oluşan sergi 17 Kasım’a kadar Zilberman Galleryİstanbul’un Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi
mekânında görülebilir.
Zilberman Gallery-Istanbul is hosting a group exhibition
of five artists that have come together upon the invitation
extended by Erinç Seymen with reference to his painting
titled "A Day at Hotel". Consisting of the paintings,
sculptures and installations of Başak Bugay, Hera
Büyüktaşcıyan, Can Küçük, Şant Mengücek, and Erinç
Seymen, the exhibition can be seen at the main venue of
Zilberman Gallery-Istanbul until November 17.

ANADOLU / ANATOLIA
EREN EYÜBOĞLU–YAŞAMI VE İŞLERİ

DESIGN WEEK TURKEY 2018

EREN EYÜBOĞLU–LIFE AND WORKS

DESIGN WEEK TURKEY 2018

CerModern yeni sezona Eren Eyüboğlu’nun şimdiye kadar
açılmış en kapsamlı sergisi olan ‘‘Eren Eyüboğlu-Yaşamı ve
İşleri’’ sergisiyle başlıyor. Eren Eyüboğlu’nun Romanya’nın
Yaş kentinden Paris’te André Lhote’un atölyesine, oradan
da Türkiye’ye uzanan sanat serüvenine odaklanan sergide
sanatçıya ait seramik, karakalem, yağlıboya, suluboya ve
guaj boya eserlerin yanı sıra eskizler ve özel fotoğraflar da
görülebilecek. Küratörlüğünü CerModern Sanat Programları
Yönetmeni Zihni Tümer’in üstlendiği sergide sanatçının
1930’ların Paris’inden 1980’lerin İstanbul’una geçirdiği
değişimlere şahit olmak mümkün. Sergi, Ankara’daki
CerModern Ana Galerisi’nde 10 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.
CerModern starts off the new season with "Eren Eyüboğlu
– Life and Works", the most comprehensive exhibition of
Eren Eyüboğlu’s works to this date. Focusing on the art
adventure of Eren Eyüboğlu which extends from lasi in
Romania to the workshop of Andre Lhote in Paris and then
to Turkey, the exhibition will display the artist’s ceramics,
charcoals, oils, watercolors, and gouache paintings, his
sketches and special photos. Curated by CerModern Art
Programs director Zihni Tümer, visitors will bear witness
to the artist’s evolution from Paris of the 1930s to Istanbul
of the 1980s. The exhibition can be seen at CerModern
Ankara Main Gallery until March 10.
Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası), 16-18
Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Türkiye’de tasarım kültürü oluşturmak, ülkenin tasarım
gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki
rolünün önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl üçüncüsü
düzenlenen Design Week Turkey, üç günde 22 panele
ve konferansa, 50’den fazla konuşmacıya, 19 sergi ve
enstalasyona, 16 atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak;
100’ü aşkın tasarımcı ve binlerce izleyiciyi buluşturacak.
“Tasarım Ekosistemi” ana teması ile düzenlenen Design
Week Turkey 2018, kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı
hâline getirerek tasarım öyküleri oluşturan ödüllü İngiliz
tasarımcı Benjamin Hubert’i de ağırlayacak.
Design Week Turkey 2018 will be held at Istanbul Golden
Horn Congress Center on November 16-18. Held with
the aim to establish a culture of design, to promote the
country’s design power to the whole world, and draw
attention to the role design plays in the economy, the 3rd
Design Week Turkey will host 22 panels and conferences,
more than 50 speakers, 19 exhibitions and installations,
and 16 workshops in three days and will bring together
over 100 designers with thousands of spectators. Held with
the main theme of “Design Ecosystem,” Design Week Turkey
2018 will also be hosting Benjamin Hubert who tells design
stories by turning user experience into a style of living.
12 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018
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YOZGAT’IN “ROMA HAMAMLARI”
“THE ROMAN BATHHOUSES” OF YOZGAT
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma
Roma Hamamı’nın Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtım
çalışmalarına hız veriliyor. Bu amaç doğrultusunda 1618 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Birinci
Ulusal Sarıkaya Basilica Therma “Roma Hamamları”
sempozyumu ile ileride yapılacak tanıtım çalışmalarına da
ışık tutulması planlanıyor. Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünce 2014 yılında yapılan kazıda gün
yüzüne çıkarılan ve termal su kaynağının temizlenerek
havuza verilmesiyle 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi tekrar
ilgi odağı hâline gelen hamam, yapılan çalışmaların
sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil
edilmişti. Muhteşem mimarisi ve 2 bin yıldır akan şifalı
suyu ile dikkat çeken Basilica Therma Roma Hamamı, halk
arasında "Kral Kızı Hamamı" adıyla da biliniyor.
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Located at the Sarıkaya borough of Yozgat, the Roman
Bathhouse Basilica Therma Roma is speeding up its national
and international promotional endeavors. Within this
scope, the 1st National Sarıkaya Basilica Therma “Roman
Bathhouses” Symposium is to be held on November 16-18
and aims to bear a torch for future promotional endeavors.
Brought to the light of day in 2014 with the excavations held
by the Sarıkaya Municipality and Provincial Directorate of
Culture and Tourism, the Roman Bathhouse Basilica Therma
Roma was turned into a center of attraction - as was the case
2,000 years ago - with the spring waters channeled into the
restored pool. The bathhouse was subsequently admitted to
UNESCO’s Temporary World Heritage List. With its great
architecture and healing waters, Basilica Therma Bathhouse is
also referred to as the “Sultan’s Daughter’s Bathhouse.”

24 KASIM, ÖĞRETMENLERIMIZIN GÜNÜ
NOVEMBER 24, THE DAY OF OUR TEACHERS
Kâğıdı katlayabilirsiniz; bütün kıvrımlarıyla,
katlarıyla, inceliğiyle...
Uçağı da üretebilirsiniz; tonlarca ağırlığıyla,
kanatlarıyla… Bütün o kusursuz aksamıyla üretip
hangarlarda yan yana da dizebilirsiniz.
Ama yine de kâğıttan uçağın avuçlarınızdan
havalanması için bir üflemelik nefese, demirden uçağı
uçurmak içinse rüzgârlara ihtiyaç duyarsınız. Rüzgâr
olmazsa bütün çabalar boşuna, bütün emek yok yere...
Eğitim bir yolculuksa bizim gökyüzümüz de
öğretmen, işte o rüzgârdır. O olmazsa her şey durur,
olduğu yerde.
Ülkemin öğretmenlerine duyduğum sonsuz saygım ve
inancımla, başta rüzgârlara yön veren Başöğretmen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bir
çocuğun “insan olma yolculuğuna” rüzgâr olan tüm
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü
kutluyor; gökyüzünde seyreden bu yolculuğunuzda
hepinizi “Benim de bir öğretmenim vardı.” diye
düşünmeye davet ediyorum.

You can fold paper, pleat it, layer it with finesse...
You can produce a plane worth tons of weight and
with wings… You can produce planes with impeccable
rigging and park them side by side in hangars.
But you’ll still need a gust of wind for that paper
plane to take flight as you throw it up in the air and
winds to fly a plane made out of metal. If there is no
wind, all the effort you spend will be to no avail...
If education is a journey, our teachers are that
wind. Without it, everything stops and comes to a
standstill.
With utmost respect and belief in the teachers of
my country, and with Head Teacher Gazi Mustafa
Kemal Atatürk coming first and foremost, I celebrate
November 24, Teachers’ Day, in honor of our teachers
who are the winds beneath the wings of a child’s
“journey to becoming human”; in your current
journey, as you ride through the sky, I invite you all
to reminiscence and ponder the thought that “I, too,
had a teacher.”

Ziya SELÇUK
T.C. Millî Eğitim Bakanı

Ziya SELÇUK
Republic of Turkey Minister of National Education

ANADOLU / ANATOLIA
MİLAS’TA HASAT ZAMANI
TIME FOR HARVEST AT MILAS
Milas Zeytin Hasat Şenliği 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde
gerçekleştirilecek. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan
festival kapsamında zeytin hasadına ve fabrikada
sıkım sürecine tanık olacak katılımcılar, defile ve
konserler gibi pek çok etkinliğe de katılma şansına sahip
olacaklar. Festivalin ilk gününde Milas Amfi Tiyatro’da
Dr. Ender Saraç tarafından söyleşi ve workshop
etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin ardından
kadın çiftçiler tarafından bir defile yapılacak. Amfi
Tiyatro’daki etkinliklerin sona ermesinin ardından
Grup Pusula tarafından verilecek konser ile ilk gün
programı sona erecek.
Şenliğin ikinci gününde fotoğraf ve el sanatları sergisi,
halk oyunları gösterisinin yanı sıra, yemek yarışmaları
ve “Zeytin ve Zeytinyağı Turizmi” konulu bir panel
gerçekleştirilecek. Festival Derya Uluğ konseriyle son
bulacak.
Muğla’nın Milas ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticisinin
bilinçlendirilmesi, antik dönemden beri yüksek kalitede
üretimi yapılan Milas zeytin ve zeytinyağının tanıtımının
yapılması amacıyla düzenlenen festival ile Milas Memecik
Zeytinyağı’nın tescillenmesi hedefleniyor.
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Milas Olive Harvest Fest will be held on November
3-4, 2018. Within the scope of the festival to be held
for the fifth time this year, the participants who will be
witnessing olive harvest and the pressing process in the
plant, will also get the chance to participate in many
fashion shows and concerts. Dr. Ender Saraç will hold
a talk and workshop at the Milas Amphitheatre on the
first day. Following this event, women farmers will have
a fashion show. With the events at the Amphitheatre
coming to an end, the first day will end with the concert
to be given by Grup Pusula.
On the second day of the fest, along with the photo
and handcrafts exhibitions, folk dance shows, cooking
contests and a panel themed “Olive and Olive Oil
Tourism” will be held. The festival will end with the
Derya Uluğ concert.
Held with the aim to raise awareness among the olive
and olive oil producers of the Milas borough of Muğla,
and to promote the Milas olive and olive oil that has
been produced since antiquity, the festival is considered
as a means to get geographical indication for the Milas
Memecik Olive Oil.

DÜNYANIN YENI HAVACILIK MERKEZI
İSTANBUL
ISTANBUL: THE WORLD’S NEW AVIATION HUB
GÖKÇEN ATA

1

18 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

İstanbul Havalimanı’nın 90 bin yolcu kapasiteli
ilk fazı 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve
Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 29 Ekim günü
hizmete açıldı. Tüm fazları tamamlandığında yılda
200 milyon yolcuya hizmet verme kapasitesine
erişecek, dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan
en büyük havalimanı Türkiye’ye ve dünyaya
hayırlı olsun.

The first phase of Istanbul Airport which has a capacity
of 90,000 passengers was completed in a short period
of 42 months, and was opened on Republic Day,
October 29. Once all phases are complete, it will have
the capacity to serve 200 million passengers per year
as the world’s biggest airport to be constructed from
foundations up and under one roof. May it bring good
fortune to Turkey and the rest of the world.

Türkiye ve özellikle İstanbul,
bu yılki Cumhuriyet
Bayramı’nı tarihinin en büyük
altyapı yatırımını hizmete
açarak görkemli bir şekilde
kutladı.
76,5 milyon metrekarelik
uçsuz bucaksız ama
topografyası eski maden
ocakları tarafından tümüyle
bozulmuş bir araziye, yeni
havalimanı projesinin ilk
etabını oluşturan 1,4 milyon
metrekarelik terminal binası
ve Uluslararası Mimarlık
Ödülü kazanmış 90 metrelik

Turkey, and especially Istanbul,
celebrated the Republic Day by
hosting the grand opening of the
biggest infrastructure
investment in its history.
The project spans a vast area of
76.5 million square meters, on a
topography completely
disrupted by old mining pits.
The first phase of the new
airport project was completed in
42 months, comprising
monumental structures such as
a terminal building of 1.4
million square meters and a
90-meter-tall tower which

kule gibi anıtsal yapılarını iki
adet pistiyle birlikte 42 ay gibi
kısa bir sürede tamamlayarak
hizmete açtı.
Yöneticisinden işçisine,
mühendisinden operatörüne
36 bin kişinin ve 3,022 adetlik
Türkiye’nin en büyük makine
parkının gece gündüz demeden
çalışılmasıyla ortaya çıkan
İstanbul Havalimanı,
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın “Bugün biz
sadece bir havalimanı değil,
aslında bir zafer anıtı inşa
ediyoruz.” şeklindeki

received the International
Architecture Prize along with
two airstrips.
Built with the ceaseless
endeavor of 36,000 people
including executives, workers,
engineers, and operators, and
Turkey’s biggest machinery park
of 3,022 vehicles, Istanbul
Airport proves President H.E.
Recep Tayyip Erdoğan who said,
“Today, we’re not just building
an airport, we’re building a
monument of victory.”
Completed in a record-breaking
period by IGA, founded in

KAYHAN ÖZER - ANADOLU AJANSI
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Ödüllü hava trafik kontrol kulesi, İstanbul’un simgesi olan ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip laleden esinlenilerek tasarlandı.
The award-winning air traffic control tower was inspired by tulips, which are Istanbul’s symbols and bear a cultural significance in Turkish Islamic history.

2

5 bini aşkın yerli ve yabancı misafirin bulunduğu törene, devlet adamları ve üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
davetlisi olarak katıldılar.
Attended by over 5,000 local and international guests, the ceremony was also participated by politicians and senior executives invited by the President.
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TBMM Başkanı Sayın Binali
Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nı
“95. yılında Cumhuriyet’in şanına
yaraşır bir eser” olarak nitelendirdi.
The Speaker of the Grand National
Assembly of Turkey H.E. Binali
Yıldırım described Istanbul Airport
as a “work that is worthy of the 95th
anniversary of the republic.”

5

Tamamlanan ilk etapla kulenin
dışında bir terminal ve iki pist
kullanıma açıldı.
The first complete phase includes the
control tower, a terminal, and two
airstrips.

değerlendirmesini haklı
çıkarıyor.
Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve
Kalyon gibi Türk inşaat
sektörünün köklü
kuruluşlarının ortaklığı ile
kurulan İGA’nın rekor
sayılacak kadar kısa sürede
tamamladığı “dünyanın tek
çatı altında inşa edilen en
büyük terminal binası” yıllık
İstanbul Havalimanı tüm
fazları tamamlandığında yılda
200 milyon yolcu kapasitesine
ulaşacak.
Peki, İstanbul Havalimanı
neden bu kadar büyük? Bunun
cevabı Türk sivil havacılığının

gelişiminde saklı. İstanbul
Havalimanı’ndan çok daha
küçük olan Atatürk
Havalimanı 2017’de 63 milyon
727 bin yolcu ağırladı. 2018’de
doluluk rekorları kıran Türk
Hava Yolları, bu sayıyı
arttıracak. İspanyol turizm
danışmanlık şirketi
ForwardKeys, 2018’in ilk
çeyreğinde İstanbul’daki transit
uçuşların bir önceki yıla göre
yüzde 21 oranında arttığını
söylüyor. Ayrıca Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği’ne
(IATA) göre uçakla seyahat
edenlerin sayısı 2036’ya
gelindiğinde iki katına çıkacak.
4
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collaboration with longestablished organizations of
Turkish construction industry
such as Cengiz, Mapa, Limak,
Kolin, and Kalyon, the “world’s
biggest terminal building
constructed from foundations
up under one roof” will have the
capacity to serve 200 million
passengers per year once all
phases are complete.
But why is Istanbul Airport so
vast? The answer lies within the
development of Turkish civil
aviation. Much smaller than
Istanbul Airport in size, Atatürk
Airport welcomed 63 million
727 thousand passengers in

2017. Having broken occupancy
rate records in 2018, Turkish
Airlines will further increase
this number. ForwardKeys, a
Spanish tourism consultancy
firm, stated that transit flights
in Istanbul increased by 21% in
the first quarter of 2018
compared to the previous year.
Additionally, the International
Air Transport Association
(IATA) foresees that the
number of people traveling by
air will double by 2036.
While the international air
transport industry in the last
decade has grown by 5.6% in
the world, Turkey has initiated a
5

KAYHAN ÖZER - ANADOLU AJANSI

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan,
projenin dünyaya örnek olacağını
ifade etti.
President Erdoğan stated that this
project will set an example for the
world.
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Son 10 yılda uluslararası hava
taşımacılığı sektörü dünya
genelinde yüzde 5,6 büyürken,
Türkiye’de yüzde 14 büyüme
hızıyla ilerledi ve bunun itici
gücünü İstanbul oluşturdu.
İşte bu yüzden İstanbul
Havalimanı tüm fazları
tamamlandığında yılda 200
milyon kişiye hizmet
verebilecek büyüklükte.
Dev yatırımın terminal binası
ile iki pistten oluşan ilk fazının
açılış töreni Cumhuriyet
Bayramı’nın kutlandığı 29
Ekim günü, Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
konuşmasıyla başladı. Törene
katılan ülke
cumhurbaşkanlarına,
başbakan, meclis başkanı,
bakanlar ve heyet başkanlarına
tek tek teşekkür eden
Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan, havalimanının büyük
bir merakla beklenen ismini
açıkladı ve projenin genel
özelliklerine değindi: “Bugün

burada sizlerle iki büyük
mutluluğu bir arada yaşıyoruz.
Dünyanın en büyükleri
arasında yer alan İstanbul
Havalimanımızın açılışını yurt
dışından gelen kıymetli
dostlarımızla birlikte
yapıyoruz. İstanbul
Havalimanı’nın tüm dünyaya,
bölgemize, ülkemize hayırlı
olmasını Allah’tan temenni
ediyorum. Bunun yanında
Cumhuriyetimizin 95’inci
kuruluş yıl dönümünün
gururunu da bugün hep
birlikte yaşıyoruz.
Cumhuriyetimizin 95’inci
kuruluş yıl dönümü kutlu
olsun.
Değerli misafirler, İstanbul
bizim sadece en büyük
şehrimiz değil, aynı zamanda
ülkemizin en değerli
markasıdır. Paha biçilmez bu
şehre yaptığımız böylesine
büyük esere, işte bunun için
‘İstanbul’ adını verdik.
Tüm etapların 2028’e kadar

growth of 14%, Istanbul being
the driving force behind this
expansion. That’s why Istanbul
Airport is vast enough to serve
200 million people per year once
all phases are complete.
The opening ceremony of the
first phase of this giant
investment comprising a
terminal building and two
airstrips began on Republic
Day, October 29, with a speech
by President H.E. Recep Tayyip
Erdoğan. Offering his thanks to
politicians, prime ministers,
parliamentary speakers,
ministers, and heads of
committee, Erdoğan announced
the much-anticipated name of
the airport and mentioned the
broad strokes of the project. He
said, “Today, we’re sharing two
joys at the same time. We are
opening Istanbul Airport, one of
the world’s biggest, with our
dear friends from abroad. I pray
to Allah that Istanbul Airport
brings good fortune to the

world, to our region, and to our
country. Moreover, we also
share the pride of celebrating
the 95th anniversary of the
foundation of our republic. I’d
like to take this opportunity to
celebrate the 95th anniversary of
the foundation of our republic.
Dear guests, Istanbul is not only
our biggest city, but also our
country’s most valuable brand.
This is why we named this great
work of endeavor ‘Istanbul’
after this priceless city.
We predict that all phases will
be completed by 2028.
Therefore, during the next 10
years, this airport will continue
to expand. It will employ
120,000 people to conduct this
eco-friendly, green, and
accessible project which
generates its own energy. Each
unit at our airport has been
designed and built with the
cutting-edge technology above
all international standards.”
As well-emphasized by

BİLGİ
Yolcular açısından en
önemli konulardan biri
olan “havalimanına ulaşım”
sorunu, lüks otobüslerin
hizmet vereceği ve günlük
128 bin yolcu taşıma
kapasitesine sahip 18 hat
oluşturularak çözüldü.
INFO
The problem of “airport
transportation,” which is
the most important issue for
passengers, was solved with
18 luxury bus lines which
have the daily capacity of
128,000 passengers.
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President Erdoğan, Istanbul
Airport is a project that is both
eco-friendly and based on
cutting-edge technology above
international standards.
Adopting a unique approach
and care to protect the
environment, this airport saves
up to nearly 40% of water by
using rain water, recycled water,
and grey water. According to
ASHRAE standards, the airport
also aims for the silver
certificate at LEED Green
Building Certification with an
energy efficiency of 21%.
Having been inspired by
Istanbul’s cultural heritage for
its design, the terminal building
presents a spacious area with its
giant domed ceiling. One can see
the traces of Istanbul mosques,
domes and many other
historical buildings in the

6
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terminal’s architecture.
Moreover, the building also
features the latest technology.
Equipped with many new
technologies such as smart
wayfinding, the Internet of
Things, mobile applications,
and facial recognition systems,
Istanbul Airport eliminates the
problem of waiting for baggage
with its 42-kilometer-long
baggage system with a capacity
of 30,000 pieces of baggage per
hour.
Having completed its first phase
with an investment of 6 billion
Euros, Istanbul Airport is the
country’s biggest infrastructure
investment. President Erdoğan
also commented on the total
scale and financing of the
investment:
“The investment value is 10
billion 247 million Euros. The
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sahip Yeşil Bina Sertifikasyonu
LEED’de Gümüş seviyesini
hedefliyor.
Tasarım ilhamını İstanbul’un
kültürel mirasından alan
terminal binası kubbeli devasa
tavanıyla son derece ferah bir
ortam sunuyor. Yapının
mimarisinde İstanbul
camilerinin, kubbelerinin ve
daha birçok tarihî yapının
yansımalarını görmek
mümkün. Bununla birlikte,
teknoloji de en üst seviyede
kullanılmış: Akıllı yol bulma
sistemi, Nesnelerin İnterneti,
mobil uygulamalar, yüz tanıma
sistemleri gibi pek çok
teknolojiyle donatılan İstanbul
Havalimanı, saatte 30 bin
bagaj taşıma kapasitesine
sahip 42 km uzunluğundaki
bagaj sistemiyle bagajı bir dert
olmaktan çıkarıyor.
İlk fazı 6 milyar avroluk bir
yatırımla tamamlanan
İstanbul Havalimanı,
Türkiye’nin en büyük altyapı
yatırımı. Cumhurbaşkanı
Sayın Erdoğan bu yatırımın

7
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turan, “Dünya nüfusunun
üçte biri direkt bağlanacakları bu havalimanından uçacak.” dedi.
The Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit Turan stated,
“One third of the world population will fly through this airport that will be directly
accessed from all parts of the world.”

8

İstanbul Havalimanı geleceğin daha modern ve son teknolojiyle hizmet
verebilen hub ihtiyaçlarını karşılayacak ve geliştirebilecek şekilde tasarlandı.
Istanbul Airport was designed to meet and develop the modern and latest
technological needs of hubs.
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tamamlanması öngörülmektedir.
Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl
boyunca bu havalimanımız
büyümeye devam edecektir.
Kendi enerjisini üreten,
çevreci, tabiat dostu ve
engelsiz bir proje olan
havalimanımızdaki hizmetler
için 120 bin kişi görev
yapacaktır.
Havalimanımızdaki her birim
uluslararası standartların
üzerinde son teknolojiye sahip
şekilde tasarlanmış ve inşa
edilmiştir.”
İstanbul Havalimanı, tam da
Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan’ın vurguladığı şekilde
hem çevreci hem de
uluslararası standartların
üzerinde son teknolojilere
dayalı bir proje. Çevreyi
koruma konusunda benzersiz
bir titizliğe sahip bu
havalimanı yağmur suyu, geri
dönüştürülmüş su ve gri su
kullanarak yüzde 40’a kadar su
tasarrufu sağlıyor. Ayrıca
ASHRAE standartlarına göre
yüzde 21 enerji verimliliğine
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İstanbul Havalimanı’nın açılışına çeşitli ülkelerden cumhurbaşkanları, başbakanlar, meclis başkanları ve bakanlar katıldı.
The opening ceremony of Istanbul Airport was attended by politicians, prime ministers, parliament speakers, and ministers of other countries.

toplam büyüklüğünü ve
finansman yöntemini şu
sözlerle açıkladı:
“Yatırım bedeli 10 milyar 247
milyon avro. Devlete bu kira
süreci içerisinde ödenecek kira
bedeli de 22 milyar 152 milyon
avro olmak üzere vergiler hariç
toplam 32,4 milyar avroluk
ekonomik büyüklüğü ifade
ediyor. Bu projenin
finansmanında herhangi bir
hazine garantisi veya benzeri
bir taahhüt söz konusu
değildir. Sadece toplam bütçe
içerisinde sembolik bir rakamı
ifade eden ve projenin işletme
süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı
olmak üzere 342 milyon
avroluk dış hat yolcu geliri
garanti edilmiştir. İstanbul
Havalimanı hem mimarisi hem
inşası hem işletmesi hem
finansmanı ile gerçekten
ülkemizin yüz akı, dünyada da

örnek olacak bir projedir.”
Üç saatlik uçuş mesafesinde
120 ülkede 60’tan fazla
başkent ile 130 varış yerine
ulaşılabilen merkezî
konumuyla İstanbul, tarihî
misyonuna uygun olarak
transit hava taşımacılığının
merkezlerinden biri.
Konuşmasında İstanbul’un bu
avantajına vurgu yapan
Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan, “İstanbul
Havalimanı’nın hizmete
girmesiyle Avrupa hava
sahasının yeniden
yapılandırılması gerekecektir.
Artık en önemli transfer
noktası İstanbul olacağı için
kıtalararası uçuşların
güzergâhları da büyük ölçüde
değişecektir. Konumu ve
özellikleriyle tarihe damga
vuracak bu eserin ülkemizde
inşa edilmiş olması tesadüf

lease paid to the state is 22
billion 152 million Euros, which
means an economic volume of
32.4 million Euros before taxes.
No treasury guarantee or
similar commitment was made
for the financing of this project.
There was only a guarantee of
342 million Euros worth of
international passengers,
limited to the first 12 years of
the management of the project,
which signifies a symbolic
number within the total budget.
In terms of architecture,
construction, management and
financing, Istanbul Airport is a
source of pride for our country
and an exemplary project for the
rest of the world.”
With its central location that
reaches more than 60 capitals in
120 countries and 130
destinations within the distance
of a three-hour flight, Istanbul

is one of the centers of transit air
transport in parallel with its
historic mission. Having
highlighted this advantage of
Istanbul, President Erdoğan
pointed out the future role of
Istanbul and the new airport by
saying, “With the opening of
Istanbul Airport, the European
air field will have to be
restructured. Since Istanbul will
become the most important
transfer hub, there will be
changes in the routes of most
intercontinental flights. It’s not
a coincidence that this feat of
endeavor, which will be recorded
in history with its location and
characteristics, was built in our
country.”
Intended to decrease air traffic
and shorten the waiting period
for landing with six airstrips
once all phases are complete,
Istanbul Airport will have a vast
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değildir.” diyerek İstanbul’un
ve yeni havalimanının
gelecekteki rolüne işaret etti.
Tüm fazları tamamlandığında
altı adet pistiyle hava trafiğini ve
iniş bekleme süresini kısaltacak
İstanbul Havalimanı, yolcuların
havalimanındaki işlemleri çok
daha rahat ve hızlı yapmalarına
imkan sağlayan büyük bir
kapasiteye sahip olacak. 13
check-in adası ve 500’den fazla
check-in noktasında işlemlerini
yapan yolcular uçaklarına 143
biniş köprüsünden ulaşacak.
10

Uçaktan inenler de 228 pasaport
kontrol noktasından hızlıca
geçecek. 18 bin araçlık kapalı
otopark, 55 bin metrekarelik
duty free, 32 bin metrekarelik
yeme içme alanı ve 450’den fazla
otel odası ile hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan
konuşmasında, 73 milyon
metrekarelik havacılık
merkezinin civarında yapılacak
düzenlemelerin de işaretini
verdi. Çevredeki eski maden
çukurlarının ve kuzey
otoyolunun şehircilik açısından

capacity which will enable
passengers to carry out their
transactions more comfortably
and faster. Passengers will
complete their process at 13
check-in islands and more than
500 check-in counters, and will
access their planes through 143
boarding bridges. Passengers
who are getting off the planes
will complete their passport
controls fast with 228 booths.
The airport will serve with an
indoor parking area of 18,000
cars, a duty-free area of 55,000

square meters, a food court of
32,000 square meters, and
more than 450 hotel rooms. In
his speech, President Erdoğan
also mentioned the
restructuring around this
aviation center of 73 million
square meters. The old mining
pits and northern highway will
be reorganized and turned into
lakes in line with urban
planning, making the scenery
much more pleasing.
The ceremony ended with
Director of Religious Affairs

11

n

H.E.

10

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tören öncesinde Türk Hava Yolları
kontuarından sembolik olarak biniş kartı aldılar.
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan and the First Lady of Turkey H.E. Emine Erdoğan symbolically received
their boarding passes at the Turkish Airline counter before the ceremony.

11

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a konsorsiyum ortaklarından Kalyon İnşaat’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu açılış plaketi takdim etti.
President H.E. Recep Tayyip Erdoğan was presented the opening plaque by Chairman of the Board Orhan Cemal
Kalyoncu of Kalyon İnşaat, one of the partners of the consortium.
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INFO
As of October 31, Turkish
Airlines will operate regular
daily flights from Istanbul
Airport to Ankara Esenboğa,
Antalya, Baku Heydar Aliyev,
Izmir Adnan Menderes,
and Northern Cyprus Ercan
Airport.

ERCAN AKÇAY

BİLGİ
Türk Hava Yolları 31 Ekim
itibarıyla İstanbul Yeni
Havalimanı’ndan Ankara
Esenboğa, Antalya, Bakü
Haydar Aliyev, İzmir Adnan
Menderes ve Kıbrıs Ercan
Havalimanı’na düzenli
günlük seferler icra edecek.

EMRAH YORULMAZ - ANADOLU AJANSI

m

BİLGİ
Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan,
“2023 hedeflerine
bağlılığımız, hizmete
aldığımız bu eserle bir kez
daha güçlenmiştir.” dedi.
INFO
President H.E. Recep
Tayyip Erdoğan said, “Our
commitment to our 2023
goals has been strengthened
with this endeavor.”

EMRAH YORULMAZ - ANADOLU AJANSI

ERCAN AKÇAY

düzenlenip göller hâline
getirilmesiyle buradan
geçeceklerin bir başka keyif
duyacağını belirtti.
Tören, Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasıyla ve
bu güzel eserin milletimizin
eliyle tüm insanlığa
sunulmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirmesiyle
son buldu. İstanbul Havalimanı
Türkiye’ye ve tüm dünyaya
hayırlı olsun.
İlk Seferler Türk Hava
Yolları’ndan
Açılış töreniyle Türk Hava
Yolları İstanbul Havalimanı’na
icra edeceği seferlere başladı.
Ankara’dan yapılan bu uçuşlarla
kabin ekipleri İtalyan modacı
Ettore Bilotta’nın yenilediği
üniformaları ilk kez giydiler.
Piste inen iki uçak iniş
sonrasında itfaiye araçlarının
oluşturduğu su takının altından
geçti. Kırmızı halıyla karşılanan
ve bagajlarını almak için bant
başına gelen yolculara,
valizlerinden önce İGA’nın
kendileri için hazırladığı

hediyeler bagaj bandıyla
gönderildi. İstanbul
Havalimanı’ndan uçan ilk
yolcular ise bu büyük günün
anısına bilet şeklinde metal
plakalarla ve sadece bu
uçuşlara özel bir ikram
konseptiyle uğurlandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş’s prayer and
his expression of happiness on
behalf of our nation for
presenting this unique work to
the rest of the world. May
Istanbul Airport bring good
fortune to Turkey and to the
world.

İstanbul Havalimanı’ndan
Uçuş Tarifesi Hazır
Yeni evinden ilk seferlerine
31 Ekim itibarıyla başlayan
Türk Hava Yolları buradan
yıl sonuna kadar Ankara,
Antalya, İzmir, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(Lefkoşa) ve Azerbaycan
(Bakü) olmak üzere beş
noktaya uçacak ve bunlar ek
seferler olarak icra edilecek.
Atatürk Havalimanı’ndaki
mevcut seferler ise 31 Aralık
tarihine kadar sürecek. Sırası
gelmişken bir not düşelim;
İstanbul Havalimanı
kalkışlı uçuşlar indirimli
olacak, eğer belirtilen
hatlara uçacaksanız
turkishairlines.com’u
ziyaret etmeyi unutmayın.

First Flights to Be
Operated by Turkish
Airlines
With the opening ceremony,
Turkish Airlines began
operating flights to Istanbul
Airport. During these flights
from Ankara, cabin crew
members wore the new cabin
uniforms designed by Italian
fashion designer Ettore
Bilotta for the first time.
After landing, two aircrafts
passed under an arch of
water performed by fire
brigade trucks. Passengers
were welcomed with a red
carpet and, while they were
waiting for their luggage,
IGA presented them with
various gifts through the
baggage carousel. The first

passengers departing from
Istanbul Airport were sent
off with metal plaques
designed as tickets and a
catering concept exclusive to
these flights to commemorate
this special day.
Flight Schedule Ready for
Istanbul Airport
Having started its flights
from its new home on
October 31, Turkish Airlines
will fly to five destinations
– Ankara, Antalya, Izmir,
Turkish Republic of
Northern Cyprus (Nicosia),
and Azerbaijan (Baku) –,
operated as additional
flights until the end of this
year. The current flights
operated at Atatürk Airport
will continue until December
31. Let’s make a small note:
there will be a discount
for flights departing from
Istanbul Airport. Make
sure to visit turkishairlines.
com if you’re planning to
fly to the aforementioned
destinations.
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MEDENIYETLER BEŞIĞI

HATAY

THE CRADLE OF CIVILIZATIONS
MUTLU DURSUN

AHMET ÇETINTAŞ

Ünü dünyayı sarmış mozaikleri, damak
çatlatan lezzetleri, üç semavi dine ait
kutsal mekânları ve efsaneleri ile bilinen
harikalar diyarında unutulmayacak bir
yolculuğa ne dersiniz?
What would you say about setting
out on an unforgettable journey in a
wonderland of world famous mosaics,
palatable delicacies in a land renowned
for its lore and legends, and the sacred
sites of three monotheistic religions?

Her adımında tarihe izini
bırakan, efsanelerin tarihî
gerçeklerle iç içe geçtiği,
Büyük İskender’in
fethettiği, Hz. Musa’nın
(a.s.) Hz. Hızır’la (a.s.)
buluştuğu, Titus’un dağları
deldiği yerde, medeniyetler
beşiği Hatay’dayım.
Askerliğini burada yapmış,
çok sevdiği şehre fotoğraf
çekmek için daha sonra
birkaç kez gelmiş fotoğrafçı
arkadaşım Ahmet var
yanımda. Kendisinin
rehberliğinde şehri
dolaşmaya çıkıyoruz. Her
seferinde yeni şeyler
keşfettiği için bu şehri çok
sevdiğini söylüyor Ahmet. O
konuştukça benim de
heyecanım artıyor.
Hatay, tarihî adıyla
Antakya, Habib-i Neccar
Dağı’nın (Silpius)
eteklerinde, Asi Nehri
(Orontes) kıyısında MÖ
3’üncü yüzyılda kurulmuş
1
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ve MS 6’ncı yüzyılda maruz
kaldığı büyük depreme
kadar bir metropol olarak
önemini korumuş. Antik
Çağ’da “Doğu’nun Kraliçesi”
olarak anılan şehir sonraki
devirlerde Asi Nehri’nin
beslediği bereketli
coğrafyası, denizle
bağlantısı, ticaret ve hac
yolları üzerindeki stratejik
konumu nedeniyle defalarca
el değiştirmiş. Pek çok
medeniyetten izler taşıyan
bu şehri keşfetmeye Antik
Çağ’dan beri şehrin ana
aksını oluşturan Kurtuluş
Caddesi’nden başlıyoruz.
Çifte kavrulmuş kahveden
yapılan ve ince belli
bardakta ikram edilen
“süvari”si ile bilinen
Hataylıların gözde mekânı
Affan Kahvesi, cadde
üzerindeki ilk durağımız.
Kahvemi yudumlarken
dondurmayla servis edilen
bir çeşit muhallebi olan

I’m at Hatay, a cradle of
civilizations that has left a
trace on history’s every step,
where legend and lore meld
with historical facts, a land
that once was conquered by
Alexander the Great, where
Moses (a.s.) met al-Khidr,
where Titus bore tunnels into
mountains. I am with my
friend Ahmet who served his
military service here, and has
come to this city he is quite
fond of a few more times to
take photographs. I set out to
explore the city with him as a
guide. Ahmet says that he
loves this city very much since
he discovers something new
every time he visits. I get all
the more excited as he speaks.
Hatay, known as Antioch in
the past, was set up on the
slope of the Habib-i Neccar
(Silpius) Mountain, on the
banks of River Asi (Orontes)
in the 3rd century BC and
until an earthquake in the 6th
2

century AD was a significant
metropolitan center. Referred
to as the “Queen of the East”
in antiquity with its fertile
land fed by River Orontes and
its connection to the sea, and
its strategic location as a
stopover on the trade routes
and the road to pilgrimage,
the city changed hands many
times in the eras that
followed. We start exploring
this city, which carries traces
of many civilizations, from
Kurtuluş Street which has
formed the city’s main axis
since antiquity. Affan Café,
the locals’ hangout, is known
for “süvari” - a hot drink
made from twice roasted
coffee beans and served in a
slim-waisted glass – and is
our first stop. As I sip my
coffee, I come to observe that
making its visitors happy by
treating them to “haytalı”, a
kind of pudding served with
ice cream, Affan Café

1

1852’de Sultan Abdülmecid’in izniyle
kurulan Antakya Katolik Kilisesi 1997’de
bugünkü yerine taşınmış.
Set up in 1852, under the aegis of Sultan
Abdülmejid I, the Antioch Catholic Church
moved to its current location in 1997.

2

Hatay’ın en sevilen tatlısı “haytalı” gerek
buranın yerlileri gerekse kente gelen
turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Haytalı, Hatay’s favored dessert is
consumed both by locals and tourists
visiting the town.

3

Antakya’nın ara sokakları fotoğrafçılar için
eşsiz enstanteneler sunuyor.
The side streets of Antakya present unique
snapshots for photographers.

4

Habib-i Neccar Camii 7’nci yüzyılda
Hz. Ömer’in (r.a.) komutanlarından
Ubeydullah Bin Cerrah’ın Antakya’yı
fethetmesinden sonra inşa edilmiş.
The Habib-i Neccar Mosque was built when
Antioch was conquered by Abu Ubaidah
ibn-al-Jarrah, one of the commanders of His
Holiness Caliphate Umar, in the 7th century.

3

“haytalı” ile de
misafirlerini mutlu eden
Affan Kahvesi’nin
masalarıyla, çini
zeminiyle, narenciye
ağaçlarının bulunduğu
arka bahçesiyle şehrin
tarihî dokusuna ve mimari
kültürüne dair ipuçları
verdiğini gözlemliyorum.
Kahveden ayrılırken
gördüğüm, bir zamanlar
burayı aydınlatmış gaz
lambaları ise dünyanın
ışıklandırılan ilk
caddelerinden birinin
burası olduğunu fısıldıyor
bana âdeta. O zaman
uzunluğu birkaç
kilometreyi geçmese de
şehrin en kıymetli
hazinelerinin, farklı
dinlere ait ibadet
mekânlarının sıra sıra
dizildiği bu caddede
dolaşırken bilgi kadar
görgünün, bir o kadar da
hayal gücünün gerekli
olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bir zamanlar Roma
ve İskenderiye ile birlikte
dünyanın en önemli antik
şehrinin ana caddesinde
her biri farklı bir hikâye
anlatan yapıların,
eserlerin insanı hayallere
davet etmesi işten bile
değil.

“Hristiyan” kelimesinin ilk
kez bu şehirde
kullanıldığını; Kudüs,
İskenderiye ve İstanbul ile
birlikte Ortodoksluğun
dört önemli merkezinden
biri olduğunu;
Anadolu’nun ilk camisine
ev sahipliği yaptığını
düşünerek yürürken sağ
tarafımda göz alıcı
şamdanları ve ceylan derisi
üzerine yazılmış 500 yıllık
Tevrat’ıyla meşhur
Antakya Sinagogu’nun
kapısı beliriyor. Yolun
karşı tarafında Sarımiye
Camii ve hemen yanında
1852’de Sultan
Abdülmecid’in izniyle
kurulmuş Katolik Kilisesi
var. Kilise 1997’de
bugünkü yerine taşınmış.
Avlusundaki kuyusu ve
portakal ağaçları ile tipik
bir Antakya evini
hatırlatıyor. Biraz ileride,
Kurtuluş Caddesi’nin
Kemalpaşa Caddesi ile
kesiştiği yerde ise Habib-i
Neccar Camii görünüyor.
Hz. İsa’nın (a.s.) ölümünün
ardından şehre gelen
havarilere yoldaş olan ve
bu nedenle hayatını
kaybeden Habib-i Neccar’a
ait türbede Hz. İsa’nın (a.s)
havarilerinden Yuhanna,

provides clues on the
historical context and
architectural culture of the
city with its tables, glazed
tile-covered floor, and back
garden full of citrus. As we
leave the café, the oil lamps
that had once lit up the place
seem to whisper to me that
this could be one of the first
streets to have been
illuminated in the world.
Even though it’s not more
than a few kilometers long, as
I stroll along this street where
different religions’ places of
worship - the most precious
treasures of the city - are
lined side by side, I believe

that it calls for not only
knowledge but being
informed about convenances
and a keen sense of
imagination. For the streets
of this town that was once
one of the most prominent
cities of antiquity along with
Rome and Alexandria give
rein to the imagination with
its thoroughfare full of
buildings and artifacts, each
telling a different story.
As I stroll along, I ponder
how the word “Christian”
was first used in this city,
one of the most important
centers of Orthodoxy along
with Jerusalem, Alexandria

4
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Pavlos ve Şem’un’a ait
olduğuna inanılan mezarlar
bulunuyor. Caminin avlusu
kalabalık. Avluyu gezen
ziyaretçileri ve dua etmeye
buraya gelenleri izliyorum
meraklı gözlerle.
Hristiyanlığın ilk mağara
kilisesi olan ve 1963 yılında
Papa VI. Paul tarafından hac
yeri olarak ilan edilen, Hac
Dağı’ndaki (Staurin) Saint
Pierre’in de pek çok
ziyaretçisi olduğunu
öğreniyorum.
Camiden çıktıktan sonra
caddeye geri dönüyorum. Bir
kısmı yakın bir zamanda
restore edilmiş ve otel
olarak kullanılan Çankaya
konaklarını gördükten sonra
Kurtuluş Caddesi’nin dağ
tarafına bakan sokaklarına
dalıyoruz. Yahudilerin
tarihî yaşam alanı olan,
“zengin mahallesi” olarak da
anılan bölgedeki evler iklim
şartları yüzünden birbirine

and Istanbul, and home to the
first mosque in Anatolia. I
then come across the door of
the Antioch Synagogue that is
famous for its splendiferous
candelabras and its 500-yearold Torah inscribed on
antelope hind. On the other
side of the road, stands
Sarımiye Mosque, and right
beside it, built under the aegis
of Sultan Abdulmejid I in
1852, a Catholic Church. The
church was moved to its
current location in 1997.
With a well and orange trees
in its courtyard, it resembles
a typical Hatay house. A little
further down the road, at the
intersection of Kurtuluş and
Kemalpaşa Streets, you come
across the Habib-i Neccar
Mosque. Habib-i Neccar, who
had lost his life for consorting
with the Apostles John of
Patmos and Paul, and St.
Silas who all came to town
following the death of Christ,

oldukça yakın yapılmış. Bu
yakınlığın insan
ilişkilerine de yansıdığını
fotoğraf makinesini
görünce gülümseyen
insanlardan anlıyoruz.
Yabancılık pek buraya göre
bir kavram değil.
Dar sokaklarda güneşin
yakıcı etkisine maruz
kalmadan, arabaların
korna seslerini duymadan
dolaşmak çok keyifli.
Sessizliği sokaklarda
koşuşturan çocukların
kahkahaları ve sürüler
hâlinde uçan cins
güvercinlerin kanat sesleri
bozuyor. Bu güvercinlerin
Dağ Mahallesi’nde
yaşayan, mobilya ve
ayakkabı imalatıyla
uğraşan sahiplerince işten
önce ve sonra olmak üzere
günde iki defa
uçurulduğunu
öğreniyorum. Bu hoş
sürprizin ardından da

5

6

7

5

6 7

Hatay, 2017 yılında UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na seçilerek
gastronomi alanında Gaziantep’le birlikte bu unvana sahip bir diğer
şehrimiz oldu.
Admitted to the UNESCO “Creative Cities Network” in 2017, along
with Gaziantep, Hatay has become one of the cities in Turkey with this
title in the area of gastronomy.
Antakya lezzetlerinden bazılarını hem kasap hem de fırın olarak
hizmet veren mekânlarda da tadabilirsiniz.
You can taste some of the delicacies of Antakya at locales serving both
as butcher shops and bakeries.
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is believed to be buried here
alongside them. The
courtyard of the mosque is
quite crowded. I curiously
watch those who stroll around
the courtyard and those who
have come here to pray. St.
Pierre on Haç Dağı (Mount
Stauris), deemed to be the
first cave church of
Christianity and declared as
a site of pilgrimage by Pope
Paul VI in 1963, also has a lot
of visitors.
I turn to the street after
coming out of the mosque.
After seeing the Çankaya
mansions some of which upon
being restored have recently
become hotels, we delve into
Kurtuluş Street which
presents a view of the
mountains. The houses built
in the area, historically the
Jewish Quarter and also
known as the “rich
neighborhood,” were
constructed quite close to one

8
8

Hatay’da ticaretin kalbi Uzun
Çarşı’da atıyor.
The heart of commerce beats at Uzun
Çarşı in Hatay.

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Hatay
ve İstanbul (Sabiha Gökçen)Hatay arasında her gün
karşılıklı seferler düzenliyor.
INFO
AnadoluJet has daily round
-trip flights between AnkaraHatay and İstanbul (Sabiha
Gökçen)-Hatay.
anadolujet.com

şehrin güvercin
tutkunlarının da ekmek
kapısı Uzun Çarşı’ya
yöneliyorum. Biber
salçaları, biber katkılı
ekmekler, gözünüzün
önünde açılıp serilen
künefeler, Antakya
mutfağına tadını, rengini,
kokusunu veren baharatlar
bulabileceğiniz çarşıda
tepsi kebabı, kâğıt kebabı,
zahter, oruk, dolma, künefe
gibi Antakya lezzetlerini
deneyebileceğiniz çok
sayıda restoran var.
UNESCO tarafından
2017’de “Gastronomi Şehri”
ilan edilen Hatay’ın farklı
yerlerinde karşınıza
çıkacak fırın-kasaplarda da
bu lezzetleri
tadabileceğinizi belirtelim.
Antakya’nın sofralarına
bile yansıyan kültürel
zenginliği yerinde görmek
için Hatay Arkeoloji
Müzesi’nin yolunu
tutabilirim artık.
Heyecanlıyım, çünkü yakın
dönemde Reyhanlı’da
bulunarak müze
koleksiyonuna katılan Kral

Şuppiluliuma’nın heykelini
gözlerimle görebileceğim
birazdan. 3 bin yaşındaki
kralın sevimli büstü tam
bir buçuk ton ağırlığında.
Farklı renk ve cinste bir
taştan oyularak sonradan
yerleştirilmiş gözleriyle
şaşkın şaşkın bakan kralın
sırtında Luvice hiyeroglif
bir yazıt görülüyor.
Müzenin zenginlikleri
kralın büstüyle sınırlı
değil kuşkusuz. Mozaik
koleksiyonuyla, dünyada
bu alanda önemli bir yere
sahip müzede
görebileceğiniz mozaikler
şehrin bir zamanlar sahip
olduğu zenginliğin de en
önemli kanıtı. Romalılar
döneminde evlerin
zeminini süsleyen, MS
2’nci ve 3’üncü yüzyıllara
ait olan bu mozaikler
Tessera denilen zar
şeklindeki renkli taşlardan
yapılmış. Son derece iyi
durumda olan Yatko
Mozaiği müzenin en
dikkat çeken eserleri
arasında. Av sahnelerinin
tasvir edildiği mozaiğin

another due to climate
conditions. I understand that
this is something that’s found
its reflection in human
relations when I meet people
who smile when they see a
camera. Being foreign is a
concept alien to locals.
It is enjoyable to stroll along
the streets without being
exposed to the scorching heat
and the honking of horns. The
silence gets broken by the
laughter of the children
running along the streets and
the fluttering of birds of
pedigree flying in flocks. I
learn that these pigeons are
let loose twice a day by their
breeders who are in the
furniture or shoe making
business and live in the Dağ
neighborhood: once before
they go to work and once after
they come home from work.
Following this nice surprise, I
head over to Uzun Çarşı - the
bread and butter of the city’s
pigeon lovers. At the market
where you can find red pepper
paste, chili-flavored bread,
künefe dessert prepared right
before your eyes, and spices

lending their flavor, color and
scent to the cuisine of
Antakya, there are also many
restaurants where you can
taste tepsi kebab, kâğıt
kebab, oruk kebab, zahter,
dolma dishes, and künefe.
Declared by UNESCO a “City
of Gastronomy” in 2017, you
can taste these delicacies at
the bakery-come-butcher
eateries that are found
throughout Hatay.
Now I can head over to the
Hatay Archeology Museum to
bear witness to the cultural
riches of Antakya’s tables on
the spot. I’m excited since,
quite soon, I will be able to
see the statue of King
Suppiluliuma I excavated at
Reyhanlı and added to the
collection of the museum in
the recent past. The
3000-year-old simpatico bust
of the king, weighs just about
a ton and a half. There is an
epigram in Luwian inscribed
at the back of the king who
looks dazed as a result of the
eyeballs being cut out from a
stone of different type and
color and popped into the
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bordürlerinde dönemin
Antakya’sı gözler önüne
serilmiş. Apollon Daphne
Mozaiği ise Hatay’ın ilçesi
Harbiye’de geçen hazin bir
mitolojik öyküyü
anlatmakla kalmıyor,
ertesi günkü rotamı da
çiziyor âdeta. Harbiye,
Antakya ilçesine sadece 7
kilometre uzaklıkta.
Apollon’un su perisi
Daphne’ye âşık olup onun
peşine düştüğü bu
topraklarda şırıl şırıl akan
suların Daphne’nin
gözyaşları olduğuna
inanılıyor. Âşığından
kurtulmak için ağaca
dönüşmeye razı olan bu
inatçı kızın durumuna
üzülen ve ağaçlaşmış
gövdesine sarılan Apollon
onun kendi ağacı olmasını,
yapraklarını hiç
dökmemesini, muzaffer
komutanların onu
başlarına taç yapmalarını
istemiş. Efsane böyle olsa
da Harbiye bugün
9
6

9 10

Antakyalı çiftlerin sıcak
günlerde ferahlamak için
gittikleri çay bahçeleriyle
ünlü bir yer. Güzelliğe
güzellik katan defne
sabunları ise buranın en
anlamlı hediyeliği.
Samandağı’na doğru yola
koyuluyoruz. Yolumuzun
üstündeki Vakıflı köyü,
buralı kadınların ürettiği
çeşit çeşit reçel, nar ekşisi,
turşu gibi ürünleri ile
ziyaretçilerin mutlaka mola
verip alışveriş yaptığı bir yer.
Vakıflı’dan tabelaları
izleyerek ulaştığımız
Hıdırbey köyü ise Hz.
Hızır’la (a.s.) buluşmak
üzere yola koyulan Hz.
Musa’nın (a.s.) hikâyesiyle
ilgi çekiyor. Efsaneye göre,
köyün ortasında yükselen
ulu çınarın Hz. Musa’nın
(a.s.) su içmek için
eğilmeden önce toprağa
sapladığı asası olduğuna ve
bu asanın ab-ı hayatta can
bularak bugünkü hâlini
aldığına inanılıyor. Ulu

sockets. Of course, the riches
of the museum are not limited
to the bust. The museum is
known across the world for its
collection of mosaics that
stand as evidence of the city’s
former wealth. Dating back
to the 2nd and 3rd centuries
AD, these mosaics adorned
the floors of Roman houses
and were made from colorful
diced stones called “tessera.”
In pretty good condition, the
Yatko mosaic is one that gets
the most attention. The
Antioch of then is laid before
one’s eyes on the curb of the
mosaic that depicts hunting
scenes. The Apollo and
Daphne mosaic does not only
depict a dramatic
mythological tale that has the
Harbiye borough of Hatay as
its backdrop, but also sets the
course I’ll follow the next day.
The borough is only 7
kilometers from Antakya. It
is believed that the
watercourse that runs
through this land with a

10

Kral Şuppiluliuma heykeli ve Yakto Mozaiği Antakya Arkeoloji Müzesi’nin en çok merak uyandıran eserleri arasında.
Suppiluliuma I’s statue and the Yakto mosaic are among the artifacts that arouse curiosity in the Antakya Archeology Museum.
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gentle purl is the teardrops of
Daphne, the nymph Apollo
fell in love with and chased
after. Feeling sorry for the
fate of this stubborn girl that
reconciled herself to being
transformed into a tree in
order to evade her suitor,
Apollo, embracing her
woodened body, willed this
tree to be his, never to shed
its leaves, and to crown the
heads of victorious
commanders. Despite the
grim tale, today’s Harbiye is
a place full of tea gardens
that the farmers of Hatay
visit to cool off during hot
days. Daphne soaps that’ll
enhance your beauty are the
best souvenirs from here.
We head off to Samandağı.
The Vakıflı village on our
way is a place where visitors
take a break and do some
shopping for various kinds of
jams, pomegranate molasses,
and pickles made by local
women. Departing from
Vakıflı, we arrive at Hıdırbey

11

13

12

çınarın yanındaki çeşmenin
canlandıran suyundan
içtikten sonra hikâyesi yine
sularla kesişen Titus
Tüneli’ne yöneliyoruz.
Antik limanın sel suları
altında kalmasını önlemek
amacıyla; İmparator
Vespasian tarafından
başlatılan, oğlu Titus
tarafından tamamlanabilen
yaklaşık bir buçuk kilometre
uzunluğundaki tünel Roma
mühendisliğinin ve insan
emeğinin en önemli
şaheserleri arasında. Tünel

ile aynı alan içinde bulunan
Beşikli Mağara, kaya
mezarlarının en büyük ve en
ünlüleri arasında yer alıyor.
Taş sütunlar ve kemerlerin
birbirine bağladığı
bölmelerde çok sayıda mezar
görülebilir.
Siz de tıpkı benim gibi,
cömert Hatay’ın
misafiriyseniz, onun içten
“keşif ” çağrısına kulak
vermenizi öneririm.
Böylece, burada sizi
bekleyen sayısız sürprizi de
kaçırmamış olursunuz.

village by following the signs.
Hıdırbey draws attention
with the story of His Holiness
al-Khdir that set out to meet
Moses. According to lore, it is
believed that the giant plane
tree that rises towards the
sky in the middle of the
village was where Moses (a.s.)
plunged his rod into the
ground before bending down
to drink; the rod is believed to
have grown into the current
tree. Quenching our thirst at
the fountain beside the giant
plane tree, we head over to
Titus Vespasianus’ Tunnel
the story of which also
intercepts with waters.
Started out under the aegis
of Emperor Vespasian and
completed by his son Titus,

this approximately one-anda-half-kilometer-long tunnel
built to prevent the ancient
harbor from flooding, is one
of the masterpieces of Roman
engineering and human
labor. Beşikli Cave, located
at the same place as the
tunnel, is among the biggest
and the most famous of the
rock tombs. Many rock tombs
can be seen at the sections
that are interconnected with
colonnades and arches.
If you, like me, are a visitor
of Hatay The Bountiful, I’d
advise you to respond to its
invitation of exploration.
This way, you will not miss
out on the countless
surprises that it holds
for you.

11

Titus Tüneli antik şehri su baskınlarından korumak için inşa edilmiş.
Titus Tunnel was built to preserve the anticient city in case of flood.

12

Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden.
Beşikli Cave is one of the widest and most famous sepulchers.

13

Harbiye, Hatay’da doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden.
Harbiye is one of the first spots for those who would like to spend some time at
the bosom of nature in Hatay.
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KOZADAN KUMAŞA
HATAY İPEĞİ
FROM COCOON TO FABRIC: THE SILK OF HATAY
MUTLU DURSUN

AHMET ÇETINTAŞ

İpeğin kozadan kumaşa uzanan
yolculuğu bir hayli meşakkatli. Hataylı
ustalar geçmişi yüzyıllar öncesine
dayanan mesleklerini geleneksel
yöntemlerle yaşatmaya devam ediyor.
From a cocoon to delicate fabric, the
journey of silk is quite toilsome. The
masters in Hatay - Antioch in the ancient
world - continue to perform this line
of business using traditional methods
dating back centuries.

*Hatay ipeği “Coğrafi İşaretli” bir ürün.
Silk of Hatay is a protected designation of origin (PDO).

Türkiye’nin önemli ipek
üretim merkezlerinden biri
Hatay. “Coğrafi İşaret”e
sahip Hatay ipeği yüzlerce
yıldır geleneksel yöntemlerle
üretiliyor. Yörede yaşayan
ustaların geçmişten gelen
bilgi ve birikimleri Hatay
ipeğinin günümüze kadar
ulaşmasını sağlamış.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından 2017 yılında
“Yaşayan İnsan Hazinesi”
ödülüne layık görülen Hasan
Büyükâşık da bu ustalardan
biri, belki de en önemlisi.
Bu ismiyle müsemma, işine
âşık ustanın “Laf aramızda
kalsın ama şu hayatta en
çok mesleğimi seviyorum.”
derken gözlerinin içi parlıyor
gerçekten. 84 yaşındaki
Büyükâşık ipek işine
çocukluk yıllarında, henüz
10 yaşındayken başlamış.
O zamanlar bölgede
yüzlerce ipek böceği ocağı
varmış. Anne-babası da bu
işi yapıyormuş. Onların
ataları da… Büyükâşık ailesi
tam altı nesildir bu işin

içinde. Kozadan kumaşa
ipeği işlemesini Halepli bir
Ermeni ustadan öğrenmişler.
Hasan Usta’nın mesleğin
inceliklerini öğrettiği
oğulları da (Yılmaz, Tuncay,
Ali) çoktan birer usta olmuş.
Mesleği yaşatmak için bu
kadarla da yetinmeyen
Büyükâşıklar ipek üretimini
teşvik etmek amacıyla
bu işe girmek isteyenlere
ipek böceği yumurtası da
temin etmeye başlamış
zamanla. Aile, Hasan
ustanın da zamanında
ipek ipliği üretimi yapan
ustaları gibi, ipek yapımını
Hatay’a özgü “Mancılık”
adı verilen geleneksel
“El Çekim Ocağı”nda
gerçekleştiriyor. Antakya
merkezdeki dükkânlarında
150 yıllık geleneksel
tezgâhlarından çıkan
ürünleri meraklılarıyla
buluşturuyorlar.
Peki, bir zamanlar Çin’in
zenginliğinin en önemli
kaynaklarından biri olan
ve yapılışı bir sanayi

Hatay is one of the leading
places of silk production in
Turkey. Granted “Geographical
Indication,” the Silk of Hatay
has been produced with
traditional methods for
centuries. Having a history
of its own closely linked to the
know-how and experience
of the masters of Hatay, silk
production has survived to
our day. Deemed worthy of
the award of “Living Human
Treasure” by the Ministry of
Culture and Tourism in 2017,
Hasan Büyükâşık is one of
the masters of this art and
perhaps the most noteworthy.
When this master, whose
surname meaning “Great Lover”
denotes his love of his job, says,
“Between you and me, in this
life I have loved my profession
the most,” his eyes literally
shine with joy. At the age of 84,
Büyükâşık took on this job at
the tender age of 10. In those
days, there were hundreds of
silk worm production facilities.
And his mom and dad were in
the business too. And so were

their forerunners… Actually, the
Büyükâşık family has been in
this business for 6 generations.
They learned how to process
silk from cocoons to fabric from
an Armenian master of Aleppo.
Yılmaz, Tuncay, and Ali, the sons
of Master Hasan, were taught
the subtleties of the job by their
father and become masters in
their own right. Not content
with this, in order to keep the
business alive and encourage
silk production, Büyükâşıklar
has provided silk worm cocoons
to those who would like to enter
the business. Just like their own
masters, the family continues to
produce silk at the traditional
manual loom particular to
Hatay called “mancılık.” They
sell what they produce with
their 150-year-old traditional
weaving loom at their store in
the Hatay district center.
Well then, how is the production
of silk – one of the most
important resources of China’s
wealth that was kept an
industrial secret for hundreds of
years – carried out in Hatay?
1
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1

Çıkrık marifetiyle sarılarak çile
hâline getirilen ipek bir süre
kurumaya bırakılıyor.
Rolled up with the help of a
spindle the silk is left to dry for
a long time.

2

Bir kozadan ortalama 1500
metre uzunluğunda ipek iplik
elde ediliyor.
Each cocoon yields an average of
1,500 meters silk thread.

2

3 4

sırrı olarak yüzlerce
yıl saklanan ipek
üretimi Hatay’da nasıl
gerçekleşiyor?
İpeğin yolculuğu
İpeği yapan böceğin yani ipek
böceğinin yumurtalarını
gerektiği şekilde muhafaza
etmek ipek üretiminin
olmazsa olmazı. Bu süreçte
bez içinde ve serin yerde,
genellikle buzdolabının bir
gözünde, bir yıl saklanan
ipek böceği larvaları dut
ağacının açmasıyla birlikte
dışarıya çıkarılıyor. Dışarıda
yumurtadan çıkan tırtılın
yaşamındaki bu ilk evreye
yeşillenme evresi deniyor.

İnce kıyılmış dut yapraklarıyla
yaklaşık 40-45 gün beslenen
ipek böceği tırtıl olarak gelişme
evresini geride bırakıp ortalama
9 santime kadar uzuyor. Bu
dönemde rengi de yeşilden
sarıya dönüyor. Bu renk değişimi
ipekböceğinin kozanın içinde
yaklaşık iki haftalık bir örme
sürecine hazır olduğunu
gösteriyor. Örme işlevinin
sonunda kozalar toplanıp
kaynatılıyor. Kısa bir süre sonra
sudan toplanarak bir 10 dakika
kadar dinlenmeye bırakılan
kozalar tekrar suya atılıyor.
Tüm bu işlemler sırasında suyun
kaynama sıcaklığında tutulması
gerekiyor. Bu oldukça önemli
çünkü suyun sıcaklığı sadece
3

Silk’s journey
Preserving the eggs of the
silk worm, which make the
cocoons that are used to
produce silk, is a prerequisite
of the job. At the start, they
are kept wrapped up in a
piece of cloth in a cool place,
generally on a refrigerator
shelf, for a year and are taken
out when the mulberry tree
blossoms. The first phase of
the worm that has hatched
out of the egg is called the
“greening phase.” Fed with
the thinly chopped mulberry
leaves for 40-45 days, with
their development phase
over the silk worms grow to
be around 3.5 inches. In this

Hatay’da ipek yapımı
yöreye özgü “Mancılık” adı
verilen geleneksel “El Çekim
Ocağı”nda gerçekleştiriyor.
Silk is produced with the
traditional “hand loom”
particular to Hatay referred to
as “mancılık”.

period, their color changes from
green to yellow. The change of
color indicates that the worm
is ready to be encinctured in a
cocoon for a period that takes
almost two weeks. When the
weaving is over the cocoons are
collected. Dipped and taken
out of water they are left to
dry for ten minutes and then
soaked into the water once
again. During this process,
the water keeps on boiling.
This is quite important since
its temperature does not only
ensure that the silk produced
is durable but it also ensures
the loosening up of the cocoons.
Finally, a broom made of date
branches is swept over the
4
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üretilen ipliğin dayanıklı
olmasını değil kozaların
yumuşamasını da sağlayan
en önemli faktör. Son olarak,
suyun içinde iyice yumuşayan
kozaların üzerinde hurma
dallarından yapılan süpürge
gezdirilerek uç vermeleri
sağlanıyor. İncecik açılan
kozaların uçları genellikle
defne dalından yapılan bir
çubuk ya da bir çıra ucuyla
yakalanıyor. El gücüyle çevrilen
bir çıkrık marifetiyle sarılarak
çile hâline getiriliyor. Sarılan
ipler kurumaya bırakılıyor.
İstenilen kalınlığa göre
kozadan alınan ipeklerin
uç sayısı değişebiliyor. Bir
kozadan ortalama 1500 metre

uzunluğunda ipek ip üretiliyor.
Elbiselik kumaş, sadakor
gömleklik kumaş, kirman
elbiselik kumaş, gelin, şal ve
örtülük olmak üzere Hatay
ipeğinden dört farklı tipte
kumaş elde ediliyor.
Bir zamanlar Anadolu’nun en
önemli ipekçilik merkezlerinden
biri olan Hatay’da Hasan Usta
gibi emektarlar sayesinde devam
eden ipek üreticiliği son yıllarda
Defne ve Samandağı belediyeleri
tarafından açılan koza evleriyle
Hatay’da yeniden yaygınlaşıyor.
Üstelik beyaz koza üretiminin
yanı sıra bir zamanlar ismi
Hatay’la özdeşleşen “Sarı Koza”
üretim çalışmaları da son sürat
devam ediyor.

cocoons that have softened
up in the water to give them a
knurl. The knurl that loosens
up a crack is generally caught
with the help of a stick made
of the branches of a bay tree or
a type of resinous wood. The
threads are rolled up into a
ball with the help of a spinning
wheel and manual labor. The
balls of thread are left to dry.
The silk threads taken from
the cocoon change depending
on the thickness required.
Generally, 1,500-meter-long
silk threads are produced from
a single cocoon.
Four different types of fabric
are produced from silk: the
dress fabrics sadakor and

kirman; fabrics for shirt
making; and those for making
bridal attire, shawls, and
veils.
In the recent past, in
Hatay – once the leading
silk production center of
Anatolia - the craft that’s still
continued thanks to senior
masters like Master Hasan,
is becoming widespread once
again with the cocoon houses
opened up by the Defne and
Samandağı Municipalities.
Apart from the production
of white cocoons, the
production of “yellow
cocoons,” which were once
identified with Hatay, are
also at full speed.

5

5

Yılmaz Büyükâşık, ipeği ailesinden kalan 150 yıllık tezgâhta işliyor.
Yılmaz Büyükâşık is processing silk at the 150-year-old family heirloom.

38 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

PORTFOLYO / PORTFOLIO

“YAŞAM SIZE VERILMIŞ BOŞ BIR FILM; HER KARESINI
MÜKEMMEL BIR BIÇIMDE DOLDURMAYA ÇALIŞIN.”

ARA GÜLER
“LIFE IS A RAW STOCK YOU ARE HANDED; TRY TO
FILL IT IN PERFECTLY FRAME BY FRAME”
ARA GÜLER-ARA GÜLER MÜZESI

Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında gösterilen Ara Güler, 90 yıllık ömrüne eşsiz kareler
sığdırdı. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan “büyük usta”yı saygıyla anıyoruz.
Deemed to be one of the world’s best photographers, Ara Güler fitted his 90-year-long life with
unprecedented frames. We commemorate the Grand Master we recently lost with great respect.
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“Sanat olmasına lüzum yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zapt ediyorsun,
bir makine ile tarihi durduruyorsun.”
“Photos do not need to be works of art. Photography is about history. You capture history in the
making, you freeze it with a camera.”

“Sanırım hayatımda çektiğim en mühim fotoğraflardan biridir
gördüğünüz. Bu fotoğraf ben demektir. Yüzümün yerine bu fotoğrafı
koysam, işte size Ara Güler.”
“I guess this is one of the most important photographs that I’ve shot
in my life. This is me. If I place this photo instead of my face, here is
Ara Güler for you.”
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“1950-60’lardan kalma İstanbul
fotoğraflarım olmasa, o eski
günler unutulmuş olacaktı.”
“If it weren’t for my photos of Istanbul
of the 1950-60s, those olden days would
have been long-forgotten now.”

“İstanbul’un dışında en çok
Hindistan’da fotoğraf çekmeyi
sevdim. Sonra da Bangladeş. Bu
doğu ülkelerinde yaşam renkli,
insanlar da güzel ve samimi.”
“Apart from Istanbul, I loved
photographing in India the most.
Then Bangladesh. Life is colorful in
these eastern countries, people are
beautiful and genuine.”

“İnsan her eserini sever ama özel olanı mutlaka vardır. Sirkeci’de bir
tramvayın önündeki at arabasını çektiğim fotoğrafımı çok severim.
Tam anında çekilmiş bir fotoğraftır, hem denk gelmiş hem de uyanık
davranmışımdır orada.”
“A photographer loves all his works but there are some that strike a chord.
I really love the photo of a cart in front of the tram in Sirkeci. It was shot at
the right instant, I was both lucky and alert.”
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“Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi
edebiyatçısıdır Yaşar Kemal.”
“Yaşar Kemal is the most
important literary figure of the
world of all times.”

“Alfred Hitchcock ilk başlarda
sevmedi beni. Ama sonra baktı
ki, ben ondan daha matrak
biriyim, rahat rahat çalıştık.”
“Alfred Hitchcock did not like me at
first. But then seeing that I’m more
a droller than he is, we got on and
worked really well.”
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“Picasso bir ara bana dönüp ‘Sen benim
bu kadar fotoğrafımı çekiyorsun, ben de
senin resmini çizeyim’ demez mi! Her
yere baktım, bir temiz sayfa bulamadım.
En sonunda çektim kütüphanesinden bir
kitap, açtım kapağını, uzattım Picasso’ya. “
“Don’t say but at one point turning to me
Picasso said, ‘You take so many shots of me,
so let me paint you’! I looked everywhere but
could not find one page that was not drawn
upon. Finally taking a book from his library,
I opened it and handed it to Picasso.”

SİNOP’A
GİTMEK İÇİN

NEDEN
REASONS TO VISIT
SINOP

MELİH USLU

Sinoplular, memleketlerini gezmek için en iyi
zamanın sonbahar olduğunu söyler. Kalabalıkların
sahillerden çekildiği, balıkların ağları doldurduğu
ve yörenin muhteşem doğasının mevsimin en
güzel renkleriyle süslendiği bu günlerde Sinop’a
gitmek için neden çoktur.

The residents of Sinop say that the best time to visit
their hometown is autumn. There are plenty of reasons
to visit Sinop during these months when the crowds
on the seaside subside, the fish fill the nets, and the
wonderful nature of the region gets embellished with
the most beautiful fall colors.

1

Sinop Kalesi
Karadeniz kıyılarındaki en
korunaklı doğal liman olan
Sinop’a vardığım sırada
şehir sabah güneşinin tatlı
ışıklarıyla yıkanıyordu.
Sahile inince, görmek için
can attığım Sinop Kalesi’ni
tam karşımda buldum.
Yarımadayı kuzey ve güney
yönünde çevreleyen kale
surlarının, Milet’e bağlı
bir denizci kolonisi olan
Argonatlar tarafından
yedinci yüzyılda inşa
edildiğini okuyorum Sinop
Kalesi’nin tarihini yazan
Tolga Ersoy’un kitabından.
Ancak bugünkü kale, ilk
hâliyle ayakta değil. 13’üncü
yüzyılda önce Selçuklular,
sonra Osmanlılar surları
onarıp genişletmişler.
“Anadolu’nun Alcatraz’ı”
olarak da anılan kalede,
ilk önce onlarca yıl sürgün
yeri olarak nam salan
Tarihî Sinop Hapishanesi’ni
gezmeye karar veriyorum.
1877 yılından 1993’e kadar
hapishane olarak kullanılan
Sinop Kalesi, devredildiği
Kültür Bakanlığı’nca
müzeye dönüştürülmüş. Bir
zamanlar duvarlarını döven
dalgaların Sabahattin Ali’yi
efkârlandırdığı 15 numaralı
koğuş, güney surunun

bitişiğinde. O günlerin
cezaevi hücreleri arasında
dolaşırken içimi kaplayan
burukluk, Sabahattin Ali’nin
satırlarını getiriyor aklıma:
“On adım ötede en büyük
hürriyetlere götüren denizi
dinlemek, sonra aradaki
kalın kale duvarlarına
gözleri dikmekle yetinmek
ve denizi yalnızca hayallerde
görmeye mecbur kalmak az
azap mıdır?”
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İnceburun Deniz Feneri
Masal tadında manzaralar
sunan Sinop Kalesi’ndeki
birkaç saatlik geziden sonra
şehrin iç bölgelerine doğru
uzanıyorum. “Türkiye’nin
en kuzey ucunu görünüz!”
yazılı tabelayı izliyorum.
Gittikçe güzelleşen yılankavi
asfalt yol, hemen her virajda
pastoral kır manzaraları
seriyor önüme. Bir yanda
Karadeniz’in iyot yüklü
rüzgârlarının okşadığı
böğürtlen çalıları, diğer
yanda seyrek ağaçların
güzelleştirdiği yumuşak
kıvrımlı tepeler... Anton
Çehov hikâyesi tadında
taşra manzaraları, fotoğraf
makinemi şenlendiriyor.
Şehir merkezinden yaklaşık
20 kilometre sonra
Karadeniz’in masmavi

Sinop Castle
When I got to Sinop, the most
sheltered natural port on the
shores of the Black Sea, the
city was bathed in the rays
of the morning sun. When
I went down to the seaside,
Sinop Castle, which I was
aching to see was standing
right before me. Reading Tolga
Ersoy’s book on the history
of the Sinop Castle, I learn
that the walls surrounding
the city to the north and
south of the peninsula were
built in the 7th century by the
Argonauts, a seafarer’s colony
that had sworn allegiance to
Miletus... However, the castle
does not stand in its original
form today. First the Seljuks,
in the 13th century, and then
the Ottomans repaired and
expanded these walls. I decide
first to visit the Historical
Sinop Jailhouse which has
made a name for itself for
decades as a place of exile,
referred to also as the “Alcatraz
of Anatolia.” Serving as a
penitentiary from 1877 to
1993, Sinop Castle was handed
over to the Ministry of Culture
and was turned into a museum.
Ward no. 15 which was where
Sabahattin Ali - who got
wistful listening to the wild
waves crashing on the walls -

was kept prisoner, is adjacent
to the southern wall. The
feeling of dismay that lays siege
to my being as I stroll along the
corridor with prison cells on
both sides recalls the lines of
Ali to my mind: “Harking to the
sea that hauls one to the most
profound of freedoms ten feet
away, and then having to do
just by staring at the massive
castle walls, constrained to
only dreaming of the sea, is
that not enough of a torment?”
Inceburun Lighthouse
Presenting sceneries of an
epic cinematic kind, following
my Sinop Castle tour of a few
hours, I head towards the city’s
hinterland. I follow the “See
the northernmost point of
Turkey!” sign a few kilometers
away. The winding asphalt
road that waxes all the more
beautiful as you forge ahead,
brings before me pastoral
landscapes at every turn...
On one side, the blackberry
bushes that are caressed by
the iodine-laden winds of the
Black Sea and, on the other,
soft curvy hills that are more
refined by trees that get all the
sparser... Provincial sceneries
resembling those depicted in
the stories of Anton Chekhov
would make nice postcards.
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Sinop Kalesi’nin burçları Karadeniz’e bakıyor.
The bastions of Sinop Castle overlook the Black Sea.
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Sinop Cezaevi’nde bir zamanlar Sabahattin Ali’nin yattığı koğuş.
The ward in Sinop Prison where once Sabahattin Ali was kept.

dalgalarının gün boyu
yıkamaktan yorulmadığı
kayalık sahile ulaşıyorum.
İlk bakışta, bir denizci
mekânından ziyade yöreye
özgü çiftlik hayatını
çağrıştıran bir yerdeyim.
Biraz daha ileride, siyah
bazalt kayalıkların hemen
üzerinde yükselen İnceburun
Deniz Feneri zarif, bembeyaz
gövdesiyle selamlıyor beni.
Deniz seviyesinden sadece
38 metre yükseklikteki deniz
feneri, 1863 yılında inşa
edilmiş. Geçmişte gazyağı
ve asetilen ile günümüzde
ise elektrikle çalıştırılan 12
metre boyundaki fenerin
bekçiliğini, tam altı kuşaktır
Çilesiz ailesi yapıyor.
Aileden kimseyle tanışma
fırsatı bulamasam da bu
ilginç mesleğin babadan
oğula geçtiğini ve bir
zamanlar fenerin ışığının
bir saat bile yanmamasının
idam nedeni olduğunu
öğreniyorum. Denizle
aramda mesafe olmasına
rağmen, hafif hafif esen
rüzgârın savurduğu tuzlu
damlacıkların serinliğini
tenimde hissedebiliyorum.
Evet, burası Türkiye’nin en
kuzey noktası!
Hamsilos Fiyordu
Karadeniz’e doğru
çıkıntı şeklinde uzanan
ince bir yarımadanın

üzerine kurulan Sinop,
küçük, sevimli bir kent.
Anadolu’nun Karadeniz’deki
en kuzey noktası olması
nedeniyle, 4 bin yıllık
tarihi boyunca cazibesini
korumuş. Geçmişi Amazon
kraliçesi Sinope’den
denizci Argonatlara kadar
uzanan kent, Karadeniz’in
hırçın dalgalarından
kaçan denizcilerin en
önemli sığınaklarından
biri olmuş yüzyıllarca.
Sinop, denizcilere güven
veren bir liman olmasını
girintili çıkıntılı sahillerine
borçlu. İnceburun’dan
yaklaşık 10 kilometrelik
ve seyir keyfi yüksek bir
yolla ulaşılabilen Hamsilos
Fiyordu “Anadolu’nun
tek fiyordu” olarak
adlandırılıyor. Kimilerinin
İskandinavya, kimilerinin
de Gökova kıyılarına
benzettiği Hamsilos size
nereyi çağrıştırır bilinmez,
ancak koyun kuşbakışı bir fil
başına benzediği bir gerçek.
Buzul aşındırması sonucu
oluşan koy küçük bir liman
ve onu çevreleyen kıvrımlı
kıyılardan meydana geliyor.
Yörede “Hamsaroz” adıyla
da anılan bu müstesna
doğal güzellik, Karadeniz’in
tıpkı bir nehir gibi kara
içine girdiği “ria” tipi kıyı
oluşumunun en güzel
örneklerinden biri.
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İnceburun Deniz Feneri, Türkiye’nin kuzey ucunda yükseliyor.
İnceburun Lighthouse stands at the northernmost edge of Turkey.
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Hamsilos Koyu Anadolu’nun tek fiyordunu barındırıyor.
Hamsilos Cove has the sole fjord of Anatolia.

Approximately 20 kilometers
from the city center, I reach
the rocky shore continuously
crashed into by the bluer than
blue waves of the Black Sea. At
first glance, it seems that I’m
at a place that brings to mind
farm life identified with the
region rather than a seafarers’
place. A few meters away,
rising up right above the black
basalt rocks, the Inceburun
Lighthouse greets me with its
lily-white elegance. Just 38
meters above the sea level, the
lighthouse was built in 1863.
The Çilesiz family have been
the watchmen of the 12-meterlong lighthouse that albeit
being powered by kerosene
and acetylene in the past has
been running on electricity for
six generations. Even though
I didn’t get the chance to meet
any members of the family,
I learn that the vocation of
lighthouse watchman is passed
on from father to son, and that
there was a point in time when

the lighthouse not being lit for
an hour was reason enough
for execution. Even if I’m at
a distance from the sea, I can
still feel the cool of the salty
drops hurtled by the gently
blowing wind on my skin. Yes,
this is the northernmost point
of Turkey…
Hamsilos Fjord
Set up on a thin peninsula
that protrudes out to the
Black Sea, Sinop is a small and
endearing town. By dint of
being the northernmost point
of Anatolia in the Black Sea, it
has kept its appeal throughout
its 4,000-year-old history.
With a past that goes back to
the Amazonian Queen Sinope
and the seafarer Argonauts,
this city has, for centuries,
been the sanctuary of the
seafarers that sought refuge
from the ferocious waves of the
Black Sea. However, Sinop is
a port which owes the sense of
safety it gives to the seafarers
ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018 55
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Kumsallar
2000’li yılların başından
bu yana hemen her fırsatta
gidip gördüğüm Sinop,
doğal bir liman işlevi gören
yarımadanın güneyinde.
Hem konumuyla hem
de yaşam biçimiyle
Türkiye’nin güney
kıyılarını anımsatıyor.
Bu “güneyli” kente,
tekrar tekrar “iyice” bir
bakmanın; dokusunu,
sesini, kokusunu hissedip
bunları anlatmanın
vazgeçilmez bir yeri
belki de bu yüzden var
bende. Karadeniz’in deli
rüzgârlarının yatışıp
denizin çarşaf gibi olduğu
sonbahar aylarında
Sinop sahillerinde ve
kumsallarında gezinmenin
tadı başka! Şehrin bu
huzurlu mekânlarına
doğru yola çıkarken,
Anadolulu Antik Çağ
tarihçisi Strabon’un sesine
kulak veriyorum: “Sinope,
güçlü surlarla çevrili
olup kent hem insanlar
hem de doğa tarafından
süslenmiştir. Zira bir

yarımada boynu üzerinde
kurulmuştur. Bu narin kara
parçasının her iki tarafında
da iç ve dış limanlar ile
olağanüstü iyi dalyanlar
bulunur.” Strabon’dan
aldığım enerjiyle Sinop’un
en güzel kumsallarının
bulunduğu limanlar
bölgesine doğru ilerliyorum.
İlk durağım, manyetik bir
alan sapmasından dolayı
gemilerin pusulalarını
şaşırttığı rivayet edilen
Karakum. Volkanik bir
kumsal olan Karakum,
adını çabuk ısınan, siyah
renkli kum taneciklerinden
almış. Bazalt kayaların
ufalanması sonucu oluşmuş
ve Anadolu’nun en güzel
kumsalları arasında
gösteriliyor. İç limanda
yer alan Karakum plajı,
rüzgârlara karşı korunaklı
bir konumda olduğundan
deniz genellikle sakin.
Sinop’un diğer gözde
kumsalına sahip olan
Akliman ise şehir merkezine
sekiz kilometre uzaklıkta;
defne ağaçlarıyla çevrili,
gürültüden uzak bir koyda.
5
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Akliman plajı açıklarındaki Sarı Ada, defne ağaçlarıyla kaplı.
Off the shore of Akliman Beach, Sarı Ada is covered in bay trees.
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Sinop plajları, çiçeklerle kaplı kıyıları ve temiz deniziyle tanınıyor.
The beaches of Sinop are known for the flowered coasts and their clear blue sea.
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to its indented shores. This
unprecedented natural habitat
that can be accessed through a
10-kilometer-long road that sets
off from Inceburun presenting
sceneries that please the eye, is
referred to as the “sole fjord” of
Anatolia. Compared by some
to Scandinavian shores and by
others to the coast of Gökova,
I can’t know what Hamsilos
would bring to your mind, but
it is true that the cove looks like
the head of an elephant from a
bird’s-eye view. Scientifically,
having been formed by glacier
abrasion, it consists of a small
harbor and the indented shores
surrounding it. Referred to as
“Hamsaroz” around the region,
this rare wonder of nature
is actually one of the most
beautiful examples of the coast
formation termed “ria,” where
the Black Sea wriggles itself into
the land just like a river.

Beaches
Sinop, the city that I visit at
every chance I get since the
beginning of the 2000s, is set
up to the south of the peninsula
that acts as a natural harbor.
It reminds one of the more
well-known southern coasts
of Turkey not only with its
location but also its style of
living. It might be that simply
due to this, visiting and looking
at this “southern” city over
and over again, getting a sense
of its sound, scent and touch,
relating it to ones that are
intrigued by it, holds a place
of its own in my heart. It is an
all the more different delight
to stroll along the shores and
beaches of Sinop in autumn
when the sea gets to be as calm
as a millpond and the wild
winds subside. As I set out to
visit the tranquil spots in the
city, I lend an ear to Strabo, the
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bağlanan halatlarla çıkış
kolaylaştırılmış. Yaklaşık
bir saatlik bir orman içi
yürüyüşüyle bir düzine
kadar şelale keşfediyorum.
Şelalelerin hepsini görmek
gibi bir amacınız varsa
bölgeyi iyi bilen bir rehberle
gezmenizde yarar var. Güneş
yavaş yavaş alçalırken
doğanın güzelliklerinin bana
zamanı unutturduğunu fark
ediyorum.

ancient historian of Anatolia:
“Surrounded by fortified
walls, Sinope… has received
advantages from nature which
have been improved by art.
It is built upon the neck of a
peninsula; on each side of the
isthmus are harbors, stations
for vessels and fisheries worthy
of admiration…” With the
energy I get from Strabo I
head towards the harbor area
that offers the best beaches
in Sinop. My first stop is
Karakum which is accounted as
straying ships off their course
due to a magnetic deviation. A
volcanic beach, Karakum takes
its name from the black sand
particles that heat up fast.
Deemed to be one of the most
beautiful beaches of Anatolia,
it was formed by the crumbling
away of basalt rocks. Since, due
to being at the inner harbor,
Karakum beach is sheltered
from the winds, the sea is
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Sinop Sofrası
Güzel havalarda günü
sahillerde geçiren Sinoplular,
akşamla birlikte, liman
çevresindeki çay bahçelerini
ve balık lokantalarını
dolduruyor. Ben de bir
balık ziyafeti için şehir
merkezindeki ana limanın
çevresinde sıralanmış
balık lokantalarının
yolunu tutuyorum. Birkaçı
yarım asrı geride bırakmış

often calm. Akliman, another
favored beach of Sinop, is 8
kilometers from the city center,
in a cove that’s surrounded
by bay trees, far from all the
commotion.
Erfelek Waterfalls
The waterfalls near Erfelek are
36 kilometers from Sinop and
the road takes approximately
45 minutes. You get to the
valley by following the signs
that are placed at regular
intervals. Having stepped
into a lush green jungle of
oak, hornbeam, and chestnut
trees, I come across the first of
the waterfalls. A natural pool
has formed at the spot where
the waters of the waterfall
are deposited. In this green
area, a storage of oxygen that
is livened up by the natural
music of the sounds of birds
and water, there hides a total
of 28 waterfalls, both small
7
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Erfelek Şelaleleri
Erfelek yakınlarında
bulunan şelaleler, Sinop’a
36 kilometre uzaklıkta
ve yol yaklaşık 45 dakika
sürüyor. Düzenli aralıklarla
yerleştirilen yönlendirici
levhaları izleyerek
şelalelerin gizlendiği vadiye
ulaşıyorum. Meşe, gürgen
ve kestane ağaçlarıyla bezeli
yemyeşil bir ormanın içine
girer girmez, işte ilk şelale
karşıma çıkıyor. Suların
döküldüğü yerde doğal bir
havuz oluşmuş. Kuş ve su
seslerinin doğal müziğiyle
şenlenen bu oksijen deposu
yeşil alanda irili ufaklı
tam 28 şelale gizli. Onları
keşfetmek üzere dar bir
patikadan orman içine
tırmanıyorum. Biraz ileride
iki terastan dökülen bir
şelale daha var. Vadi içindeki
yürüyüş parkurunun
sarp bölümlerine
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Erfelek Şelaleleri, ormanlık bir kanyonun derinliklerini süslüyor.
Erfelek Waterfalls adorn the depths of the wooded canyon.
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mekânlardan birini seçip
şefin önerisiyle baharat soslu
iskorpit balığı çorbası, torik
lakerdası ve Sinop’a özgü bir
balık olan, çupraya benzer
“iskire” ızgarası ile salata
sipariş ediyorum. Güneş
ağır ağır rıhtımı göz alıcı
bir kızıla boyarken geçmiş
zaman seyyahlarının Sinop’a
yakıştırdığı “adalı” ruhunu
daha derinden hissediyorum.
Bu noktada belirtmekte
fayda var: Sinop mutfağı,
deniz mahsullerini tercih
etmeyenlere de seçenekler
sunuyor. Örneğin meşhur
Sinop mantısına yörede

“kulak hamuru” adı veriliyor.
Köy yumurtası ile yapıldığı
için rengi hafif sarıya çalan
kıymalı mantı; üzerine yoğurt,
ceviz ve tereyağı dökülerek
servis ediliyor. Yörenin “nokul”
adı verilen kıymalı, üzümlü
ya da cevizli çörekleri de çok
lezzetli. Ayrıca bol çeşitli yeşil
salataları, taze fasulye ile
yapılan turşusu; kavurması ve
revani tatlısı tatmaya, yemeye
değer.
Diyojen Anıtı’ndan Akgöl’e
Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK)
yakın geçmişte yaptığı

ALP AKSOY
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and larger. I climb a narrow
footpath into the forest to
explore them. A little further
away there is another waterfall
flowing over two terraces. The
climb is eased by the ropes tied
to both sides of the walking
track that runs through the
valley. I discover almost a
dozen waterfalls on an hour’s
hike. If you aim to visit all the
waterfalls, it would be in your
best interest to get a guide who
knows the region like the palm
of his hand. As the sun slowly
sets, I notice that the beauty
of nature has made me forget
the time.
Tables of Sinop
Residents of Sinop who spend
their day by the seaside
when the weather is good,
fill the tea gardens and fish
restaurants around the harbor
as evening falls. I head over
to the fish restaurants lined
up around the main harbor to
treat myself to a sumptuous
seafood dinner. Choosing
one among the restaurants
some of which have been
there for a century, I order
scorpion fish soup with a
spicy sauce, bonito pickled in
brine, and grilled “iskire” - a

fish resembling bream that
is particular to Sinop. As the
slowly setting sun paints the
wharf a refulgent red, deep
within, I feel the “islander”
soul the wanderers of the days
of old have imputed to Sinop.
It goes without saying: Sinop
cuisine presents options also
to those who do not prefer
seafood. For instance, the
famous Sinop dumplings also
referred to as “ear dough.”
Having a yellowish hue by
being made with village eggs,
the dumplings with minced
meat are served with a sauce
of yoghurt, chopped walnuts,
and frothed butter. Referred
to as “nokul,” different sorts
of shortbread with minced
meat, raisins, and walnuts
particular to the region are
very delicious. Moreover, its
green salads of various sorts,
fresh green beans -pickled or
sautéed, and revani (baked
semolina cake soaked in
light syrup) desserts are
worth a try.
From the Diogenes
Monument to Akgöl
According to the survey
conducted by the Turkish
Statistical Institute (TÜİK)
8

Torik lakerdası, Sinop
sofrasını süsleyen deniz
ürünlerinden biri.
Bonito cured in brine is one of
the seafoods that adorns the
tables of Sinop.

9

Rıhtımdaki çay bahçeleri
sonbahar aylarında çok keyifli.
The tea gardens on the quay are
enjoyable in autumn.

9
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bir araştırmaya göre
Türkiye’de en mutlu
insanların yaşadığı kentler
sıralamasında birinci
olan Sinop’un cazibe
kaynakları bunlarla sınırlı
değil. Şehre yakın Diyojen
Heykeli, Âşıklar Yolu,
Balatlar İnanç Kompleksi,
Alaaddin Camii, Pervane
Medresesi, Arkeoloji
Müzesi, Etnografya Müzesi,
Antik Otel Müzesi, Rıza Nur
Kütüphanesi; zakkum ve
zambak tarlalarıyla çevrili
Sarıkım Gölü görülmeye
değer yerlerden bazıları.
Sinop’un yakın çevresinde
ise Ayancık’taki keten bezi
atölyeleri, Boyabat Kalesi,
Küre Dağları’na yaslanmış
Akgöl ve İnaltı Mağarası
sizleri bekliyor. Unutmadan,
Sinop seyahatinizin keyifli
hatıralarından biri olacak
ahşap tekne maketlerini,
İskele Caddesi çevresindeki
dükkânlardan temin
edebilirsiniz.

Sinop ranks first among
the cities with the happiest
inhabitants but its allure is
not limited to this. The statue
of Diogenes, Âşıklar Yolu
(The Path of Lovers), Balatlar
Belief Complex, Alaaddin
Mosque, Pervane Madrasah,
the Archeology Museum, the
Ethnographic Museum,
Antik Otel Museum, Rıza
Nur Library, Lake Sarıkum
surrounded with fields
of oleander and lily, and
are some of the places
that must be seen in the
center of Sinop. Within the
immediate vicinity, the
linen ateliers at Ayancık,
Boyabat Castle, Akgöl
which leans its back to the
Küre Mountains, and the
Inaltı Cave all await you.
Do remember to get one of
the wooden ship models, a
keepsake you may cherish
as a reminder of your visit
to Sinop from the shops
around Iskele Street.
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1200 metre yükseklikteki
Akgöl’ü köknar ormanları
çevreliyor.
Fir forests surround Akgöl at an
altitude of 1,200 meters.
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Sinop’a gelenleri şehrin
girişinde Diyojen heykeli
selamlıyor.
The statue of Diogenes greets those
visiting the city at its entrance.
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BİLGİ
AnadoluJet, AnkaraSamsun ve İstanbul (Sabiha
Gökçen)-Samsun arasında
her gün karşılıklı seferler
düzenliyor. Samsun’dan
Sinop’a karayoluyla
ulaşabilirsiniz.
INFO
AnadoluJet has daily
round -trip flights between
Ankara-Samsun and
İstanbul (Sabiha Gökçen)Samsun. You may get to
Samsun from Sinop by
highway.
anadolujet.com
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MÜREKKEP DENİZİNDE

KÂĞIT GEMİLER
PAPER SHIPS ON A SEA OF INK
HALENUR ÇALIŞAN GÜRBÜZ

MEHMET YASA

Bin yıllar boyunca kitaplar bize
bilgiler verdi, şiirler söyledi, en çok
da öyküler anlattı. Oysa kitabın
da kâğıdın da kendi öyküsü var.
İzmir’deki Kâğıt ve Kitap Sanatları
Müzesi hem insanlığın hafıza
defterlerinin mazisini anlatıyor hem
de kâğıdın nasıl “sanat eserine”
dönüşebileceğini gösteriyor.

For thousands of years, books
informed us, recited poems to
us, but most often than not they
told us stories. But both book and
paper have stories of their own.
The Paper and Book Arts Museum
in Izmir relays to us the past of
humanity’s journals and how
paper can turn into a “work of art”.

Bornova’nın yabancısıyım.
Akıllı telefonumdan açtığım
harita yardımıyla, Kâğıt ve
Kitap Sanatları Müzesi’ni
arıyorum. “30 metre daha
yürü.” derken cihaz, ekranda
bir isim yanıp sönmeye
başlıyor; biri arıyor ve harita
kapanıyor. Sahi… Bari buraya
gelirken gerçeğini alsaydım
yanıma, hangi ara haritalar
elektronikleşti? “Kitaplar bile
kâğıttan değil artık, böylesi
daha iyi.” diyeceksiniz belki
de. Özür dilerim ama size
katılmıyorum. Bu yüzden
buradayım. Kâğıda, kitaba ve
sanatın bu az bilinen sahasına
dair Türkiye’de kurulmuş
yegâne müze olan Ege
Üniversitesi Kâğıt ve Kitap
Sanatları Müzesi’nde.
Ege Üniversitesi Kâğıt ve
Kitap Sanatları Müzesi eski,
çok şık bir levanten köşkünde
kurulu. Müzenin kurucusu,
kâğıt ve renkli kâğıt tarihi
1

66 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

uzmanı ebru sanatçısı Nedim
Sönmez, ömrünü hayaline
adayan bilim insanlarından.
Dünyayı dolaşarak topladığı
eserleri bir arada muhafaza
etme hayalini, sanat tarihçisi
Seda Ağırbaş’la birlikte
gerçekleştirmiş. Müzede
bugün yaklaşık bin kadar
kıymetli eser var.
İçeri girer girmez küçük bir
canlandırma odasıyla
karşılaşıyorum; temsilî bir
kâğıt değirmeni… Ortada
koca bir su kazanı… Kazanın
başında, paçavraların
dövülmesiyle karılan kâğıt
hamuruna eleğini daldırıp
çıkaran usta… 182 keçe
parçasının arasına 181 yaprak
konduktan sonra preslenirmiş
kâğıt; arasına kâğıt yaprakları
konmuş keçeler ve ipe asılmış
el yapımı kâğıtlarla bu ayrıntı
sergilenmiş müzede. Mesele
daha iyi anlaşılsın diye
duvarlara çizilmiş gravür
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1880’li yıllardan “Etiyopya Büyü Rulosu” isimli parşömen kitap
The parchment manuscript “Ethiopian Magic Scrolls” dates back to the 1880s.
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Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi, 19’uncu yüzyılın ikinci
yarısında inşa edilen bir levanten köşkünde yer alıyor.
Ege University, Book and Paper Arts Museum is located in an old Levantine mansion
that was built in the second half of the 19th century.

I’m a stranger to Bornova.
With the help of the map that
I open up on my smartphone, I
search for the Paper and Book
Arts Museum. As the device
is saying “walk ahead for 30
more meters,” a name starts to
blink on the screen; someone is
calling and the map disappears.
Really… Then and there, I just
wish that I’d taken a hardcopy
map with me - and when were
maps digitalized anyways?
You may say, “Nowadays,
even books are not on paper
anymore, and it’s for the
better.” Sorry, but I don’t agree
with you. That’s why I’m here.
At the one and only museum
established in the name of
paper, books and this lesser
known art branch.
Ege University, Paper and Book
Arts Museum is established in
an old and really chic Levantine
mansion... The founder of
the museum, Nedim Sönmez,
is a water marbling artist
who specializes in paper and
decorated paper, a scientific
person who has dedicated his
life to his dream of displaying

all the things he collected as
he traveled around the world.
This dream became reality
with the help of art historian
Seda Ağırbaş. Today, there are
almost 1,000 valuable works of
art in the Paper and Book Arts
Museum.
As soon as I set foot inside, I
stumble into a small enactment;
a symbolic paper mill… A huge
vat stands in the middle…
Right beside the vat, stands the
mannequin depicting a master
sinking his mold to the paper
pulp mixed with the beating of
scraps… The paper used to be
pressed with 181 sheets placed
in between 182 pieces of felt;
this detail is displayed in the
museum with the felt that has
the paper sheets in between and
the hanging handmade papers.
To make matters clearer, on the
walls, along with etchings there
are paintings depicting children
working in the paper mill. And
Mr. Sönmez, while showing
the visiting children these
wall paintings, starts telling
them about “paper heroes.” He
tells them, “Think about it, at
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Kâğıt üretim sürecinin canlandırıldığı oda ziyaretçileri geçmişe götürüyor.
The room where the paper production process is reenacted with mannequins takes visitors on a journey into the past.

örneklerine kâğıt işinde
çalışan çocukların resimleri
de dâhil edilmiş. Ve tam da
buradan hareketle, müzeyi
ziyaret eden çocuklara “kâğıt
kahramanları”nı anlattığını
belirtiyor Nedim Hoca.
“Düşünün,” diyormuş onlara
“sizin yaşlarınızda gece
yarısına kadar bedenleriyle
çalışan işçiler, ömürlerini bel
fıtığı ve romatizmayla
geçirdiler muhtemelen. Bu
isimsiz kahramanlara borçlu
olduğumuz teknoloji nasıl
gelişti, şimdi göreceksiniz!”
Kâğıdın fabrikalarda
üretilmesinin çok değil, 200
yıllık bir geçmişi var. Öncesi,
daha öncesi ve en öncesi
malum. Sondan başa: Kâğıt,
parşömen ve papirüs. Organik
Yazı Malzemeleri bölümünde
papirüs görmek zihnimi Antik
Mısır’a bir yolculuğa çıkarıyor.
İskenderiye Kütüphanesi’nin
raflarında, cayır cayır
yanacakları günü bekleyen
papirüs rulolarını
düşünüyorum ister istemez.
Daha sağlam, üstelik çift
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taraflı kullanılabilen
parşömen, dünya ahalisi
olarak bizim epey zaman
işimizi görmüş doğrusu.
Fakat tek bir elyazması için
300 koyunun kesilmesi
gerektiğini düşününce,
kâğıda dört elle sarılmışız!
Ağaç kabuğu, kenevir,
paçavra ve eski balık ağlarını
döverek hazırladığı
çözeltiden kâğıdı icat ettiğini
bildiğimiz Çinli Tsai Lun’dan
bugüne bu alanda bir hayli
yol kat edilmiş. Müzede 100
yıllık, İngiliz yapımı kâğıt
eleği asılı, dokunmak
serbest! Hemen yanında da
kâğıtların içine ancak ışıkta
görülebilecek şekilde
saklanan filigranlardan
örnekler… Filigran, kâğıt
eleğinin bir bölümüne telle
atılan imzaya verilen isim.
Yüzlerce yıllık kâğıtların tam
olarak hangi değirmene ait
oldukları böylece tespit
ediliyor ve “yaş tayini”
yapılıyor.
Müzenin belki de en
görkemli odasına giriyorum.

almost your age they were doing
physical work until the wee
hours of the morning; they must
have spent most of their lives
suffering from a herniated disk
and/or rheumatism. You will
now see, how the technology we
owe to these nameless heroes
developed!”
The past of paper production
in factories dates back only two
centuries. What came before that,
what even preceded it all at the
start is known. Let’s go from the
end back to the beginning: paper,
parchment, and papyrus. Seeing
papyrus in the organic writing
materials department takes me
on a journey back to Ancient
Egypt. I feel as if I can recall the
papyrus rolls on the shelves of
the Alexandria Library waiting
for the day they’ll be burning
furiously. More durable and
double sided, parchments have
served us, the folks of this world,
for quite a long time. Considering
300 sheep had to be slaughtered
for only one volume of a
manuscript, and it is no wonder
we came grips with paper!

Paper has come a long way from
the days when the Chinese Tsai
Lun invented it from the pulp
mixture he prepared by beating
tree bark, hemp, scrap, and old
fishnets. There is a centuryold British paper mold hung
in the museum which you can
touch freely! Right beside it,
there are samples of the water
marks hidden in papers in such
a way as to be visible only when
you hold them to the light… A
watermark is the name given to
the signature that is embedded
in the paper with a string
attached to a part of the mold.
Watermarks can determine the
year a given paper mill produced
a specific paper and hence is vital
in “age determination.”
Perhaps, I’m entering into the
most spectacular hall of the
museum. This museum holds the
world’s biggest fixed permenant
decorated paper collection!
All the works of art that I see
at “The Decorated Paper of
the World and the Decorative
World of Paper” carry the traces
of a master. From a sample of

Burası, dünyada bir müze
dâhilinde var olan en büyük
sabit renkli kâğıt koleksiyonu!
“Dünyanın Renkli Kâğıdı,
Kâğıdın Renkli Dünyası” adlı
bölümde gördüğüm her eser
bir ustanın el izlerini taşıyor.
Japon ebrusu suminagashi
örneğinden kadife kâğıdına,
kola kâğıdından brokara, Türk
yapımı silüet kâğıdından
ebrunun göz alıcı örneklerine
kadar 130 eser bu bölümde
sergileniyor. Gündelik
yaşamın tarihine dair izler de
konmuş vitrinlere. Osmanlı
kafa koçanı, 1880’lerden
kalma bebek vaftiz zarfı,
1907’de Avrupa’da bir baloya
katılan kadınların kendilerine

eşlik edecek kişilerin
isimlerini yazdığı “dans kartı”
gibi… Aynı katta bir başka
oda, günümüzün renkli kâğıt
ustalarının eserlerine
ayrılmış. Üsküdarlı Mustafa
Düzgünman Üstat’tan
Venedikli Alberto Valese’ye,
Nusret Hepgül Üstat’tan
Amerikalı ebrucu Christopher
Weinman’a kadar, önemli
sanatçılar konuk edilmiş.
Kâğıt ve Kitap Sanatları
Müzesi’nin bir özelliği de şu:
Türk renkli kâğıt
tekniklerinin Avrupa
kaynaklarına girmiş ilk
örnekleri, Nedim Sönmez
tarafından yurt dışı
kaynaklarda âdeta iğneyle

suminagashi - Japanese water
marbling - to flock paper, the
paste paper to brocade paper,
and the “Made in Turkey”
silhouette paper to the dazzling
samples of Turkish ebru paper,
130 artworks are displayed here.
Traces of the mundane life have
also found their way into the
display cabinets. Ottoman ID
certificates, a baptizing envelope
dating back to the 1880s, the
“dance card” on which the
women attending a ball in 1907
in Europe wrote down the names
of the men who will accompany
them… Another room on the
same floor is dedicated to the
works of art of today’s colored
paper masters. From the works

4

4

Çocuk kitaplarının yer aldığı bölümde müzenin en renkli kitapları sergileniyor.
The most colorful books of the museum are on display in the section with the children’s books.
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of Master Mustafa Düzgünman
of Üsküdar, the Venetian
Alberto Valese, Master Nusret
Hepgül, to those of American
water marbler Christopher
Weinmann, this museum hosts
many important guests. One
other important feature of the
Paper and Book Arts Museum is
the first samples of the Turkish
decorated paper techniques cited
in the European sources which
were painstakingly brought to
the light of day and recorded by
Nedim Sönmez. The museum is
also a research center.
The samples of modern paper
art on the same floor are quite
variegated. There are 3D paper
works given shape while they
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Jane Ingram-Allen “İzmir Haritası”, 2015. Eser, müze bahçesindeki
ağaçlardan elde edilen el yapımı kâğıttan üretilmiş.
Jane Ingram-Allen “Izmir Cite Map”, 2015. Handmade from the bark of
the trees in the garden of the museum.
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Hakan Pehlivan “Forum”, 2009.
Hakan Pehlivan “Forum”, 2009.
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Müzenin efemera koleksiyonundan örnekler
Samples from the ephemera collection
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Günümüzden bir papirüs rulo kitap: Vergil “Aenais”, 2012.
A contemporary papyrus scroll book: Vergil “Aenais”, 2012.

9

Ekslibris koleksiyonundan örnekler.
Samples from the Ex Libris collection.
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kuyu kazılarak ortaya
çıkarılmış ve tarihi yazılmış;
müze aynı zamanda bir
araştırma merkezi.
Aynı kattaki modern kâğıt
sanatı örnekleri son derece
çeşitli. Hamur
aşamasındayken şekil
verilerek üretilen üç boyutlu
kâğıt eserler de var, özellikle
çocukların aklını başından
alacak origami çalışmaları da.
38 ülkeden 42 sanatçının
tasarladığı kâğıtların
buluşturulmasıyla oluşmuş
“One World-Many Papers”
adlı büyük kolaj hem müzenin
hem de sanatın özeti gibi
aslında. Her kâğıdın ön
yüzünde sanatçısının izleri
var, arka yüzler ise bir araya
gelip kocaman bir dünya
haritası oluşturmuş.
Öykü anlatanların öyküsü
En çok merak ettiğim kısma,
ikinci kattaki “Kitap Sanatları”
bölümüne çıkıyorum ahşap

merdivenlerden. Kitaplardan
söz etmeye başlamak için yazı
hakkında düşünmeliyiz
aslında. Sümerlerin kendi
dertlerini önce işaretlerle,
sonra çivi yazısıyla anlattığını,
Akdeniz gezginleri
Fenikelilerin bugün
kullandığımız harfli sistemin
mucidi olduğunu biliyorum
elbette. Fakat insanoğlu
yazmak için, aklındakini başka
bir akla ulaştırmak için o
kadar büyük bir azimle
çalışmış ki!.. Günlerce iki
büklüm çalışarak
elyazmalarını çoğaltan Romalı
yorgun kölelerden, bir
parşömenin arka yüzünde
Arşimet’in bilinmeyen integral
hesaplarını bulunca sevinç
çığlıkları atan bilim
insanlarına gelene kadar
değişmeyen şey, bilgiye
ulaşmanın heyecanı.
Tanıyorum o heyecanı; hangi
bölümden başlayacağımı
şaşırıyorum!

were yet pulp, and samples
of origami that will blow the
minds especially of children.
The museum displays papers
designed by consist of the
papers designed by 42 artists
coming from 38 countries.
The great collage entitled One
World-Many Papers seems to be
a summary of both the museum
and the art. The surface of each
paper carries traces of the artist
who made it, and their versos,
coming together, form a huge
world map.
The story of the storytellers
From the wooden stairs, I climb
up to the part that I’m curious
about the most: the “Book
Arts” section on the second
floor. To even start talking
about books, we actually
have first to consider writing.
Of course I know that the
Sumerians first related their
thoughts with symbols and
then cuneiform, and that the

Phoenicians - the wanderers
of the Mediterranean - were
the inventors of the alphabet
system we use today. But
human beings strive towards
adamantly relaying what is
on their minds to other people
with great determination!
The only thing that has not
changed since the times when
tired Roman slaves reproduced
manuscripts hunched over them
for days on end and scientists
crowed having found the
unknown integral calculations
of Archimedes at the background
of a text on a parchment is the
excitement of having access to
information. I know what it
feels like; baffled I stand, not
knowing which section to start
from!
In the display cabinet located
in the middle, there are two
geniuses standing back to back.
An original sheet pressed at
Gutenberg’s printing house is
exhibited, while right behind it
10

Origamilerin yer aldığı bölüm
özellikle çocuklardan büyük
ilgi görüyor.
The section where the origami are
displayed receives great interest
especially from children.
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“Dünyanın en küçük kitabı”:
Josua Reicherts “Bilder-ABC”,
2,4 x 2,9 mm
“The world’s smallest book”:
Josua Reicherts “Bilder-ABC”,
2.4 x 2.9 mm
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Miriam Londono’nun
“Calligraphie”, ve Greetje van der
Akker ‘in “İsimsiz” eserleri
Miriam Londono’s “Calligraphy”,
and Greetje van der Akker’s
“Nameless”

13

1950’li yıllarda üretilen akordiyon
kitap: “Dövmeler Kitabı”, Birmanya
Accordion book produced in the 1950s:
“Book of Tattoos”, Burma

10

72 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

Tam ortadaki vitrinde, sırt
sırta duran iki dâhi var. Önde
Gutenberg’in matbaasında
basılmış orijinal bir sayfa
sergileniyor, arkada da
İbrahim Müteferrika’nın
matbaasında basılmış
“Vankulu Lügatı”nın
tezhiplerle süslü bir cildi.
Yazının kalıba oyulması ve
seramik, tuğla, kumaş gibi
yüzeylere basılması yöntemi
Eski Mısır’dan beri vardı.
15’inci yüzyılda Almanya’da
yaşayan sarraf ve döküm
ustası Gutenberg tek tek
döktüğü harfleri kullanarak
kitap basımını
gerçekleştirmekle matbaa

teknolojisini de hayatımıza
armağan etmiş oldu. “Matbaa”
bölümünde sergilenen
hurufat kasası, punto
kataloğu, klişe gibi objelerin
arasında duran kurşun harf
kalıpları aklıma bir dergi
haberini getiriyor:
Time dergisinin 1936 yılı 28
Aralık sayısında şöyle bir
haber çıkar: “Budapeşte’de
cerrahlar 17 yaşındaki
matbaacı çırağını ameliyat
ettiler. Sevgilisini kaybedince
üzüntüden kendini kaybeden
Szabo, onun adını kurşun
harflerle kalıba dizmiş ve
yutmuştu.” Talihsiz gencin
sevgilisinin kısa bir ismi
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stands the volume of “Vankulu
Lügatı” printed in the printing
house of İbrahim Müteferrika
adorned with illuminations.
Scripture being carved into a
mold and printed on ceramic,
brick, and fabric surfaces is
a technique as old as Ancient
Egypt. Living in Germany in the
15th century, the master jeweler
and caster Gutenberg, presented
us with the printing press
technology by printing a book
using the letters he individually
casted. At the “Printing Press”
section, the lead letters I
behold among objects like type

case, font size catalogues, and
typeface mould bring to mind
the news clip that follows.
Printed in the Time magazine
dated December 28, 1936 the
news clip read, “In Budapest,
surgeons operated on a 17-yearold printing house apprentice.
After losing his lover and going
berserk, Szabo typeset her
name with lead letters and
swallowed them.” Looking at
the lead letters, I hope that
the unfortunate young soul’s
sweetheart had a short name!
On this floor of the museum
are the sections “Printing
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olmasını temenni ediyorum
kurşun harflere bakarken!
Müzenin bu kısımında “Baskı
Teknikleri”, “Kitaplardaki
Ustalar”, “Kitap Biçimleri”,
“Minyatür Kitaplar”,
“Tipografi”, “Sanatçı
Kitapları”, “Kitap Sanatları”
ve “Ekslibris” bölümleri
bulunuyor. “Baskı Teknikleri”
bölümünde gravürler, ağaç
baskı, ipek baskı gibi, deseni
kâğıda geçirirken uygulanan
binbir inceliği tanımak
mümkün. “Kitap Biçimleri”
bölümünde Batak
yerlilerinin ağaç kabuğundan
büyü kitabına bakarken, bir
büyü kitabı bile olsa
akordiyon ya da aşağı uzayıp
giden rulolar değil, bugünkü
biçimiyle ciltlenmiş kitaplar
okuduğumuz için kendimi
şanslı hissediyorum! Taş
baskı Kur’an-ı Kerim’in
cildinin güzelliği gözümü
alıyor. “Kitap Sanatları”
bölümündeki tezhip eserleri
ve kâtı’ örnekleri ise inancın
estetiğe katabileceklerini
ispatlıyor. Sanatçı
kitaplarına, örneğin Salvador
Dali’nin tasarladığı, yalnızca
50 tane üretilmiş olan ve
11’incisi müzede bulunan
kitaba; Henri Matisse ve
Andy Warhol gibi ünlü

sanatçıların elinden çıkma
kitaplara yakından
bakarken gözlerimi
kocaman açtığımı fark
ediyorum. “Çocuk Kitapları”
bölümü ise müzenin en
sevimli kısmı! 1974 tarihli
akordiyon “Pinokyo” kitabı
kaç çocuğu yalan
söylemekten alıkoydu acaba,
merak ediyorum.
Kâğıt ve Kitap Sanatları
Müzesi’ne dair bir bu kadar
daha yazı yazılabilir ama en
iyisi gidip gözlerinizle görün.
Bu arada, müzenin şimdiye
dek binden fazla öğrenci
grubunu ağırladığını ve
ziyaretçi çocuklara birer
saatlik turlarla eserlerin
anlatıldığını belirtmiş;
öğretmenlere ve ailelere de
burayı görmelerini ısrarla
tavsiye etmiş olalım.
Gittiğinizde, üst kata çıkan
duvarda asılı Borges
alıntısını okuyun lütfen.
Gezmeyi bitirdiğinizde çok
hak vereceksiniz Borges’e.
Diyor ki: “İnsanoğlu çok şey
yarattı, ama en şaşırtıcısı
kitap. (...) Mikroskop ve
teleskop gözünün, telefon
sesinin, saban ve kılıç
kolunun uzantısı. Ancak
kitap bambaşka! O, belleğinin
ve hayal gücünün uzantısı…”

Techniques”, “Masters in Books”,
“Book Forms”, “Miniature
Books”, “Typography”, “Artists’
Books”, “Book Arts” and
“Ex-Libris.” At the “Printing
Techniques” section there
is information about all the
intricate ways of transferring
pattern to paper like etchings,
woodcuts, and serigraphy. At
the “Book Forms” section while
looking at the Book of Magic
of the indigenous Batak people
made from wood bark, I feel
lucky that even though it is a
book of magic, I’m not reading
an accordion like scroll or one
that goes downward, but one
bound in the way we do today!
The beauty of the lithographprinted al-Qur’an al-Karim
impresses me. The ornamented
works in the “Book Arts”
section and samples of kâtı’ art
are proof what aesthetics can
contribute to the way of belief.
This is further substantiated
when I look at the artists’ books,
for instance the one designed
by Salvador Dali and printed
in 50 copies - the 11th one is in
this museum-, and the books
hand-made by famous artists
like Henri Matisse and Andy
Warhol. The “Children’s Books”
section is the most pleasant
part of the museum! I wonder

how many children were put
off lying by the accordion
Pinocchio book printed in 1974.
One can continue to write
more pages about the Paper
and Book Arts Museum but the
best thing to do would be to go
and see it with your own eyes.
Let’s also mention that the
museum has hosted more than
1,000 student groups until
now who were informed about
the artworks with a 1-hour
guided tour. We strongly
advise teachers and parents
alike to bring their children to
this museum. When you are
there, please read the quote
from Jorge Luis Borges hung
on the side of the stairs that
take you to the upper floor.
You will pay Borges his dues
when you finish your tour.
Here’s what he says:
“Of all man’s instruments,
the most wondrous, no
doubt, is the book. (...) The
microscope, the telescope, are
extensions of his sight; the
telephone is the extension
of his voice; then we have
the plow and the sword,
extensions of the arm. But
the book is something else
altogether: the book is an
extension of memory and
imagination.”
14
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Kitap Sanatları Odası
Book Arts Hall

BİLGİ
AnadoluJet, Ankaraİzmir ve İstanbul (Sabiha
Gökçen)-İzmir arasında
her gün karşılıklı seferler
düzenliyor.
INFO
AnadoluJet has daily
round -trip flights between
Ankara-İzmir and İstanbul
(Sabiha Gökçen)-İzmir.
anadolujet.com
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SALDA’DAN KİBYRA’YA
FROM SALDA TO KIBYRA
ANNETTE HANISCH

ÖMER DOĞAN

Bir tatil cennetinden beklenen her şey Burdur’da var.
Burdur offers everything you may expect from a holiday destination.

“Sonbaharda nereye gidelim?”
sorusuna bir türlü ortak bir
cevap bulamayınca tatilden
beklentilerimizi art arda
sıraladık: kalabalıktan
uzak, ekonomik, havası
bunaltmayan, su kıyısında,
doğa ile iç içe, kültürel
ve tarihî açıdan zengin,
yürüyüş ve yüzme imkânı
sunan, insanları hoşgörülü
ve güler yüzlü, sağlıklı
beslenebileceğimiz romantik
bir yer… Burdurlu bir
dostumuz bizi tesadüfen
aramasaydı, gideceğimiz yeri
belirlemek için araştırmalara
bir süre daha devam edecektik
galiba. Kararsızlığımızı
arkadaşımıza anlatınca;
“Çadırınızı kapıp Salda
Gölü’ne gitmelisiniz, göl
kenarında bir iki gün
dinlendikten sonra size
Gölhisar’da bitecek harika bir
kültür rotası çizerim.” dedi ve
ekledi: “Çadırınız yoksa bile,
Salda’da kiralarsınız.” O kadar
iddialı konuştu ki, bize sadece
çantalarımızı hazırlamak
kaldı.
Göl hakkında küçük bir
araştırma yapıyorum yola
çıkmadan: Salda Gölü

Burdur’un Yeşilova ilçesi
sınırları içinde, Göller
Bölgesi’nde. Yaklaşık 2 milyon
yıl önce volkanik hareketler
sonucunda oluşmuş, bölgedeki
göllerin en büyüğü olmasa
bile en temizi ve 184 metre
derinliği ile en derinlerinden
biri aynı zamanda. Gölün
etrafı “birinci derece doğal sit
alanı” olduğu için kıyılarda
tesis inşa edilmesi yasak,
ancak en popüler plajlarında
kulübe veya konteyner
kafeler, ayrıca kampçılara
duş/tuvalet hizmeti veren iki
resmî kamp alanı var. Gölün
rakımı 1000 metre civarında.
Etrafındaki dağlar da çok
yüksek, dolayısıyla kışın
Salda Kayak Merkezi’nde
göl manzaralı kayak keyfi
yaşanabilir.
Artık yola çıkmaya hazırız.
Denizli-Antalya yolunda (E87)
Serinhisar ilçesini geçtikten
yaklaşık 10 kilometre sonra
Burdur istikametinde
kahverengi “Salda” tabelasının
gösterdiği istikamette
ilerliyor, göle ulaşmadan
sola dönüyoruz. Göle adını
veren köye gelmeden önce
son zamanlarda sosyal medya

In case you can’t think of an
answer to the question “Where
should we head to this autumn?”
I’ve listed what is expected from
a vacation: a romantic place far
from the crowds, by the seaside,
at the bosom of nature, quite
affordable, with a climate that is
not overwhelming, rich in culture
and history, offering the chance
to go hiking and swimming, with
hospitable and good humored
people where you can eat healthy
nourishment… If a friend of
mine living in Burdur hadn’t
given me a call out of the blue, I
think I would have been forced to
do more research on where to go.
Upon mentioning how indecisive
I was to my friend, she said: “Get
your tent and go to Lake Salda;
after relaxing on the shores of the
lake for a few days, you can go
on a cultural course ending up at
Gölhisar.” She added, “Even if you
don’t have a tent you can rent one
at Salda.” She was so insistent
that I was left with no choice but
to pack a bag.
Before going on my way, I made
some research on the lake: Lake
Salda remains within the borders
of the Yeşilova borough of Burdur
in the Lakes Region. Formed

about 2 million years ago as a
result of volcanic action, and even
though it is not the biggest in the
region, it is by far the clearest and,
with its depth of 184 meters, it is
also one of the deepest. Since the
surroundings of the region are a
“first degree natural protected
area,” it is forbidden to build
premises around the shores.
However, there are two official
camping sites and cafés in the
form of containers and sheds, and
shower/toilet services for campers
on its most popular beaches. The
lake is at an altitude of almost
1,000 meters. The mountains
surrounding it are at higher
altitudes and in winter, you may
ski enjoying the lake scenery at
the Salda Ski Center. Now, we are
ready to set off.
Going towards Burdur, 10
kilometers after passing the
Serinhisar borough on the DenizliAntalya road (E87), we head
towards the brown “Salda” sign
and before getting to the lake take
a turn to the left. Before we get
to the village that gave its name
to the lake, there is a road on
the right that leads to the beach
which gained fame as “Maldives
Beach” on social media. Planning
1
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1

Salda Gölü’nün kuzey yakası
sakinlikten hoşlananlar için
çok cazip.
The north shore of Lake Salda
is appealing to those who enjoy
quietude.

2

Doğanbaba köyü
Doğanbaba village

2

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Antalya
ve İstanbul (Sabiha Gökçen)Antalya arasında her gün
karşılıklı seferler düzenliyor.
Antalya’dan Burdur’a
karayoluyla ulaşabilirsiniz.
INFO
AnadoluJet has daily round -trip
flights between Ankara-Antalya
and İstanbul (Sabiha Gökçen)Antalya. You may get to Burdur
from Antalya by highway.
anadolujet.com

sayesinde ünlenen “Maldiv”
plajına doğru bir yol var, sağ
tarafta. Daha sonra uğramak
üzere “Maldiv”i şimdilik
es geçiyor, gölün kuzeybatı
ucundaki Doğanbaba
köyüne yöneliyoruz.
Daracık Doğanbaba yolunda
ilerlerken birden karşımızda
göz kamaştıran turkuaz
suları, bembeyaz kıyısıyla
göl beliriyor. Fotoğraflarını
görmüştüm görmüş olmasına
da canlısıyla karşılaşınca
gözlerime inanamıyorum.
Güzelliğinin, renginin
tarifi zor. Ortalarına doğru
derinleştikçe suyu koyu
laciverde dönüyor, kıyıya
doğru ise açık turkuaza…
Üzerinde masmavi bir
gökyüzü ve tek tük bembeyaz
bulutlar. İlk bakışta âşık
olduğumu söylesem hiç de
abartmış olmam!
Doğanbaba köyüne gelmeden
bir tabela plajı işaret ediyor.
Günlük piknikçilerin
arasından çadırımıza uygun
bir yer ararken odun ateşinde
çaya, közde patlıcana, şiş
kebaba davet ediliyoruz.
Konuştuğumuz piknikçilerin
çoğu Doğanbabalı;

çocukluklarından beri buraya
eğlenmeye, dinlenmeye,
yüzmeye geliyorlarmış. Gölün
güney yakasına, yani anayola
yakın plajlara turistlerin ilgisi
son zamanlarda yoğunmuş;
onlardan öğreniyoruz. Gölün
en el değmemiş yerlerinden
biri olan kuzey yakasını keşfe
çıkıyoruz. Burada kıyının
formu farklı: “Maldiv” ve
Doğanbaba plajlarının çok
geniş ve yumuşak bir eğimle
karadan suya nasıl geçtiğini
anlamak zor. Kuzey kıyısında
ise yol yukarıda kalıyor; 10-15
metre aşağıdaki göle ulaşmak
için bir tür kurumuş beyaz
topraktan oluşan kayaçlardan
inmek gerekiyor. Çevrede pek
kimse yok. Gölün içindeki
beyazlığın kumdan değil,
beyaz bir kilden geldiğini suda
ayaklarım yumuşak ve kaygan
bir zemine değince anlıyorum.
Bu kilin şifalı olduğunu
okumuştum bir yerde: Yüksek
miktarda magnezyum, ayrıca
kükürt, florür ve klorür
gibi mineraller içermesi
sayesinde sedef, akne gibi cilt
hastalıklarına iyi geliyormuş.
Gün batımına kadar burada
kalmak istiyoruz; ancak

to pay a visit to it later, we give
“Maldives” a miss and head
towards Doğanbaba village on
the lake’s northwest shore. As
we drive along the narrow road
that leads to Doğanbaba, the
lake appears before us with its
sparkling turquoise waters and
indulgently white shore. I had
seen its photos before but I can’t
believe my eyes when I see it in
person. It’s of a hard to describe
beauty and color. Towards the
center, as it gets deeper its
water becomes dark blue and
towards the shores turns a
bright turquoise… Above, there
is a blue sky and white clouds
here and there. I would not be
exaggerating if I say it was a case
of love at first sight!
Before reaching Doğanbaba
village, there is a road sign
showing the way to the beach.
Looking for a good place to set
up camp while passing among
daily picnickers, we are invited
to have brewed tea, and eggplant
and lamb on skewers grilled
over wood charcoal fire. Most
of the picnickers that we strike
a conversation with are from
Doğanbaba, and have been
coming here to have some fun,

to rest, and to swim since their
childhood. They say that the
shores on the south of the lake,
that is the beaches close to the
main road, have been receiving
a lot of tourists lately. We are
setting out to explore the most
undefiled place of the lake, its
northern shore. Here the shores
have a distinctive feature: due
to the liminal inclination, it is
hard to discern how and where
the vast shores of the “Maldives”
and Doğanbaba beaches run into
the lake. And on the north shore
the road remains above; you need
to descend from some sort of dry
white rock face to get to the lake
that’s 10-15 meters below. It’s
kind of desolate. I understand
that the lake owes its whiteness
not to sand but to a type of white
clay covering its bed when my
feet step on a soft but slippery
base. I had read somewhere that
this clay was curative: high in
minerals like magnesium, and
sulfur, fluoride, and chloride so
it cures ailments like psoriasis
and acne.
We want to stay here until the
sun sets but when we start to get
hungry, we bid goodbye to the
lake - albeit unwillingly. Almost
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acıkmaya başlayınca istemeye
istemeye veda ediyoruz.
Hemen herkes çekilmiş
Doğanbaba plajından; birkaç
kampçı olarak bizler kalmışız
sadece. Son derece leziz
pidelerimizi yedikten sonra
ay ışığında plaj boyunca
yürüyoruz. Aradığımız
huzuru, doğal güzelliği
bulduk. Bakalım, bir sonraki
gün bize neler getirecek?
Doğal yaşamın içinde
Ertesi gün, Burdurlu
arkadaşımızın tavsiyesi ile
Burdur Gölü’nün batısında,
Karakent köyü civarındaki
Lisinia Doğal Yaşam Köyü’nü
ziyaret etmek için yola
koyuluyoruz. Dar yollarda bir
saat boyunca ilerleyip mısır,
kavun ve karpuz tarlalarını
ardımızda bırakıyor, 13
sene önce bir veteriner
tarafından kurulmuş

Lisinia’ya ulaşıyoruz.
Lisinia’nın vizyon sahibi
kurucusu modern insanın
doğal yaşamdan uzaklaştığı
için birtakım medeniyet
hastalıklarına yakalandığını
düşünmüş ve Lisinia’da
doğa ile iç içe alternatif bir
yaşam tasarlamış. Organik
tarım, yerli tohum, yerel
yabani faunayı koruma, doğal
malzemelerle inşa edilmiş
evler, şifalı bitkilerle tedavi bu
yaşam tarzının ögelerinden.
Gönüllüler ya etraftaki
tarlalarda çalışıyor, şifalı otlar
topluyor ya da bakıma ihtiyacı
olan hayvanlarla ilgileniyor.
Buraya kadar gelmişken
il merkezindeki Burdur
Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret
etmeye karar veriyoruz.
Sagalassos ve Kibyra gibi
önemli antik yerleşimlerden
çıkarılan, Roma döneminin
büyük ustalarının ellerinden

4

4

Burdur Gölü’ne komşu Lisinia Doğal Yaşam Köyü ismini yöredeki Lisinia
antik kentinden alıyor.
Adjacent to Lake Burdur, Lisinia Natural Living Village gets its name from the
ancient city of Lisinia.

5

Salda Gölü’nün bakir kıyıları her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.
The undefiled shores of Lake Salda host more visitors each year.
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26 Ekim 2018, Salda Gölü için tarihî bir gün oldu. Türk Hava Yolları’nın
ulaşım sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda Şahika Ercümen, Salda
Gölü’nde 65 metreye inerek yeni bir dünya rekoruna imza attı! Ercümen,
“Kadınlar Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi”nde 55 metre sınırını aşan
ilk kadın olarak da tarihe geçti.
October 26, 2018 was a historical day for Lake Salda. At an organization
whose transportation sponsor was Turkish Airlines, Şahika Ercümen broke
a new world record by diving 65 meters deep! Ercümen went down in history
as the first woman to go beyond 55 meters in the “Female Dynamic Apnea
without Fins” category.

everyone has left the Doğanbaba
beach; only us and the few
campers are left behind. After
eating our delicious pide (Turkish
style pizza), we walk along the
beach in the moonlight. We find
the peace and natural beauty
that we were seeking. Let’s see
what the next day will bring us.
At the bosom of wildlife
The next day, taking the
suggestion of our friend from
Burdur, we set out towards the
west of Lake Burdur, to visit the
Lisinia Wild Life Village around
Karakent village. Threading
narrow pathways to leave
fields of corn, cantaloupe, and
watermelon behind, we reach
Lisinia set up 13 years ago
by a veterinarian. Believing
that modern humans suffer
ailments of civilization due to
being estranged from nature,
the visionary founder of Lisinia
designed an alternative style of
living at the bosom of nature.
Organic agriculture, domestic
seeds, preservation of local
wildlife and fauna, houses built
with natural materials, and
treatment with healing herbs are

5

çıktığı besbelli heykelleri ve
frizleri görmek bizleri çok
heyecanlandırıyor. Burada
sergilenen, Kibyra’nın
önde gelen sporcularının
mezarlarından alınmış
gladyatör frizleri de özellikle
ilgimi çekiyor.
Torosların eteğindeki
Medusa
Salda’daki üçüncü
günümüzün sabahında
çadırımızı topluyor, göle veda
ediyoruz. Artık bizi Gölhisar’a
kadar götürecek “kültür
rotası”na hazırız! Geldiğimiz
yoldan Serinhisar’a doğru
yaklaşık 25 kilometre kat
ettikten sonra Karahüyük’te
sola, Yumrutaş’a yöneliyor,
anayoldan böylece ayrılıyoruz.
Uçarı Mahallesi göletleri
ilk durağımız. Göletlerden
birinde bir manda sürüsü
keyif yapıyor, diğer göletin
etrafında bir park kurulmuş.
Sırada Acıpayam Ovası’nın
güneydoğu ucunda,
Karadağ’ın yamacında

bulunan Dodurgalar Keloğlan
Mağarası var. Virajlı bir
yoldan yamacın orta
kısımlarına kadar çıkarak
ulaşılan mağara dikit ve
sarkıtlarıyla görülmeye değer.
Üstelik seyir terasında ovaya
hâkim etkileyici bir manzara
var. Değirmendere’deki
alabalık tesisinde
yorgunluğumuzu attıktan
sonra yine Acıpayam’a bağlı
Yazır köyündeki Hacı Ömer
Ağa Camii bizi bekliyor.
1802-1803 yıllarında inşa
edilmiş caminin duvarları
ve tavanındaki süslemeler
dikkat çekiyor. Duvarlarında
cami, bitki ve ağaç motifleri
var. Tavanı ise çıtalarla
küçük karelere ayrılmış ve
bu kareler serpiştirilmiş
bitki motifleriyle süslenmiş.
Caminin huzur dolu
atmosferinden ayrılıp
Gölhisar’a ilerliyoruz.
Gölhisar, Torosların kuzey
eteklerinde, Burdur ilinin
güneybatısında; Muğla,
Antalya ve Denizli il

just some of the features of this
style of living. The volunteers
work in the surrounding fields,
collect the healing herbs, or
care for the animals that need
special attention. Having come
here, we decide to visit the
Burdur Archeology Museum
at the district center. We are
very excited to see the statues
and friezes carved by the
hands of great masters in the
Roman period and excavated
in important settlements of
antiquity like Sagalassos and
Kibyra. The gladiator friezes on
display that were taken from
the tombs of important athletes
from Kibyra especially catch my
attention.
The Medusa on the slopes of
the Taurus Mountains
On the morning of our third
day at Salda, we pick up our
tent and part from the lake.
We are now ready to thread
the “cultural course” that will
take us to Gölhisar! After
traveling 25 kilometers towards

Serinhisar, departing from the
main road, we turn left from
Karahüyük to Yumrutaş. Uçarı
Mahallesi ponds are our first
stop. A herd of Asiatic buffalos
are enjoying the waters of one
of the ponds, and a park is set
up around the other. Next is
the Dodurgalar Keloğlan Cave
located at the southeastern
edge of the Acıpayam Plain
on the slopes of Karadağ. The
cave, reachable by climbing
the winding road located in
the mid-section of the slope, is
worth seeing for its stalagmites
and stalactites. Overlooking
the plain, the observation
terrace also poses impressive
views. After relieving our
tiredness at the trout
restaurant in Değirmendere,
we head towards Hacı Ömer
Ağa Mosque at Yazır village
of Acıpayam. Built around
1802-1803, the mosque draws
attention with its wall and
ceiling paintings. It has plant
and tree motifs on its walls,
while its ceiling is partitioned
6
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Yazır köyündeki Hacı Ömer Ağa Camii az bilinen bir hazine.
Hacı Ömer Ağa Mosque in Yazır village is an underrated treasure.
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sınırlarının arasında şirin bir
ilçe. Yazdan kalma günlerde
Gölhisar sakinleri, şehirden
sadece birkaç kilometre
uzaklıktaki yaylaların
serinliğinde rahat bir nefes
alıyor, piknik yapıyorlar. 1500
metre rakımdaki Böğrüdelik
Yaylası en popüler piknik yeri.
Yaylaya akşamüstü ulaşıyoruz;
10 hektarlık alan o saatlerde
hâlâ kalabalık; gün batımına
doğru örtüler katlanıyor,
çöpler toplanıyor, gitmek
istemeyen çocuklar arabalara
bindiriliyor ve kocaman
arazi bize kalıyor. Bir ardıç
ağacının altında çadırımızı
kuruyoruz. Tam zamanında!
Çünkü az sonra şehirlerde
asla göremeyeceğimiz bir
karanlık kaplıyor ortalığı.
Ardıçların arasından doğan
ayın ışığından ve yaktığımız
ateşin sıcağından başka bir şey
yok! Sabaha karşı yayladan
bir keçi sürüsü geçiyor;
boyunlarındaki çanların sesini
uykulu hâlimle dinliyorum;
tam bir pastoral senfoni!

Yaylalarının yanında
Gölhisar’ın bir diğer hazinesi
de Kibyra. Böğrüdelik
Yaylası ile Gölhisar’ın tam
ortasında, yamaçta kurulu
antik yerleşim öylesine
geniş ve görkemli ki burayı
ziyaret edenlerin Roma
dönemine ait yapıları
keşfetmeleri epey sürebilir.
Çok iyi muhafaza edilmiş
bir stadyum ve genişçe bir
nekropol alt terasta yer alıyor,
orta teras ise şehrin ticaret
merkeziymiş. Agoralar,
muhteşem bir anıtsal kapı
ve birçok dükkânın kalıntısı
burada. En üst terasta ise
kamu binaları, tiyatro ve
odeon yer alıyor. Kibyra’nın
bize bir de sürprizi var: 2012
yılında odeondaki kazılarda
çıkarılan Medusa mozaiği kısa
bir süreliğine ziyarete açılmış.
Dünyada eşi benzeri olmayan
mozaiği görebildiğim için
kendimi çok şanslı sayıyorum.
Sonuna geldiğimiz gezimiz
için bundan daha güzel bir
final olamazdı herhalde!
7
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Kibyra etkileyici bir antik kent. Medusa mozaiğinin dünyada eşi
benzeri yok.
Kibyra is an impressive ancient city. The Medusa mosaic here is
unprecedented in the world.

8

with laths adorned with plant
motifs. Leaving the peaceful
atmosphere of the mosque
behind, we head towards
Gölhisar.
Located on the northern slopes
of the Taurus Mountains to the
southwest of Burdur, Gölhisar
is an endearing borough in
the middle of the provincial
borders of Muğla, Antalya,
and Denizli. In these days that
are reminiscent of summer,
those residing in Gölhisar,
get a breath of fresh air and
have a picnic in the cool of the
highlands just a few kilometers
away. At an altitude of 1,500
meters, Böğrüdelik Highland is
a popular picnic area. We get to
the highland towards evening;
an area of 25 acres, it’s still
crowded in those hours. As
the sun is about to set, picnic
cloths are folded, garbage is
collected, the children who do
not want to leave the place
are placed into cars, and the
whole lot is left to us to enjoy.
We set camp underneath a
juniper tree. And just at the
right time! It’s because soon,
a pitch-black darkness unseen
of in the city descends upon us.
There is nothing apart from the
moon rising from among the

juniper trees and the heat of the
fire that we have set up! As the
dawn is about to break, a herd of
goats passes from the highland; I
harken to the ringing of the bells
hanging from their necks - it’s a
pastoral symphony!
Besides the highlands one
other treasure Gölhisar holds
is Kibyra. Set up on the slopes,
in the middle of Gölhisar and
Böğrüdelik Highland, the
ancient settlement is so vast
and sublime that it may take
a long while for those visiting
to explore the ruins dating
back to the Roman period. A
well-preserved stadium and a
large necropolis are located at
the terraces below, while the
middle terrace used to serve as
the city’s commercial center.
There are agoras, a grand
monumental gate, and loads of
remains of stores here. On the
upper terrace, there are state
buildings, a theater, and an
Odeon. Kibyra has a surprise
for us: the Medusa mosaic
excavated in the Odeon in 2012
is open for visit for a short while.
I feel very lucky to see the mosaic
that does not have a precedent
in the world. I guess there could
not have been a better finale to
our trip!

GALINA IVONAVA

İLAN

KESTANELİ
LEZZETLER
DELICACIES WITH CHESTNUTS
Kışın yaklaşmakta olduğunun habercisi olan kestane
marketlerde ve pazarlarda yerini almaya başladı. Bu
lezzetli meyve sayesinde yemeklerinize bambaşka
bir tat katmak ister misiniz?
Chestnuts that forebode the arrival of winter have
started to take their places in the markets and
supermarkets. Would you like to add a different
taste to your dishes with this savory fruit?
ERDAL ATAŞ

MESUDE BÜLBÜL
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MANTARLI KESTANE ÇORBASI
150 gr kültür mantarı/100 gr kestane/1 adet yeşil elma/20 gr tereyağı/1 tatlı kaşığı süt
köpüğü/4 yemek kaşığı krema/deniz tuzu/zeytinyağı/karabiber
Orta boy bir tencereye su koyup kaynatın. Kestanelerin dışını çizip haşlayın. Ardından
mantarları gelişigüzel doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Yeşil elmayı dilimleyip hafif
karamelize olacak şekilde tereyağında çevirin. Kestaneleri soyduktan sonra mantarlar,
yeşil elma ve kremayla birlikte bir blender ya da robot yardımıyla çekip tuz ve karabiber ile
tatlandırın. Son olarak sütü kaynatıp köpüğünü çorbanın üzerine alın.
CHESTNUT SOUP WITH MUSHROOMS
150 g cultivated mushrooms/100 g chestnuts/1 green apple/20 g butter/½ tbsp. milk froth/
4 tbsp. light cream/sea salt/olive oil/black pepper
Boil water in a mid-sized pot. Cut a cross into the shell of the chestnuts and boil them. Sauté
the mushrooms you have chopped haphazardly in olive oil. Slice the green apple and sauté it in
butter to slightly caramelize it. After peeling the chestnuts, blend them in the food processor
along with the mushrooms, the green apple and the cream, and add salt and pepper. Lastly,
froth the milk and place it over the soup.
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FIRINLANMIŞ KESTANELİ PEYNİR
100 gr kestane/130 gr çeri domates/2 tutam fesleğen/70 gr mozarella peyniri/4 yemek kaşığı
zeytinyağı/50 gr avokado/5 gr tarhana cipsi/karabiber/deniz tuzu
Kestanelere birer çizik atıp 180 dereceye ayarladığınız fırına koyun. Pişen kestaneleri
kenara aldıktan sonra çeri domatesleri ortadan ikiye bölüp tuz, karabiber ve zeytinyağı
ile marine edip beş dakika fırınlayın. Bir tutam fesleğen ve iki yemek kaşığı zeytinyağını
blenderdan geçirin. Avokado ve kestaneyi püre hâline getirip tuz ve karabiberle tatlandırın.
Tabağa fesleğen sosunu döküp üzerine de fırınlanmış domatesleri, peyniri, kestane
püresini, tarhana cipslerini, fesleğen ve zeytinyağını sırasıyla ilave edip yemeğinizi servise
hazır hâle getirin.
CHEESE WITH OVEN-BAKED CHESTNUTS
100 g chestnuts/130 g cherry tomatoes/2 pinches of basil/70 g mozzarella cheese/4 tbsp. olive oil/
50 g avocado/5 g tarhana chips (sundried mixture of curd, tomato, and flour)/black pepper/sea salt
Cut a cross into the shell of the chestnuts with a sharp knife and place them in an oven preheated
to 180 degrees. Placing aside the cooked chestnuts, chop the cherry tomatoes into two, marinade
them with salt, pepper and olive oil, and bake them in the oven for 5 minutes. Blend a pinch of basil
and two tablespoons of olive oil in a food processor. Purée the avocado and chestnuts and add salt
and pepper. Drizzling the basil dressing on a serving plate, place the cherry tomatoes, cheese, the
chestnut purée, the tarhana, basil and olive oil in this order and serve.
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KESTANE PÜRELİ MAKARNA
130 gr penne makarna/20 gr çeri domates/30 gr kestane/2 yemek kaşığı zeytinyağı/1 tatlı kaşığı
parmesan peyniri/3 yemek kaşığı krema
Fırını 180 dereceye ayarlayıp kestaneleri ve çeri domatesleri fırınlayın. Pişen kestaneleri
püre hâline getirin. Orta boy bir tencerede makarnayı haşlayın. Orta boy bir tava alıp
kestane püresini, kremayı, haşlanan makarnayı ve çeri domatesleri karıştırıp zeytinyağı,
parmesan, tuz ve karabiber ekleyin.
PASTA WITH CHESTNUT PUREE
130 g penne pasta/20 g cherry tomatoes/30 g chestnuts/2 tbsp. olive oil/½ tbsp. parmesan cheese/
3 tbsp. cream
Grill the chestnuts and the cherry tomatoes in an oven preheated to 180 degrees. Purée the grilled
chestnuts. Boil the pasta in a mid-sized pot. In a pan mix the chestnut purée, the cream, the boiled
pasta and cherry tomatoes with olive oil, parmesan cheese and add salt and pepper.
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KESTANE SOSLU SOMON
150 gr somon balığı/30 gr bebek ıspanak/20 gr kestane/3 yemek kaşığı krema/karabiber/1 çay kaşığı
limon suyu/deniz tuzu
Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine ettiğiniz somonu 170 dereceye ayarladığınız
fırına koyup 10 dakika pişirin. Krema, püre hâline getirdiğiniz kestane, tuz, karabiber
ve bir çay kaşığı limon suyu ilave edip sosu hazırlayın ve tabağa dökün. Fırından
çıkardığınız somonu ve üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz bebek ıspanakları tabağa alın.
SALMON WITH CHESTNUT SAUCE
150 g salmon/30 g baby spinach/20 g chestnuts/3 tbsp. cream/black pepper/1 tsp. lemon juice/
sea salt
Cook the salmon you have marinated in salt, black pepper and olive oil in an oven preheated to 170
degrees. Purée the chestnuts and cook with the cream, salt, black pepper and 1 teaspoon of lemon
juice. Drizzle the sauce over the serving plate. Place the salmon you have cooked in the oven on the
sauce and then place the baby spinach you have dressed with olive oil over the salmon.
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Mil kazanın.

THY ve program ortağı diğer havayollarıyla yaptığınız uçuşlardan
Program ortaklarında yaptığınız harcamalardan
Miles&Smiles kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden
Shopandmiles.com’da kredi kartınız ile yaptığınız alışverişlerden

Mil’lerinizi harcayın.

Ödül bilet alarak ve uçuş sınıfınızı yükselterek
Tüm avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanarak
Anlaşmalı program ortaklarında
shopandmiles.com’da

CLASSIC
PLUS

CLASSIC
KART

KART

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

CLASSIC CARD

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

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

CLASSIC PLUS CARD

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

HEMEN ÜYE OLAN HERKESE

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

1.000

BONUS MİL HEDİYE!
SIGN-UP NOW and EARN

1.000

BONUS MILES!

ÜCRETSİZ ÜYE OL!
BECOME A MEMBER
FOR FREE!

•
•
•
•
•
•
•
•

Earn Miles.

Flying with Turkish Airlines and other partner airlines
With our partner companies
All spending with Miles&Smiles credit card
All spending with credit card at shopandmiles.com

Redeem your Miles.

Buying award ticket and upgrading of your class
Enjoy Miles&Smiles all advantages and privileges
At our partner companies
At shopandmiles.com

ELITE
KART

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

ELITE CARD

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

ELITE
PLUS
KART

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

ELITE PLUS CARD

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

Üye olmak için satış ofisleri / Sales Offices for membership: +90 212 444 0 849 | +90 850 333 0 849 | milesandsmiles.com
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ZAMANDAN VE MEKÂNDAN AZADE
ONLINE KÜTÜPHANELER
REGARDLESS OF TIME AND PLACE
ONLINE LIBRARIES
Tarihten edebiyata, sanat tarihinden coğrafyaya, müzikten spora, botanikten
sinemaya, fotoğrafa dünyanın dört bir yanında onlarca farklı dilde hizmet
veren kütüphane ve arşivlere ulaşmak için ihtiyacınız olan şey sadece internet
bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet ya da telefon.
All you need to access the libraries and archives providing services in tens of
different languages all around the world on subjects ranging from history to
literature, art history to geography, music to sports, botanic to cinema and
photography is a computer, tablet or smart phone that has internet access.
GÜLTEN UYAR

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

ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018 97

Asur Devleti hükümdarı
Asurbanipal tarafından
MÖ 625 yılında kurulan
Ninova Kütüphanesi tarihin
en eski kütüphanesi. Mısır
hükümdarı S. Ptolemaios
tarafından MÖ 3’üncü
yüzyılın ilk yarısında
kurulan İskenderiye
Kütüphanesi ise devrinin
en büyük kütüphanesiydi.
İstanbul’u fethettikten
sonra şehrin imarı için geniş
çaplı çalışmalar başlatan
Fatih Sultan Mehmed
kütüphanelere özellikle
önem vermişti. Ayasofya
yakınında yaptırdığı ilk
medresenin yanında
halka açık bir kütüphane
kurdurdu. Fatih Camii
Külliyesi içinde yaptırdığı
kütüphane, Zeyrek Camii
Kütüphanesi, Eyüp Sultan
Camii yanındaki kütüphaneler
bu kütüphanelerin en
meşhurları.
Hizmet şekillerine
göre, zaman içinde millî
kütüphanelerden halk
kütüphanelerine, çocuk
kütüphanelerinden gezici
kütüphanelere kadar onlarca
farklı sınıfta kütüphaneye,
gelişen teknolojiyle birlikte
online kütüphaneler de
eklendi. Günümüzde çok
başarılı online kütüphane
uygulamaları var.
Kullanıcılara zamandan
ve mekândan bağımsız,
hızlı hizmet vermeleri
online kütüphanelerin sık
tercih edilmesini sağlıyor.
Kütüphane havası solumak,
buralarda bizzat bulunmak
bazılarımız için ayrı bir
değer taşısa da daha kolay
güncellenebilen, daha hızlı
oluşturulabilen ve erişimi
her yerden mümkün hâle
getiren online kütüphanelerin
bu alanda çağı yakaladığı
muhakkak.
Yeni çağın kütüphaneleri,
metin biçiminde veya
taranmış resim dosyası olarak
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sunulan kitaplara, dergilere,
gazetelere ulaşmanın en
kolay yolu. Çok sayıdaki
ses ve hareketli görüntü
dosyasını kullanıcılara
sunan e- kütüphanelerden
de faydalanmak, hatta
başarılı online kütüphane
uygulamalarında tüm
kaynakları bilgisayara
kaydedebilmek veya online
olarak inceleyebilmek de
mümkün. Bu uygulamalarda
kütüphaneye erişim için çoğu
zaman sadece üyelik sistemini
kullanmak ve kullanıcı adı
ve şifre bilgisini tanımlamak
yeterli.
Modern e-kütüphanelerde
kütüphaneler arası bilgi
akışı da yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlandı.
Böylece bir kullanıcı, üyesi
olduğu kütüphaneye bir
arama sorgusu gönderdiğinde
sistem aynı sorguyu diğer
kütüphanelere gönderiyor ve
buralardan gelen sonuçları da
toplu bir şekilde elde ediyor.
Google, Yahoo, Amazon gibi
arama motorlarının, teknoloji
devlerinin birbirleriyle çeşitli
yönlerden rekabet eden
online kütüphaneler ya da
kişisel sanal kütüphaneler
dışında büyük üniversitelerin,
kütüphanelerin, kültür-sanat
kurumlarının, belediyelerin de
online kütüphane oluşturması
hayli revaçta. Bundan kârlı
çıkan da bulunduğu yerden
binlerce kitaba, yazma esere,
afişe, filme rahatça ulaşabilen
biz kullanıcılar oluyoruz
elbette.
Her maksada uygun
online kütüphane çeşidine
ulaşabileceğimiz arama
motoru ve veri tabanı sayısı
gün geçtikçe artıyor. Biefeld
Üniversitesi’nin hazırladığı
arama motoru BASE (Biefeld
Academic Search Engine),
Google Scholar, Scirus: For
Scientific Information Only
gibi onlarca arama motoru
akademik literatürde arama ve

Established by the Assyrian
King Ashurbanipal in 625
BC, the Nineveh Library is
considered to be the oldest
library in history. Founded
by the Egyptian ruler
Ptolemy I Soter in the first
half of the 3 rd century BC,
Alexandria Library was the
greatest library of its time.
And starting extensive
public works following
his conquest in Istanbul,
Mehmet the Conqueror
attached great importance
to libraries. Next to the
first madrasa he had had
built nearby the Hagia
Sophia, he also founded a
public library. The library
he had had built within the
Fatih Mosque Complex, the
Zeyrek Mosque Library,
libraries around Eyüp
Sultan Mosque are among
the most famous of these.
In time, with the
development of technology,
online libraries got added
to the ranks of the tens
of libraries in line with
services they provided
ranging from national
libraries to public ones,
from children’s libraries to
bookmobile. Today, there
are very successful library
applications. The services
they provide regardless of
time and place is a reason
to opt for them quite often.
Even though inhaling that
library scent or being there
in person holds a value
of its own for some, the
online libraries that can be
easily updated and formed
more rapidly, and provide
access from anywhere and
everywhere have of course
caught up with our era in
that sense.
The libraries of the new
age are the easiest way to
access the books, magazines
and newspapers that are
presented as text or scanned

image files. It is possible to
make use of the e-libraries
that present myriads of
audio and animated image
files to the users, to examine
online and even save all the
resources through successful
library applications. To access
these libraries, it is enough to
subscribe and to form a user
profile and get a password.
The interlibrary data flow
has started to be employed
in modern e-libraries. Hence,
when a user sends a search
query to the library s/he
subscribed to, the system
sends the same query to
all the other libraries and
the results received from
all those libraries are listed
collectively.
It is quite the fashion for
major universities, libraries,
institutions of art and
culture, and municipalities
to form online libraries in
addition to the search engines
like Google, Yahoo, Amazon
- the giants of technology- to
setup of online libraries or
personal virtual libraries that
compete with one another
in various ways. And we,
as users, come out ahead
from this by having easy
access to thousands of books,
manuscripts, posters and
films.
The number of the search
engines and the databases
that enable you to access all
sorts of online libraries is
increasing day by day. Tens
of search engines like BASE
Engine: Biefeld Academic
Search Engine developed by
the Biefeld University, Google
Scholar, Scirus: For Scientific
Information Only provide to
search the academic literature
and have online access. As
you may visit the university
libraries that present
open course materials, the
publications of academicians,
and the video recording of

online erişim imkânı sunuyor.
Açık ders materyalleri
sunan, akademisyenlerin
yayınlarına, ders videolarına
erişimi sağlayan üniversite
kütüphanelerini ziyaret
edebileceğiniz gibi dilediğiniz
kaynağa hangi üniversitelerin
dijital kütüphanesinden
erişebileceğinizi öğrenmek
için toplukatalog.gov.
tr’yi de kullanabilirsiniz.
Öğrenciler ve eğitmenler
için eğitim kaynaklarına
serbest erişim sağlayan
açık arşiv Open Learn,
Avrupa’daki 40 civarında millî
kütüphanenin elektronik
ve basılı kaynaklarını
taramaya olanak sağlayan
The European Library de
unutmamamız gerekenlerden.
All The World Maps gibi
uygulamalar atlas ve
haritalara online ulaşmamızı
sağlarken binlerce elektronik
dokümanın bibliyografik
kaydını içeren E-Print
Network, Türkiye genelindeki
akademik dergilerde yer alan
makalelerin bibliyografik
kaydını içeren Türkiye
Makaleler Bibliyografyası
ile bibliyografyalara online
ulaşabiliyoruz. TÜBİTAKULAKBİM Sosyal ve Beşeri
Bilimler Veri Tabanı e-dergi,
Google Books, Internet
Archive: Million Book Project
e-kitap, Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
e-sözlük alanlarında
erişim araçlarından bazı
örnekler. Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi,
Worldwide Electronic
Theses and Dissertations
Index elektronik tez arşivi
akademik tezlere online
erişimin kapılarını açıyor.
Yahoo Image Search, National
Geographic Photography gibi
veri tabanları ile görüntüresim koleksiyonlarına online
erişim mümkün. Farklı
dönemlerden elyazmalarına
ulaşmak istiyorsanız Online

Medieval and Classical Library
(OMACL), Digital Scriptorium
ve Questia Library freebooks’tan yararlanabilirsiniz.
Şimdi online kütüphanelerin
bazılarına biraz daha
yakından bakalım:
Dünya Dijital Kütüphanesi
ABD Kongre Kütüphanesi,
UNESCO ve Cornell
Üniversitesi tarafından
işletilen uluslararası dijital
kütüphane Dünya Dijital
Kütüphanesi (World Digital
Library-WDL) dünyadaki farklı
kültürlere ait belgelere, çok
dilli bir ortamda ve ücretsiz
olarak internet üzerinden
erişimi sağlamak amacıyla
oluşturulmuş. Bu belgeler
arasında elyazmaları, haritalar,
nadir kitaplar, partisyonlar,
ses kayıtları, filmler, baskılar,
fotoğraflar, mimari çizimler
bulunuyor. Örneğin cebirle
ilgili eski Arapça metinler,
101 yaşındaki Amerikalı
eski bir kölenin ses kaydı,
Lumiere Kardeşler tarafından
çekilen dünyanın ilk filmi
bu online kütüphaneden
ulaşabileceklerinizden sadece
birkaçı.
Europeana (Avrupa Dijital
Kütüphanesi)
Europeana Avrupa
müzelerinin,
kütüphanelerinin,
arşivlerinin ve görselişitsel koleksiyonlardaki
sayısallaştırılmış milyonlarca
eserin çoklu dil desteği
ile sunulduğu online bir
koleksiyon. Hâlihazırda 2 bin
200’ü aşkın içerik sağlayıcıdan
23 milyon kitap, film, tablo,
müze objesi ve arşiv belgesine
erişim sağlanabiliyor. Erken
dönem Portekiz haritacılık
belgeleri; Picasso, Vermeer
ile Rembrandt gibi ünlü
ressamların eserleri,
1920-1950 yılları arasında
kaydedilmiş Sloven halk
şarkıları kayıtları; doğa tarihi,

courses, you can also use
toplukatalog.gov.tr to find
out through which digital
library of which university
you may access the source
that you are looking for.
Among the ones we should
keep in mind are Open
Learn - an open archive
that provides free access
to students and teachers
to educational resources-,
and The European Library
that enables to scan the
electronic and printed
resources of almost 40
national libraries in
Europe. While applications
like All The World Maps,
deliver online access to
atlases and maps, we can
also reach bibliographies
through E-Print Network
holding the bibliographic
records of thousands of
electronic documents, and
the Papers Bibliographic
of Turkey holding the
bibliographic records of
articles published in the
academic journals in Turkey.
TÜBİTAK-ULAKBİM Social
and Humanities Database
providing e-journal services,
Google Books, Internet
Archive: Million Book Project
providing e-book services,
and Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
providing e-dictionary are
also among some of these.
The National Thesis Center
of the Council of Higher
Education, Worldwide
Electronic Theses and
Dissertations Index open
the doors for online access
to academic theses. It is
possible to have online
access to collection of
images through databases
like Yahoo Image Search,
and National Geographic
Photography. If you would
like to access manuscripts of
different eras then you may
try Online Medieval and

Classical Library (OMACL),
Digital Scriptorium and
Questia Library free-books.
Now let us examine some of
the online libraries a little
bit closely:
The World Digital
Library
Operated by the US
Congress Library, UNESCO
and Cornell University, the
international World Digital
Library (WDL) has been
were founded to provide free
online access in a multilingual environment to
the documents of various
cultures in the world.
Among these documents
are manuscripts, maps,
rare books, partitions,
audio recordings, films,
prints, photographs, and
architectural drawings.
For instance, old texts in
Arabic on algebra, the audio
recording of a 101-year-old
American slave, the first
movie shot by Lumière
brothers are just among
some you can access at this
online library.
Europeana (European
Digital Library)
Europeana is an online
collection presenting
the millions of digitized
artworks from the
museums, libraries, archives
and audio-visual collections
of Europe with multi-lingual
support. At present, you can
access a total of 23 million
books, films, paintings,
museum objects and archive
documents from more than
2200 content providers.
Early period Portuguese
cartography documents; the
artwork of famous painters
like Picasso, Vermeer and
Rembrandt; Slovenian folk
songs recorded in 19201950; digital collections
on natural history,
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fotoğraf, spor alanlarında
dijital koleksiyonlar online
ulaşılabilecek içerikten sadece
birkaç örnek.
Millî Kütüphane
Veri tabanında bibliyografik
işlemleri tamamlanmış 1
milyon 90 bin 363 adet
kayıtlı materyal bulunan Millî
Kütüphane’de 27 bin 464
elyazması eserin tamamına
yakını bilgisayar ortamına
aktarılmış. Buradaki yazma
eserlerin en önemli iki
özelliği, bir kısmının klasik
yazma eser kütüphanelerinde
bulunmayışı, biyografik ve
bibliyografik kaynaklarda
geçmeyen bilim insanlarının
eserleri oluşu. Osmanlılara
ait ilk ansiklopedik eser olan
ve Oruç Gazi’nin torunu
Bedri Dilşad tarafından
1428 yılında yazılan “Muradname”, Cem Sultan’ın
emriyle Ebu’l-Hayr Rumî’nin
yazdığı “Saltuk-name” ve Udî

100 ANADOLUJET • KASIM • NOVEMBER 2018

tarafından yazılan “Macera-yı
Mah” gibi eserlere buradan
ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin
sinema, tiyatro, opera,
gösteri, siyaset, eğitim ve
reklam tarihine de bu online
kütüphane ile yolculuk
edebilirsiniz. Zira Türk
tiyatrosunun ve sinemasının
en geniş afiş koleksiyonunun
bulunduğu platform, yabancı
sinema ve tiyatro afişlerinin
yanı sıra ticaret, siyaset,
tanıtım, eğitim, kongre,
konferans vb. alanlarında 20
bine yakın afişle 1920’lerden
günümüze bir köprü
niteliğinde.
Eski harfli Türkçe gazetelere,
dergilere ulaşmak
istediğinizde, bulunduğunuz
yerden Millî Kütüphane
web sitesine internet
üzerinden bağlanarak
bibliyografik künye taraması
yapabileceğiniz gibi,
elektronik ortama aktarılan
süreli yayınların içeriğini

photography and sports are
among the digital collections
that can be accessed online.
National Library
At the National Museum
comprising 1 million 90
thousand and 363 recorded
materials that have been
bibliographically recorded
on its database, almost all
of the 27 thousand 464
manuscripts have been
computerized. The two most
important features of the
manuscripts here, are that
some of them are not existed
in the classical manuscript
libraries, and belonged to
the scientists that are not
cited in biographical and
bibliographical sources. You
can access “Murad-name”,
the first encyclopedic work
of Ottomans and penned by
Bedri Dilşad, the grandson
of Oruç Gazi in 1428;
“Saltuk-name” penned

by order of Cem Sultan
by Ebu’l-Hayr Rumî; and
“Macera-yı Mah” written
by Udî. You can also go on
a journey through Turkey’s
history of cinema, theater,
opera, entertainment,
politics, education and
advertisements with this
library. Offering the most
extensive poster collection
of Turkish theater and
cinema with more than 20
thousand posters of foreign
cinema and theater posters
along with those of trade
events, politics, promotion,
education, congresses and
conferences, this platform
literally bridges our day with
1920s…
When you want to access
newspapers and magazines
written in Turkish with the
old alphabet, by connecting
over the internet to access
the website of the National
Library, you may not only

görebilir, aynı zamanda bu
süreli yayınlarda bulunan
makaleleri de taratıp
okuyabilirsiniz.
Haritalar, İstiklâl Savaşı
ve savaş vaziyet planları,
1933’ten günümüze basılmış
ve yayımlanmış pullar, ilk
gün zarfları, kartpostallar,
tezhip ve fotoğraflar, Karagöz
ve Hacivat gölge oyunundan
tiplemelerin tasvirleri, Millî
Piyango biletleri, T.C. Merkez
Bankası tarafından 1950’li
yıllardan günümüze kadar
tedavüle sürülen paraların
yanı sıra müzik, film, tez
ve grafik içerikli geniş bir
CD ve DVD koleksiyonu da
Millî Kütüphane’nin online
kütüphane bölümünden
ulaşılabilecekler arasında.
Süleymaniye Kütüphanesi
150 bin elyazması kitabı,
mikrofilm atölyeleri
ve modern tesisleriyle
Süleymaniye Kütüphanesi

yazma eser kütüphanelerinin
en önde gelenlerinden.
Ayrıca cami ve tarihî
kütüphanelerdeki yazma
kitaplar da Süleymaniye
Kütüphanesi’nde
toplanıyor. Önemli yazma
eserlere Süleymaniye
Kütüphanesi’nin ve
Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı’nın online
kütüphanelerinden ulaşmak
mümkün. Bayezid Devlet
Kütüphanesi, Millet
Kütüphanesi, İstanbul
Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, Atıf Efendi
Kütüphanesi, Hacı Selim
Ağa, Köprülü ve Ragıb
Paşa kütüphanelerinin de
yazma eser bakımından
zengin kütüphanelerimiz
olduğunu ve Süleymaniye
Kütüphanesi’nin online
kütüphane bölümünden
bu kütüphanelere de
erişimin mümkün olduğunu
belirtelim.

scan the bibliographic
identification tags, but also
look at the digitalized content
of the periodicals and search
for the articles published in
them.
Maps, base layouts of
the War of Independence
and other wars, stamps
that were printed and
used since 1933, the first
day covers, postcards,
ornamented manuscripts and
photographs, the depictions
of the characters from the
Karagöz ve Hacivat shadow
play, National Lottery
tickets, the banknotes
published by the Republic of
Turkey Central Bank since
the 1950s, in addition to a
large collection of CDs and
DVDs featuring music, film,
thesis and commercial art
content are among those that
can be accessed through the
online library section of the
National Library.

Süleymaniye Library
With its 150 thousand
manuscripts, microfilm
ateliers and modern premises,
Süleymaniye Library is one
of the most prominent among
the manuscript libraries.
Besides the manuscripts that
were in mosques and historical
libraries are also getting
collected at the Süleymaniye
Library. It is possible to access
the important manuscripts
through the Süleymaniye
Library and Directorate of
Manuscripts of Turkey’s
online libraries. Let us also
mention that Bayezid State
Library, the Nation Library,
Istanbul University Central
Library, Atıf Efendi Library,
Hacı Selim Aga, Köprülü
and Ragıb Pasha Libraries
are rich when it comes
manuscripts and it is possible
to access them through
the online library of the
Süleymaniye Library.
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ÇOCUKLARDA KENDİNİ KORUMA VE
MAHREMİYET EĞİTİMİ
SELF-PROTECTION AND PRIVACY EDUCATION IN CHILDREN
Mahremiyet eğitimi, kendini ve sınırlarını bilmekle beraber gerektiği zaman sınır
koymaktan çekinmeyen özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin en iyi yolu.
Privacy education is the best way of bringing up self-confident children that know themselves
and their boundaries, and if required, do not hesitate to set boundaries for others.
UZM. PSIKOLOG RAMAZAN ŞIMŞEK
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Özgüven sahibi, kendini
ve haklarını her durumda
savunabilecek çocuklar
yetiştirmek son yıllarda
ebeveynlerin en büyük
arzusu. Çocuklara karşı
işlenen suçların artması,
buna bağlı olarak
ebeveynlerde ortaya çıkan
hassasiyet, onları daha çok
bilinçlenmeye ve bu bilinci
de çocuklarına aktarmaya
sevk etti. Dile kolay gelse
de çocuklara bu bilinci
kazandırmak çok zaman
alıyor. Özgüveni yüksek ve
çevresi ile sağlıklı ilişkiler
kuran, gerektiği zaman
sınırlar koymasını bilen
bir çocuk için işlenmesi
ve kazandırılması gereken
temel becerileri; Ben
Bilinci, Mahremiyet Bilinci,
Ben Sınırlarını Tanıma
Bilinci, Sınır İhlaline Karşı
Koyma Bilinci olarak
sıralayabiliriz.
Ben Bilinci
Kendisini annesinin
bir uzantısı, bir uzvu

olarak algılayan çocuk
üçüncü ayından itibaren
annesinden farklı bir canlı
olduğunu görmeye başlar.
Altıncı ayından itibaren
çevredeki nesneleri
hareket ettirebileceğini
fark eder. Dokuzuncu
aya kadar “maddenin
devamlılığını” bilmez.
Bunun anlamı şudur:
Gözden kaybolan bir nesne
tamamen yok olmuştur.
Bu nedenle özellikle
annenin bu aylara kadar
“cee oyunu” oynaması
son derece yararlıdır. Öte
yandan, bu aylara kadar
annenin kesinlikle gözden
uzaklaşmaması, uzun
süre kaybolmaması çok
önemlidir. İnsanları diğer
canlılardan ayıran bir
dönüm noktası kabul edilen
18’inci ay ise “ben” ya da
Heinz Kohut’un ifadesiyle
“kendilik” temsilinin
başladığı dönemdir. Çocuk
artık kendini tanımaya ve
farklı bir birey olduğunu
bilmeye başlar. Bu aylardan

Raising self-confident
children who can stand up
for themselves and their
own rights has become the
greatest issue for parents
in the recent past. The rise
in the crimes committed
against children, and as a
result the increase in parents’
sensitivities, leads them
to becoming more aware of
such issues and invoking
that awareness in their
children. However, it takes
a long time to develop such
an awareness in children.
The basic skills that need to
be cultivated and sharpened
in a child to lead it to build
self-esteem, to establish
healthy relationships with its
surroundings, and to learn
when to set boundaries can
be defined as: self-awareness,
privacy awareness,
recognizing the bounds
of selfhood, and privacy
violation awareness.
Self-Awareness
Seeing itself as an extension

of its mother, as her limb,
the baby starts to come to
grips with being a different
living form than its mother
when it becomes three
months old. When it gets to
be six months old, it becomes
aware that it can move the
objects around itself. The
infant does not recognize the
“continuity of matter” until
it gets to be nine months
old. This means that an
item out of sight vanishes
into thin air. However, it is
of great importance for the
mother to play “pick-a-boo”
with the child until it gets to
these months. It is of great
importance that the mother
is not out of sight for a long
time until the infant gets
to be this old. Considered
to be a turning point that
separates humans from other
living beings, 18th month
is when the understanding
of “I” develops or else as
Heinz Kohut termed it, the
“self ”. a turning point that
separates humans from other
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itibaren ben bilincinde
önemli bir atılım olur.
Çocuk çevresindeki
eşyalara, kişilere tesir
etmeye, yön vermeye
başlar. Evdeki eşyaları
sürekli kurcalamasının
önemli nedenlerinden
biri de budur. Hem merak
duygusu hem de ben bilinci
devrededir. Doğadaki
hiçbir canlı eşyaları bu
denli kurcalamaz. Öğrenme
merakının kaybolmaması
ve ben bilincinin oluşması
için gerekli tedbirleri
aldıktan sonra çocuğun
eşyaları karıştırmasına izin
vermek bu açıdan oldukça
önemlidir. Bu ayların ben
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bilinci ve kişilik gelişimi
için çok önemli bir evre
olması ebeveynlerin
çocuklara yaklaşımlarının
bilinçli olmasını
gerektirmektedir.
Giysilerini giydirirken ve
çıkarırken olabildiğince
sakin davranın. Belki
kıyafet seçiminde renk
uyumu size tuhaf gelebilir
ama olsun; bu onun ben
bilinci oluşturmasına
yardım eder. “Hayır”larına
bazen izin verin ki “ben
bilinci” yavaş yavaş
oluşsun. İki yaşından
sonra artık çocuğun
odasının ayrılması da bu
nedenle önemlidir. Temel

living beings. The child now
starts to become aware of
itself and understand that
it’s an individual. Following
these months, selfawareness grows in leaps
and bounds. The child starts
to have an impact on the
objects and people around
it and to lend direction to
them. This is one of the
important reasons a child
plays with its surrounding
objects. Both its sense of
curiosity and self-awareness
are at works. No other living
creature in nature fiddles
with objects this much.
That’s why it is crucial to
let the child play with the

objects around them after
the required measures are
taken in order to make sure
that they develop selfawareness and do not lose
their curiosity for learning.
The fact that these months
are an important phase for
the development of selfawareness and personality
calls for parents to be
conscious in their approach
to their children.
Try to remain calm when
you are dressing and
undressing your child.
You may find their color
combinations odd when
they choose their outfits but
this helps them to develop

güven dönemi olarak
adlandırılan bu dönemde
çocuğa bağırmak, şiddet
uygulamak, zorla bir
şeyler yaptırmak, ceza
vermek sağlıklı ben
bilincine ve kendini
savunma becerisine
vurulan en büyük
darbedir.
Mahremiyet Bilinci
Üç yaşına gelindiğinde
ben bilincinin artık
tamamen oluştuğunu
görürüz. Çocuk ismiyle
cismiyle kendini anlar,
tanır ve hatta tanıtabilir.
Bu aşamadan sonra
bedenin “özel alan” diye
tabir edilen özel bölgeleri,
mahrem alanları hakkında
bilinçlendirme önem
kazanmaktadır. Fark
ettirme ve bilinçlendirme
özellikle ebeveynlerin
davranışlarıyla
gerçekleşmelidir çünkü
üç yaşındaki bir çocuk
kendisine söylenen

sözleri anlamayabilir ya
da unutabilir. Özellikle
bu yaştan sonra aile
üyeleri giyinirken,
soyunurken, banyoyu
ve tuvaleti kullanırken
mahrem bölgelerinin
görünmemesine özen
göstermelidir. Çünkü bu
yaşlarda çocuk ağırlıklı
olarak gözlemleyerek
öğrenir. Diğer önemli
başlıklar ise şunlardır:
•Çocuk giydirilirken
ve tuvalet temizliği
yapılırken başkalarının
görmesi engellenmelidir.
•Çocuğun mahremi
asla şaka konusu
yapılmamalıdır.
Çocukların özel bölgeleri
sevgi unsuru hâline
getirilmemelidir.
•Tanımadığınız kimseler,
sevmek maksadıyla
çocuğunuza istediği gibi
dokunmamalıdır.
•Akrabalar dahi öpmek
isterlerse izin almalıdır.
Çocuk “Hayır!” dediğinde

self-awareness. Let them
say “no” from time to time,
so that they develop “selfawareness” gradually. That’s
why it is important for a
child to have their own room
when they get to be 2 years
old. In this period referred
to as the “basic stage of
trust,” shouting at the child
at the top of your lungs,
inflicting violence, forcing
them into doing something,
and punishing them are
the biggest blows to the
healthy development of their
self-awareness and skills of
self-defense.
Privacy Awareness
When the child gets to be
3, we witness the fullfledged formation of
self-awareness. The child
comes to grips with itself
and its name, recognizes and
is able to introduce itself.
From this phase onwards,
raising awareness about
the intimate areas of the

body referred to as the
“private parts” starts to
gain importance. Bringing
them into attention and
raising awareness should
occur with the actions of the
parents since a 3-year-old
child may not understand
or can forget the things that
it is told. Specifically, after
this age, the members of
the family should take care
not to reveal their private
parts when they are getting
dressed, undressed, using
the lavatory, or the bath.
Remember that children
of this age learn mainly by
observing. Other important
points are:
•The child should be clothed
and cleaned in private
without being exposed to
onlookers.
•The private parts of
children should never be a
joking matter. The private
parts of children should not
be turned into an object of
affection.
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asla zorlanmamalıdır.
•Çocuklar asla ısırılarak
sevilmemelidir. Çünkü
çocuk bilinçaltı acı
duygusunu ve sevgiyi aynı
anda eşleştirir. “Tabak
(derici) sevdiği deriyi
yerden yere çalar.” atasözü
çocuğuna maalesef acı
veren kişilerin vicdanlarını
sözde dindirmek için
uydurulmuştur.
Ben Sınırlarını
Tanıma Bilinci
Mahremiyet ve özel
alan kavramlarının
kazandırılması aslında
çocuğa ben sınırlarının
öğretilmesi anlamına
gelir. Bu aşamayı sağlıklı
geçiren ebeveynlerin
önemli hedeflerinden biri
de çocuğa başkalarının da
sınırları olduğu bilincini
vermektir. Başka kişilerin
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de sınırlarının olduğunu
anlatmanın en kolay yolu
iletişim sürecinden geçer.
Konuşurken çocuğun
sözünü kesmemeniz,
onun da sizin sözünüzü
kesmesinin doğru
olmadığını ve annebaba konuşmasını
bitirene kadar dinlemesi
gerektiğini anlatmanız
en iyi yöntemlerden
biridir. Çocukların
bu yaşlarda dikkat
sürelerinin kısa olduğunu,
sizi dinlerken hemen
sıkılabileceklerini de göz
önünde bulundurmanızda
yarar var. Sınır kavramını
vermenin etkili bir diğer
yolu da dokunmalardan
geçer. Bu yaşlarda
çocuklar özellikle
ebeveynleri ısırma,
onlara ara ara vurma,
tükürme ve özel bölgelere

•People you do not know
should not be touching
your children not even to
affectionately pet them,
stroke their heads, etc.
•Even relatives should get
permission to kiss them.
When the child says no, s/
he should never be coerced to
do so.
•Affection should not
be expressed towards
children by biting them.
The subconscious of a child
equates pain with love. “You
have to be cruel to be kind”
was once used as an idiom to
refer to the way those who
unfortunately inflicted pain
on their children, allegedly
soothed their conscience.
The Awareness to
Recognize the Bounds of
Selfhood
To let the child develop

privacy and private parts
awareness actually means
that the child is taught the
bounds of the self. One of
the most important aims
of those parents who get
through this phase without
problems is to instill in the
child the sense that others
have boundaries too. The
easiest way to relay that
other people also have
boundaries is through
communication. One of the
best methods is to teach your
child not to cut in on others
when they are speaking, to
tell them that it is wrong to
interrupt you and others,
and that they should wait
until mom-dad are done
talking. You should keep in
mind that children have a
short attention span at this
age and that they might
get bored when they are

Mahremiyet ve özel alan kavramlarının
kazandırılması aslında çocuğa ben sınırlarının
öğretilmesi anlamına gelir.

To let the child develop the privacy and private parts awareness
actually means that the child is taught the bounds of the self.

dokunma girişiminde
bulunabilirler. Ebeveynler,
kötü dokunmalara artık izin
vermeyeceklerini net bir
duruşla ifade etmelidir.
Ebeveynler çocuklarını her
türlü kötü dokunmadan
korudukları gibi kendilerini
de korumalıdır ki çocuklara
örnek olsunlar. Sınırları ihlal
edildiğinde insanların neler
hissettiklerini anlatmak
oldukça önemlidir. Çocuğa
“bana vuramazsın” mesajı
vermek aslında kimsenin
ona vuramayacağını
ve dokunamayacağını
öğretmektir. Çocuk iyi ve
kötü dokunmaları ilk olarak
ailesinden öğrenir. Ben
sınırını bilmek ve korumak
bedeni korumakla başlar.
Sınır İhlaline Karşı
Koyma Bilinci
Çocukların kötü
dokunmalarına karşı
ebeveynlerin net bir duruş
sergilemeleri onlara şu
ana mesajı verir: “Benim
kendimi koruduğum gibi sen
de kendini koruyabilirsin.”
Dört yaşına gelene kadar
davranışlarla kazandırılmaya
çalışılan bu bilinç artık
sözlerle de desteklenmelidir.
Çünkü dört yaşındaki bir
çocuk zekâ gelişimi açısından
üç yaşındaki çocuğun bir
hayli önündedir. Daha
önce eylemlerinizle özel

olduğunu göstermeye
çalıştığınız bedeninizin
bölgelerini sözcüklerle de
anlatmaya başlayabilirsiniz.
İyi dokunmaların, kötü
dokunmaların ne olduğunu
anlatabilirsiniz. Kim olursa
olsun kötü dokunmalar
karşısında tepki vermesi,
anneyi ve babayı bundan
hemen haberdar etmesi
gerektiğini anlatmak
oldukça önemlidir. Önceki
aşamalardan sağlıklı bir
şekilde geçerek gelişmişse
ve kendini koruma
hakkında belli bir bilinç
kazandırılmışsa çocuk
“Hayır!” demeyi büyük
oranda öğrenmiş demektir.
Bu aşamada en önemli
konu çocuğun “Hayır!”
diyebilmesidir. Tanımadığı
kişilerin yiyecek ve
oyuncak ikramına, sevme
amaçlı da olsa dokunma
isteklerine “Hayır!” demesi
gerektiği çocuğa güzelce
öğretilmelidir.
Bu aşamalarda en önemli
konulardan biri de ailenin
çocukla sağlıklı ve güvenli
bir iletişim kurmasıdır.
Aile güvenli bir iletişim
kurmuşsa çocuk tüm
yaşadıklarını ve duygularını
ailesiyle paylaşır. Eğer çocuk
kendisine şiddet uygulanır
ya da ceza gelir korkusu
içindeyse bu duygularını
paylaşmaz.

listening to you. One other
effective way of teaching them
the concept of boundaries is
via the issue of touching. At
this age, children tend to hit
and bite their parents, spit at
them, and attempt to touch
their private parts. Parents
should clearly express with a
firm stance that they will not
allow “bad touches.”
Just like they protect their
children from all sorts of
unwanted contact, parents
should also protect themselves
to set examples for their
children. It is quite important
to relay what people feel when
their boundaries are violated.
Giving the child the message,
“You can’t hit me” is teaching
him/her that no one can hit or
touch them. The child learns
about good and bad touching
from its family. Knowing
and protecting the bounds of
selfhood starts with protecting
the body.
The Awareness to Resist
Boundary Violation
Parents exhibiting a clear
stance against bad touching
gives the children the message
“You can protect yourself just
like I do.” This awareness that
can be instilled in the child
until the child reaches 4 years
of age through exemplary
behavior, should now be
backed with words and age-

appropriate conversations.
The development of
intelligence of a 4-year-old
is way more advanced than
that of a 3-year-old. The
awareness of the private
parts of the body, which you
tried to display through your
actions before, should now be
expressed also through words.
You can tell them about what
good and bad touches are.
It is of great importance
to teach them to react to
bad touches by anyone and
inform the mom and the dad
instantly. If through those
previous stages the child
has gained an awareness of
protecting itself, the child will
learn to say “no.” The most
important thing at this stage
is that the child can say “no.”
S/he should be taught to say
“no” to offers of food, toys,
and even to good-intentioned
attempts at an affectionate
cuddle or caress by someone
they don’t know.
One of the most important
matters at this stage is that
the family establishes healthy
and reliable communication
with the child. If the family
manages to establish such
communication, the child
will share its feelings and
experiences with its family. If
the child fears the infliction of
violence and punishment, then
it will not confide in them.
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Türk Hava Yolları’na Anlamlı Afrika Ödülü
Turkish Airlines Awarded for Contributions to Africa
Afrika’da uçtuğu 53 destinasyonla kıtanın en
büyük uluslararası havayolu olan Türk Hava Yolları,
Afrika’nın dünyaya bağlanmasına katkılarından
ötürü ödüle layık görüldü.

The biggest international airline that flies to
Africa with 53 destinations on the continent,
Turkish Airlines was presented with an award for its
endeavors to connect Africa to the rest of the world.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen TürkiyeAfrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ana temasını “Birlikte
Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım” oluştururken, kıtaya
bulundukları katkılarla öne çıkan kuruluşların ödüllendirildiği
Afrika Şampiyonları Ödül Töreni’nde Türk Hava Yolları da yer aldı.
“Afrika Kıtasının Dünyaya Açılımını Sağlayan, Afrika’da En Fazla
Destinasyona Uçan Türk Hava Yolları” ödülü Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya verildi. Etiyopya
Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Mulatu Teshome ve T.C. Ticaret
Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törenin ardından
forum, Türkiye-Afrika iş birliğinin iş ve ticaret alanında daha da
geliştirilmesi için atılması gereken adımların ele alındığı panellerle
devam etti. Oturumlara çeşitli Afrika ülkelerinden üst düzey
katılımcılar ve Afrika’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin
temsilcileri de iştirak etti.
Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları,
Afrika’da uçtuğu 53 destinasyonla kıtanın en büyük uluslararası
havayolu konumunda. Kıtada sürdürdüğü kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile de adından söz ettiren Türk Hava
Yolları, açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali için sosyal
medyada geçtiğimiz yıl başlatılan çağrıya cevap vermiş, ülkeye
uçan tek uluslararası havayolu olarak iki kargo uçağı dolusu gıda ve
malzemeyi Somali’ye ulaştırmıştı.

Held at Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition
Center, the Turkey-Africa Economic and Business Forum was held under
the main theme “Invest in a Sustainable Future Together.” Turkish Airlines
attended the Champions of Africa Award Ceremony which presented
awards to organizations for their contribution to the continent.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee
M. İlker Aycı accepted the award “The Airline that Connects Africa
to the World and Flies to Most Destinations in Africa” on behalf of
the company presented to him by the President of the Republic of
Turkey H.E. Recep Tayyip Erdoğan. After the ceremony which was
also attended by the President of Ethiopia H.E. Dr. Mulatu Teshome
and the Republic of Turkey Minister of Commerce H.E. Ruhsar
Pekcan, the forum continued with discussion panels focusing on the
further improvement of the business and commercial collaboration
between Turkey and Africa. The sessions were attended by senior-level
participants from various African countries and the representatives of
Turkish companies operating in Africa.
Flying to more countries than any other airline in the world, Turkish
Airlines is the biggest international airline in Africa with 53 destinations
on the continent. Standing out with its corporate social responsibility
projects on the continent, Turkish Airlines answered the call to aid on
social media for Somalia, which battled with famine and draught last
year, and carried two cargo planes filled with food and aid materials to the
country Somalia as the only international airline flying there.
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Direkt Turizm Hamlesi
Direct Tourism Endeavor
Türk Hava Yolları ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte başlattığı “Direkt Turizm Hamlesi”
kapsamında bazı yurt dışı noktalarına yeni seferler eklendi.
Turkish Airlines added new flights to some of its international destinations as part of the “Direct
Tourism Endeavor” initiated by the airline and the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism.

Türk Hava Yolları “Direkt Turizm Hamlesi” kapsamında 2019 yaz
tarifesine Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir’den yurt dışı noktalara
yeni seferler ekledi. Protokolün imzalandığı törene T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları
Genel Müdür Yardımcıları, yöneticileri ve birçok çalışan katıldı.
Törende “Nitelikli Turizm” kavramına vurgu yapan Sayın Mehmet
Nuri Ersoy, “Ülkemizin turistik zenginliklerini gelir düzeyi
yüksek turistlere daha kolay tanıtabilme yollarının başında onlara
kaliteli ulaşım imkânları sunmak geliyor. Türk Hava Yolları ile
yaptığımız ortak çalışmalarda bu konuda tam bir fikir birliğine
vardık. Millî bayrak taşıyıcımız 2019 Nisan sezonu itibarıyla 13
hatta, 67 frekansla Berlin, Londra ve Moskova gibi merkezlerden
Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına Business Class
içeren tarifeli uçuşlarını başlatıyor. Beş yıl içinde, 67 olan frekans
sayısını 143’e çıkarmayı hedefliyoruz.” diyerek başlatılan turizm
hamlesine desteğinden ötürü tüm Türk Hava Yolları ailesine
teşekkürlerini iletti.
Türk havacılığında yeni hamlelerin yapılabileceği bir ortamın
hazırlandığını ifade eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da, “Sayın Bakanımızın getirdiği
yaklaşımla vizyonumuzu şekillendirdik ve yeni direkt hatlarla
turizmimizin daha da gelişmesine katkıda bulunmak için harekete
geçtik.” diyerek Türk Hava Yolları’nın Türkiye’de turizm sektörünü
desteklemek üzere sürdürdüğü çalışmalara dikkat çekti.

As part of the “Direct Tourism Endeavor,” Turkish Airlines added
new flights to its international destinations from Antalya, Bodrum,
Dalaman, and Izmir. The protocol-signing ceremony was attended
by the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Mehmet
Nuri Ersoy, Turkish Airlines Chairman of the Board and the
Executive Committee M. İlker Aycı, Turkish Airlines senior vice
presidents, executives, and employees.
During the ceremony, Mehmet Nuri Ersoy emphasized the concept
of “quality tourism,” and offered his thanks to the family of Turkish
Airlines for its support for the tourism endeavor. Ersoy said, “One
of the prerequisites of promoting our country’s touristic richness to
high-income tourists is to offer them quality means of transport.
Through various collaborations, we’ve come to an agreement with
Turkish Airlines. As of April 2019, our national flag carrier will
start to operate Business Class flights in 13 flight lines with 67
frequencies that include main hubs such as Berlin, London, and
Moscow to airports in Antalya, Bodrum, Dalaman, and Izmir. In five
years, we aim to increase the frequency of flights from 67 to 143.”
Emphasizing that a new environment is being built for new
developments in Turkish aviation, Turkish Airlines Chairman of
the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı highlighted
Turkish Airlines’ projects to support the tourism industry in Turkey.
He said, “We’ve reshaped our vision in light of the approach of our
minister and set out to contribute to the improvement of tourism in
Turkey with new direct flights.”
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Türk Hava Yolları 500 Pilot Daha İstihdam Etti
Turkish Airlines Employed 500 New Pilots
Türk Hava Yolları’nda göreve yeni başlayan 500 pilot “Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliğinde bir araya geldi.
500 new pilots employed by Turkish Airlines gathered at the “Welcome to Our Family” event.

Son yıllarda gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Türk Hava
Yolları, 2023 hedefleri doğrultusunda genişlettiği filosunun yanı sıra
pilot istihdamlarıyla da gücüne güç katmaya devam ediyor. “Kaptan
Pilot, II. Pilot ve Yetiştirilmek Üzere Pilot” unvanlarıyla 2018 yılında
göreve başlayan pilotlar için düzenlenen törene Türk Hava Yolları
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi ve şirket
yöneticileri katıldı.
“Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliğindeki konuşmasına kurumun
tarihine değinerek başlayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal
Ekşi, kazanılan başarıların yenilerine ilham vereceğini vurguladığı
konuşmasını “Türkiye’nin en değerli markası olarak yükselmeye
sizlerle devam edeceğiz. Elimizden gelenin her zaman +1 fazlasına
odaklanmalıyız. Hedeflerimize ailemizin gayretleriyle ulaşacağız.
Bu tören ile 41 Kaptan Pilot, 286 II. Pilot ve kendi yetiştireceğimiz
pilotlar ile toplam 500 pilotun ailemize katılımını gerçekleştiriyoruz.
Yıl sonuna kadar Türk Hava Yolları’na katılan pilot sayısının 1100’e
ulaşmasını bekliyoruz.” sözleriyle sürdürdü.
2018 yılında bünyesine kattığı pilotların çoğunun Türk olması,
Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin sivil havacılığının gelişimine
verdiği önemi gözler önüne seriyor. 2023 yılında filosundaki uçak
sayısı 500’ü geçecek olan Türk Hava Yolları, yerli ve yabancı pilot
transferleriyle de mesleğin küresel birikimini, yetiştirmek üzere
istihdam ettiği adaylarla buluşturuyor.
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Consistently maintaining its development in the last years, Turkish
Airlines continues to strengthen its fleet, which has expanded with
new pilots in line with its 2023 goals. Turkish Airlines Deputy
Chairman and CEO Bilal Ekşi and company executives attended
the ceremony held for pilots who began their duty in 2018 with the
titles “Chief Pilot”, “Co-Pilot”, and “Pilot-in-Training.”
During the “Welcome to Our Family” event, Turkish Airlines
Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi began his speech with a
short overview of the corporate history and emphasized that their
achievements will inspire new ones. Ekşi said, “Together with you,
we will continue to rise higher as Turkey’s most valuable brand. We
should always focus on one step further than what we can do. We
will achieve our goals with our family’s efforts. With this ceremony,
we are bringing a total of 500 pilots – 41 captain pilots, 286 copilots and the ones we will be training – into our family. By the end
of the year, we expect the number of the new pilots joining Turkish
Airlines to reach 1.110”
The fact that most of the pilots employed by Turkish Airlines in
2018 are Turkish proves how much importance the airline attaches
to the development of civil aviation in Turkey. Turkish Airlines,
whose fleet is expected to exceed 500 aircraft by 2023, allows pilot
candidates to benefit from the profession’s global knowledge with
local and foreign pilot transfers.

Türk Hava Yolları ve IOM Arasında Yeni İş Birliği
A New Collaboration between Turkish Airlines and IOM
Türk Hava Yolları ve Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration - IOM)
arasında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı.
Turkish Airlines and the International Organization for Migration signed a new collaboration agreement.
Ana faaliyet kollarının yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk
projeleri ile de dikkat çeken Türk Hava Yolları, yasal göç
seçeneklerinin desteklenmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen
sağlığı, para transferi ve mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi
gibi alanlarda Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile güvenli ve düzenli göçün
desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı.
IOM’in Cenevre’deki merkezinde, IOM Genel Direktörü William
Swing ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı tarafından imza altına alınan anlaşma ile söz konusu iş
birliği başlangıçta dünya genelindeki göçmenlere sunulan hizmetler
hakkındaki uygulanabilir/pratik bilgileri telekomünikasyon
teknolojisinin yaygın kullanımı üzerinden sağlayan “göç uygulaması”
MigApp üzerinde yoğunlaşıyor.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker
Aycı, “Bugün dünyadaki mağdur topluluklara yardım eli uzatarak,
küresel sosyal sorumlulukta lider ve örnek ülke olan Türkiye’nin millî
bayrak taşıyıcısı olarak IOM ile mevcut iş birliğimizi güçlendirmekten
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma sayesinde,
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde
öngördüğü özgürce ve yasal olarak seyahat etme ve birlikte barış
içinde yaşama fikirlerini, ayakları yere basan, sağlam formüllerle
teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde görüş bildirdi.

Standing out with its social responsibility projects in addition to its
main operations, Turkish Airlines signed a long-term collaboration
agreement providing support both for legal immigration options
and voluntary repatriation, and for safe and regulated immigration
via the United Nations’ International Organization for Migration
regarding refugee health, money transfer, and the placement of
refugees in a new country.
Held at IOM’s headquarters in Geneva, the signing ceremony was
attended by IOM Director General William Swing and Turkish
Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M.
İlker Aycı. The collaboration initially focuses on the Organization’s
Migration Application (MigApp), which enables the widespread use
of telecommunications technology to provide practical information
about services globally available to migrants.
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive
Committee M. İlker Aycı said, “As the national flag carrier of
Turkey, a country that sets an exemplary leading position in global
social responsibility by extending its hand to the communities in
need around the world, we are glad to strengthen our collaboration
with IOM. With this agreement, we aim to promote the idea of
traveling freely and legally and living together in peace as envisioned
by the Sustainable Development Goals of the United Nations with
solid and durable formulas.”
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Türk Hava Yolları, İstanbul
Airshow 2018’de Yer Aldı
Turkish Airlines Attended Istanbul
Airshow 2018
Türk Hava Yolları sivil havacılık fuarı İstanbul
Airshow’a katıldı.
Turkish Airlines attended the civil aviation fair
Istanbul Airshow.
İstanbul Airshow 2018, Uluslararası Sivil Havacılık ve
Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri
Platformu, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı
Genel Havacılık Apronu’nda düzenlendi. İki yılda bir yapılan fuar
Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada tek sivil havacılık
fuarı unvanını taşıyor. Bu yılki fuarda sportif araçlardan arama,
keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına; insansız hava
araçlarından iş jetleri ve ticari uçaklara kadar, yerli ve yabancı 40’ı
aşkın hava aracı sergilendi. Türk Hava Yolları bu yılki fuara, “2018
Truva Yılı” için özel olarak tasarlanan “Troy/Truva” adlı A330 jeti
ve A321 uçağı ile katıldı. Fuarın en gözde hava araçları ise yerli
projeler oldu. Kısa bir süre önce ilk test uçuşunu başarıyla yapan T
625 helikopteri ve proje çalışmaları devam eden yerli savaş uçağı
“Hürjet”, fuardaki yerini aldı.
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Istanbul Airshow 2018, International Civil Aviation and Airports
Exhibition and Aviation Industry Supply Chain Platform, took
place at Atatürk Airport General Aviation Apron between
September 27 and 30, 2018. Held biennially, the fair is the only
civil aviation fair that spans the area from Europe to China.
This year’s fair exhibited over 40 local and international air
vehicles including sportive vehicles; special air vehicles for search,
exploration, and intelligence; unmanned air vehicles; business
jets; and commercial aircraft. Turkish Airlines attended this year’s
fair with its A330 jet Troy designed exclusively for the 2018 - Year
of Troy and an A321 aircraft. The fair’s most popular exhibits
were the air vehicles that were part of local projects. The fair also
displayed the T 625 helicopter which successfully completed its
test flight a short time ago, and the local warplane Hürjet.

Türk Hava Yolları’nın Eylül Ayı Doluluk Oranı %83,4’e Ulaştı
Turkish Airlines’ September Occupancy Rate Reached 83.4%
Türk Hava Yolları eylül ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Yakalanan yüzde 83,4’lük
performansla küresel taşıyıcı geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek doluluğa ulaştı.
Turkish Airlines announced the results of passenger and cargo traffic in September. With a performance of
83.4%, the global carrier has reached higher occupancy rates than the previous year.
Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli
yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk
Hava Yolları’na olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir
göstergesi oldu. Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi’ne
göre;
• Taşınan yolcu sayısındaki büyüme trendi eylül ayında da sürdü
ve 2017’nin Eylül ayına göre yüzde1 civarında artış göstererek
yaklaşık 7 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4’e ulaştı.
• Toplam doluluk Eylül 2017’ye göre 2 puan arttı. Dış hat
doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat
uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87
doluluk oranına ulaşıldı.
• Doluluk oranındaki artış dağılımı Afrika’da yaklaşık 7 puan,
Avrupa, İç Hatlar ve Uzak Doğu’da ise yaklaşık 2 puan şeklinde
gerçekleşti.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3’lük bir
artış yaşandı.
• Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme
trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık
yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile İç Hatlar,
yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile
Uzak Doğu katkı sağladı.

%83,4
Taşınan yolcu sayısındaki
büyüme trendi eylül ayında
da sürdü ve toplam doluluk
oranı %83,4’e ulaştı.
The passenger growth trend
continued in September,
and the total occupancy rate
reached 83.4%.

%22

Kargo ve posta hacmi, geçen
yılın aynı dönemine göre
yaklaşık %22 arttı.
The cargo/mail volume increased
by nearly 22% compared to the
same period in 2017.

Despite last year’s positive base effect, the increase in number of
passengers, revenue passenger kilometers, and occupancy rates
clearly signify the increasing demand for Turkey and Turkish
Airlines. According to September 2018 Traffic Results:
• The passenger growth trend continued in September, increasing
the total number of passengers by nearly 1% reaching almost 7
million passengers while the total occupancy rate went up to 83.4%
compared to September 2017.
• Compared to September 2017, the total load factor improved by
2 points. While international occupancy rate increased by 2 points
to 83%, domestic occupancy rate increased by more than 2 points
to nearly 87%.
• As for the distribution of occupancy rates, Africa showed nearly
7 points while Europe, Domestic Lines and the Far East all showed
nearly 2 points.
• The number of international-to-international passengers
increased by nearly 3%.
• The cargo/mail volume continued its double-digit growth trend in
the last months and increased by nearly 22% compared to the same
period in 2017. Domestic Lines contributed to the growth in cargo
volume by 48%, North America by 32%, Africa by 23%, and the
Far East by 20%.

%3

Dıştan dışa transfer yolcu
sayısında yaklaşık %3’lük bir
artış yaşandı.
The number of internationalto-international passengers
increased by nearly 3%

%87

İç hat uçuşlarda 2 puanın üzerinde bir artışla
yaklaşık %87 doluluk oranına ulaşıldı.
The domestic occupancy rate increased by more than
2 points to nearly 87%.
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HABERLER
NEWS

Türkiye’nin İhracat Şampiyonu Türk Hava Yolları Oldu
Turkish Airlines Became Turkey’s Export Champion
Türk Hava Yolları 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile Türkiye’ye en fazla döviz
kazandıran şirket oldu.
With a service export of 8 billion 50 million USD, Turkish Airlines became the company with the highest
foreign exchange earnings in Turkey.
Son 10 yılda yakaladığı yükseliş ile
dünyanın en iyi havayolu şirketleri
arasında yerini alan ve 122 ülkede
uçtuğu 304 nokta ile yolcularına rakipsiz
bir uçuş ağı sunan Türk Hava Yolları,
2008 yılından beri zirvede olduğu
Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu
yıl da Türkiye’nin ihracat şampiyonu
oldu. Türk Hava Yolları Genel Müdür
(Mali) Yardımcısı Murat Şeker konuyla
ilgili yaptığı açıklamada; “Yolcularımıza,
Türk misafirperverliği ile sunduğumuz
ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve
hedeflerimize yönelik attığımız adımlar
sayesinde küresel sivil havacılık
pazarındaki payımız gün geçtikçe
artmaktadır. Markamız ürettiği değerler
ile bugün, Türkiye’nin gelişimi, ihracatı
ve marka bilinirliği açısından çok önemli
bir yerde durmaktadır.” dedi.

Having become one of the world’s best
airline companies with its ascent in the
last decade and offering passengers
an unrivaled f light network with 304
destinations in 122 countries, Turkish
Airlines once again became the export
champion in Turkey on Fortune 500’s
ranking. Turkish Airlines has ranked at
the top since 2008. Turkish Airlines Chief
Financial Officer Murat Şeker made an
announcement regarding the ranking
and said, “Thanks to the exclusive f light
experience we offer our passengers with
Turkish hospitality and our endeavors
towards our goals, we’ve been increasing
our share in the global civil aviation.
By creating new values, our brand has
claimed a significant position in terms
of its development, export, and brand
awareness.”
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Türk Hava Yolları’nın
uçtuğu ülke sayısı
The number of countries
Turkish Airlines flies to

304

Türk Hava Yolları’nın
uçtuğu destinasyon sayısı
The number of destinations
Turkish Airlines flies to

8,05
milyar billion

Türk Hava Yolları’nın
yaptığı hizmet ihracatı
The volume of Turkish
Airlines’ service export

Türk Hava Yolları ile flybmi Arasında Codeshare Anlaşması
A Codeshare Agreement between Turkish Airlines and flybmi
Türk Hava Yolları ile İngiltere menşeli British
Midland Regional Limited (flybmi) arasında
Codeshare anlaşması imzalandı.

Turkish Airlines and British Midland Regional
Limited (flybmi) signed a codeshare agreement.
İki havayolu şirketine daha geniş uçuş ağı sunan bu anlaşma ile
Türk Hava Yolları yolcuları TK kodu ile İngiltere’de Aberdeen,
Bristol, Newcastle ve Nottingham şehirlerine de seyahat
edecek. flybmi yolcuları ise BM kodu ile Türk Hava Yolları’nın
İstanbul - Birmingham / Londra / Manchester / Edinburgh /
Graz / Brüksel / Paris / Düsseldorf / Hamburg / Oslo hatlarında
seyahat edebilecekler.
Offering a wider flight network to both airlines, this agreement
will enable Turkish Airlines passengers to travel to Aberdeen,
Bristol, Newcastle, and Nottingham in the United Kingdom with
flight code TK. flybmi passengers will be able to travel on Turkish
Airlines’ flight lines including Istanbul-Birmingham/London/
Manchester/Edinburgh/Graz/Brussels/Paris/Düsseldorf/
Hamburg/Oslo with the flight code BM.
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AnadoluJet Minik Yolcusunu Ağırladı
AnadoluJet Hosted Its Small Passenger
Hayali kabin görevlisi
olmak olan dokuz
yaşındaki Beril,
AnadoluJet ailesi
tarafından Ankara
ofislerinde ağırlandı.
Dreaming of becoming a
cabin crew member, nineyear-old Beril was a guest
at AnadoluJet Ankara
offices.

Geçtiğimiz aylarda ailesiyle beraber AnadoluJet’in İstanbul
Sabiha Gökçen-Ankara uçuşunda seyahat eden dokuz
yaşındaki Beril, AnadoluJet ailesi tarafından Ankara
ofislerinde ağırlandı. Uçuş sırasında hayalini kurduğu
kabin görevlisi olmak için ekiplerimizle iletişim kuran ve
üniformaların en özel parçası fularlardan bir tanesine sahip
olmak istediğini paylaşan Beril için AnadoluJet; Türk Hava
Yolları WOW deneyimleri kapsamında Türk Hava Yolları
Müşteri Deneyimi Müdürlüğü iş birliği ile çok özel bir gün
planladı. Kabin ekiplerimizin ailenin iletişim bilgilerini
alması ve ilgili birimlere bu talebi aktarması ile başlayan
süreç sonunda, Ankara’da yaşayan Beril ve ailesi AnadoluJet
ofislerine davet edildi.
Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş’ın da makamında
konuk ettiği aile duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile
getirdi. Tüm AnadoluJet çalışanlarının da davet edildiği
bir programla AnadoluJet ofislerinde, Beril’e İstanbul’dan
gönderilen fular takılırken Türk Hava Yolları ve
AnadoluJet’in kendisi için hazırladığı hediyeler ile ismine
özel hazırlanan uçak maketi takdim edildi. Seyahat etmeyi
çok sevdiğini ve kendisi için düzenlenen bu organizasyondan
çok mutlu olduğunu tüm çalışanlarla paylaşan Beril’in
gelecekte kabin görevlisi, hatta bir pilot olarak
ortaklığımızın bir çalışanı olmak yolundaki hayallerine
kavuşmasını diliyoruz.

Boarding an AnadoluJet f light with her family last month
from Istanbul Sabiha Gökçen to Ankara nine-year-old Beril
was shown hospitality by the AnadoluJet family in Ankara.
Within the scope of the Turkish Airlines WOW experiences
program, in cooperation with Turkish Airlines Customer
Satisfaction Directorate, AnadoluJet planned a very special
day for Beril who having contacted our crew saying that
becoming a cabin crew member is her dream job and that she
would like to have one of the foulards- the most distinctive
piece of the cabin crew uniform. At the end of the process that
started with the cabin crew getting the contact info of the
family and relaying it to the concerned departments, Beril
and her parents who reside in Ankara were invited to the
offices of AnadoluJet.
Hosted by the Head of AnadoluJet Şamil Karakaş in
his office, the family expressed their excitement and
happiness. While Beril was dressed up with the foulard at
the AnadoluJet offices with a program all the AnadoluJet
employees were invited to, she was also handed the presents
prepared by Turkish Airlines and AnadoluJet along with a
customized model aircraft. We hope to see Beril who shared
with all the employees that she likes travelling quite a lot and
was very happy that such an event was organized for her, as
a member of the cabin crew or even a pilot of our company in
the future.
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BİLGİ / INFO
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.

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

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

FILO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 39
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 TRADE MARK
OF TURKISH AIRLINES.
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Agoda’da Konaklamanız
Boyunca Harcadığınız
Her 1 Dolar İçin 4 Mil Kazanın!
Agoda, Miles&Smiles üyelerine otel rezervasyonlarında
ekstra Mil kazanma fırsatı sunuyor.
Kampanya 1 Kasım - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında
geçerlidir.

Earn 4 Miles for Every Dollar
Spent on Your Stay with Agoda!
Get more for your stay! Agoda lets Miles&Smiles
members earn extra Mile for every dollar spent on all
hotel bookings!
Between 1st November – 30th November 2018.

Cezayir, Hindistan, Seyşeller ve
Vietnam’a Seyahat Ederken
2.000 Bonus Mil Kazanın!
Travelling Connect’e tek seferliğine kayıt olabilir ve
Cezayir, Hindistan, Seyşeller ve Vietnam’ı dolaşırken
Mil kazanabilirsiniz. Uçaktan indiğinizde Cezayir’de
Djezzy ağını, Hindistan’da Vodafone ağını,
Seyşeller’de C&W ağını ve Vietnam’da Viettel ağını
manuel olarak seçerek kullanabilirsiniz.
Kampanya, 30 Kasım 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Earn 2,000 Bonus Miles When
Travelling to Algeria, India,
Seychelles and Vietnam!
Register once with Travelling Connect, and you will be
rewarded when roaming in Algeria, India, Seychelles and
Vietnam. All you have to do is manually select Djezzy’s
network in Algeria, Vodafone network in India, C&W
network in Seychelles and Viettel’s network in Vietnam
when you land. The campaign is valid until 30th November.

milesandsmiles.com | 444 0 849

travelling c onnec t

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

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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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 ISTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ ISTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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