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Lütfi Elvan

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Minister of Transport,
Maritime Affairs and
Communication

Değerli vatandaşlarım;

Dear citizens;

Bakanlığımız’ın 2003 yılında “Her Türk vatandaşı hayatında
en az bir kez uçağa binecektir” hedefiyle başlattığı Bölgesel
Havacılık Politikası kapsamında, havacılığımızın özel sektör
işletmelerine açılmasıyla sivil havacılığımız çok hızlı bir
büyüme sürecine girdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı ilk çeyrek verileri de Türk sivil
havacılığında yaşanan büyümenin halen artarak devam ettiğini
gözler önüne seriyor.
2013 yılını göz kamaştırıcı bir biçimde tamamlayan Türk sivil
havacılık sektörü, 2014 yılına da iyi bir başlangıç yaptı. Geçen
yılın ilk çeyreğinde 26 milyon 630 bin olan havayolu yolcu sayısı,
bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 artışla 31 milyon 164 bine
ulaştı. Yıl sonunda yolcu sayısının yeni bir rekorla 170 milyona
ulaşması hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu durum, yaptığımız
yatırımların ve düzenlemelerin amacına ulaştığının en büyük
kanıtı.
Bu yılı ilk üç ayında uçak trafiği de geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 5.6 artarak 328 bin 272’ye ulaştı. Yük trafiğinde ise
artış çok daha dikkat çekici… Havayollarımız vasıtasıyla taşınan
kargo, posta ve bagaj gibi yük miktarı yüzde 17.5 artışla 560
bin tona çıktı. Bu da Türkiye’nin kalkınması açısından önemli bir
gösterge… Havayoluyla yük taşımacılığında daha kat edecek çok
yolumuz var, ancak tüm bu rakamlar gösteriyor ki, hedeflerimize
çok daha erken ulaşacağız.
Hedeflerimize ulaşmamız konusunda Yeni İstanbul Havalimanı
projesi büyük öneme sahip. Bu proje zaten sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın sayılı yatırımlarından biri. Kısa süre içinde
çalışmaları başlayacak ve hizmete girdiğinde, Türkiye’nin
küresel sivil havacılık sektöründe stratejik önemini fazlasıyla
artıracak. Bu yatırımla Türk sivil havacılık sektörü dünyanın
sayılı havalimanlarından birine sahip olurken devletimizin
kasasına da yaklaşık 25 milyar avro girecek
Tabii ki ulaşım hizmetlerinde dikey olduğu kadar yatay büyüme
de büyük önem taşıyor. Yani sadece gelişmiş bölgelere yatırım
yapmak, sadece dev bütçeli yatırımlara imza atmak yetmez.
Ulaşım ağını aynı kalitede tüm yurt sathına yaymak, her
vatandaşın eşit hizmetten yararlanmasını sağlamak da gerekir.
Bu amaçla sivil havacılık sektörüne yönelik yatırımlarımızı
Türkiye’nin dört bir köşesinde devam ettiriyoruz.
Size birkaç örnek vereyim, ki bunlar yatırımlarımızın sadece
birkaçı… Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan
Ordu-Giresun Havalimanı ile Mersin ve Adana’ya hizmet verecek
Çukurova Havalimanı’nın yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
Hakkari Havalimanı’nda ise sona yaklaştık, çok yakında hizmete
açacağız. Hakkari, yani Türkiyemiz’in güneydoğudaki uç noktası
da artık sivil havacılığın sürat ve konforuyla tanışmış olacak.
Bu yatırım seferberliğimiz ‘her şehre 100 kilometre mesafede
bir havalimanı’ hayalimiz gerçekleşmeden asla son bulmayacak.

Within the scope of the Ministry’s Regional Aviation
Policy with the motto ‘Every Turkish citizen will take a
flight at least once in their life’, the aviation has been
opened to private sector, leading to a rapid growth
process. Year 2014 first quarter data provided by the
General Directorate of State Airports Authority, the
growth in Turkish civil aviation continues.
Having closed year 2013 with great successes, the
Turkish civil aviation has started year 2014 even
better. The number of airport passengers, which was
26 million 630 thousand last year in the first quarter,
increased by 17 percent and reached 31 million 164
thousand. It won’t be surprising to see 170 million
passengers by the end of this year, which is a new
record. This is the most important proof of the success
of investments and rearrangements we carry out. Air
traffic in Turkey also showed an increase of 5.6 percent
and reached 328 thousand 272, when compared to
last year’s first quarter. Cargo traffic presents even
more striking figures... The amount of mail, cargo and
baggage carried via our airports increased by 17.5
percent and reached 560 thousand tons. This is a
significant indicator of Turkey’s development... We have
a lot of distance to cover in air cargo transportation,
but all these figures show that we will be reaching our
goals sooner than we thought.
The new airport project of İstanbul is of vital
importance in reaching our goals. This project is not
only a special investment for Turkey but also for the
world. Soon operations will begin and when it is done,
Turkey’s strategical importance in global civil aviation
sector will increase. In addition to owning one of the
most important airports of the world, this investment
will also add about 25 billion euros to the treasury.
Naturally, in transportation services horizontal
expansion is as crucial as vertical growth. In other
words, investing in developed areas and making big
investment in these places is not enough. Every citizen
should be able to benefit from this service all around
the country. With this aim, we continue to invest in the
civil aviation sector in all corners of Turkey.
Let me give you a few examples of our investments...
The construction works continue for Turkey’s first
airport on water, Ordu-Giresun Airport, and Çukurova
Airport, which will offer services to Mersin and Adana.
We are very close to completing the construction
of Hakkari Airport, soon it will be opened to service.
Hakkari, that is the southeastern end point of Turkey,
will meet the comfort and facility of civil aviation. This
investment rally won’t stop until we realize our dream
of ‘building an airport within 100 kilometers distance
to every city’.

İyi uçuşlar dilerim…

Have a nice flight…
mayıs - mayıs 2014
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Orhan Birdal
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür
Executive Board Chairman

and General Manager

Değerli misafirlerimiz;

Dear guests;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak
sivil havacılık sektörüne yönelik yatırımları tüm yurt sathında
sürdürüyoruz. Bir yandan işletme ve hava seyrüsefer alanındaki
görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirirken, diğer yandan da pek
çok ülkenin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Böylece, hem
kuruluşumuzun deneyim ve becerisinden faydalanmak isteyen
havacılıkla ilgili kuruluşlara bu imkânı tanıyoruz; hem de biz onların
tecrübe ve imkânlarından yararlanıyoruz.
Geçen ay, kuruluşumuzun küresel açılımlarına örnek teşkil
eden önemli ziyaretlerde bulunduk. İki kardeş ülkenin havacılık
kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirip, protokoller imzaladık.
Azerbaycan Havacılık Otoritesi Azeraeronavigation’un davetlisi
olarak, Bakü’de yeni Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin açılış törenine
katıldık. Bu vesileyle Asya kıtası genelinde bulunan hava seyrüsefer
hizmet sağlayıcı kuruluşların üst düzey yöneticileriyle sektörel
işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşmeler yapma imkânı
bulduk. Kardeş Azerbaycan’ın havacılık otoritesi olan ve başarılı
çalışmalarıyla göz dolduran Azeraeronavigation ile iş ve güç birliğini
daha da geliştirme zeminini yakaladık.
Bir diğer uluslararası işbirliği ise Kırgızistan ile gerçekleşti. Başkent
Bişkek’te Manas Havaalanı yetkilileriyle yararlı toplantılar ve
görüşmeler sonrasında, bilgi ve tecrübe alışverişini öngören işbirliği
protokolü imza altına alındı.
Başarıları dilden dile dolaşan küresel bir marka olmayı, ülke
içindeki büyük yatırımlarımız ve işletme becerimize borçluyuz.
Bizi bu parlak başarılara ulaştıran bir diğer etken de verimlilik ve
kârlılıktaki üstün performansımızdır.
Yatırım düzeyi ve işletme kalitesi bakımından zirveye ulaşmayı
hedefleyen DHMİ’nin, ekonomiye katkı ve kârlılıkta da göz
kamaştırıcı başarılara imza attığına rakamlar tanıklık ediyor.
Kurumumuzun 2013 yılı gelirleri 2012 yılına göre yüzde 19 artarak
2.5 milyar liraya, kârı ise yüzde 5.5 artarak 796.2 milyon liraya
yükseldi. Kârlılıkta istikrarlı büyüme devam ediyor. Gelir ve kârında
ciddi artış gösteren kurumumuz geçen ay 15 günlük bir sürede
kamu özel işbirliği kapsamında iki dev ihale gerçekleştirerek
ekonomiye 1.6 milyar avro katkıda bulundu. Türk havacılığını
küresel çapta iddialı hale getirmeye yönelik büyük yatırımlarımız ve
ekonomiye katkımız artarak devam edecek.
Rakamlar yalan söylemez! Rakamların tanıklık ettiği her başarı,
bizim için yeni başlangıçların ilham kaynağı, itici gücüdür.
Hedefimizi büyütüyoruz, 2014 verilerinin daha da iyi olması için yedi
gün 24 saat durmaksızın çalışmaya devam…

As the General Directorate of State Airports Authority (SAA), we
continue investing in the civil aviation sector. We are fulfilling our
responsibilities in the operating and air navigation fields, while at
the same time we cooperate with the related establishments of
various countries. This way we benefit from the experience and
means of these aviation institutions just like they benefit from
ours. Last month we made business visits that serve as a model
to our establishment’s global expansion. We made negotiations
with the aviation institutions of two sister countries and signed
protocols. We attended the opening ceremony of the new Air
Traffic Control Center in Baku as the guest of Azeraeronavigation,
the Azerbaijani Aviation Authority. On this occasion, we had
the chance to negotiate with the senior managers of the air
navigation service providers in the Asian continent, about the
development of the sector. We used the ground to advance
our business and coalition with Azeraeronavigation, that is the
aviation authority of Azerbaijan, our sister country.
We made another international cooperation, with Kyrgyzstan.
Following the meetings and negotiations with the authorities
of Manas Airport in capital Bishkek, we signed a collaboration
protocol that sets forth an exchange of knowledge and
experience. The remarkable investments we make in our
country and our operating skills underlie our success as a global
brand. Another factor that enabled this brilliance is our high
performance in efficiency and profitability.
Aiming to reach the peak in investment levels and operation
quality, the General Directorate of State Airports Authority is
witnessing figures that indicate SAA’s dazzling success and
economic contribution. Our institution’s income in 2013 increased
by 19 percent when compared with the previous year, and
reached 2.5 billion liras. And our profit increased by 5.5 percent,
reaching 796.2 million liras. Our steady growth in profitability
is continuing. Our institution showed serious increase in income
and profit, which led to the two major tenders we organized in 15
days last month for public-private sector collaboration. This way
we have contributed 1.6 billion euros to the economy. We will
continue making major investments and supporting the economy
so that Turkish aviation becomes more assertive in the global
area.
Numbers don’t lie! Each success that is witnessed by figures is
our inspiration, a driving force for new successes. We aim for the
sky; keep on working 24/7 for better results in 2014...

İyi uçuşlar dilerim…

Have a nice flight…

mayıs - mayıs 2014
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ATC PERSONELİ DİPLOMALARINI ALDI
Türkiye havalimanlarında hava trafik kontrol (ATC)
ünitelerinde çalıştırılmak üzere 2013 yılı içerisinde
atamaları yapılan ve 23 Aralık 2013 tarihinde kursları
başlayan personelin temel eğitimleri tamamlandı.
Kursiyerler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
105-106 ve 107'nci dönem temel ATC kurs birincilerine
diplomaları DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal
tarafından verildi.
Esenboğa Havalimanı Simülatör Merkezi'nde
düzenlenen diploma töreninde konuşan Orhan Birdal,
bugün eğitimlerini tamamlayarak diplomaya hak
kazanan 92 personelle birlikte kurumun hava trafik
kontrolörü sayısının bin 261’e yükseldiğini söyledi.
Yaklaşık 16 ay süren
zorlu bir eğitim
maratonunun
ardından diploma
töreninin
kursiyerleri
heyecanlandırdığı,
mutlu ettiği kadar
kendilerini de mutlu
ettiğini söyleyen
Genel Müdür Orhan
Birdal, “Çünkü Türk
havacılık sektörüne
yeni taze kan 92
genç arkadaşımızı
daha katmanın
mutluluğunu
yaşıyoruz. Ülkemiz son yıllarda havacılık sektöründe
çok büyük gelişmeler gösterdi. Diğer dünya ülkeleriyle
kıyasladığımızda, özellikle Avrupa ülkeleriyle
kıyasladığımızda oradaki artışlarla Türkiye’deki artışlar
arasında ciddi bir fark görüyoruz. Özellikle İstanbul
Atatürk Havalimanı’nda bir günde gerçekleşen trafik
sayısı bin 200’ün üstüne çıkıyor. Geçen sene kırılan
rekor bin 246’ydı. Bu sene geçen ay itibarıyla bin 240
oldu. Yani önümüzdeki günlerde, yaz sezonunun
daha da ilerlediği günlerde, bu rakam bin 300’lere
doğru çıkacak. Hava sahamızda ve çalışacağınız
havalimanlarımızda, kulelerde, yaklaşma kontrol
ünitesinde, yapı merkez ve saha kontrol merkezinde
bu kadar trafiği idare edecek personelin de bu yükün
altından kalkacak yeterlilikte donanıma sahip olması
lazım.
İşte burada görmüş olduğunuz eğitimle, aslında bir
anlamda üniversitenin üstüne iki yıllık bir yüksek
okulu daha bitirmiş oldunuz. Dolayısıyla kendi asli
mesleğinizde değil ama farklı bir meslekte, hava trafik
kontrolörlüğü dalında da kendinizi bir yüksek lisans
8
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yapmış gibi görebilirisiniz. 16 ay boyunca burada aldığınız
eğitimle aslında bu mesleğe sadece giriş yaptınız. Bundan
sonra bu mesleği öğrenmek, bu mesleği devam ettirmek sizin
azminize, başarınıza ve öğrenme isteğinize bağlı” dedi.
DHMİ’nin iki tane asli görevi olduğunu ve bunlardan bir
tanesinin havalimanı işletmeciliği, diğerinin ise Türkiye
hava sahasındaki hava trafiğinin yönetilmesi olduğunu
söyleyen Birdal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz bu
asli görevlerden ikincisini, hava trafiğinin yönetilmesini
gerçekleştireceksiniz. Sizlerle beraber Türkiye'de hava
trafik kontrolörü mesleğini icra eden bin 300 civarında
arkadaşımız var. Bu bin 300 arkadaşımızın sayısını her geçen
gün artıracağız. Şu anda burada devam eden üç dönem kurs
daha var. Zannediyorum
100’ün üzerinde
arkadaşımız halen kurs
görüyor. 2014 yılında da
yıl sonuna kadar yine bu
kadar daha arkadaşımızı
alacağız. Önümüzdeki
üç sene yine bu çapta bir
alımla devam edecek.
Ülkemizin hava seyrü
seferle ilgili en önemli
projesi olan Smart
projesinde sona gelindi.
Sizler mesleğe yeni
adım attığınız için bilgi
mahiyetinde söylüyorum.
Bu projeyle Ankara’da
bir hava trafik kontrolü merkezi oluşturduk. Şu anda
faaliyetine başladı, başmüdürlük olarak devam ediyor.
Türkiye’nin tüm üst kontrol sistemi, yani saha kontrol
sistemi ‘en route’ dediğimiz kontrol sistemi, bundan böyle
Ankara’dan kontrol edilecek. Ama İstanbul, İzmir, Antalya,
Bodrum, Dalaman'da da yaklaşım kontrol ünitelerimiz
yer hizmetini yürütmeye devam edecek. Bazı sektörleri
diğer illerden, taşradan, özellikle saha kontrol tesisiyle
ilgili sektörleri İstanbul’dan buraya alacağız. Dolayısıyla
önümüzdeki süre içerisinde personel hareketliliği itibarıyla
da birtakım değişimler olacak. Burada bu kursu bitirip
diploma alacak arkadaşlarımızdan, İstanbul Atatürk
Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na atanacak olan
arkadaşlarımızı Ankara’da yine İstanbul’un işini yapmak
üzere görevlendireceğiz.
Ben tekrar başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum.
Bunca zamandır emek verdiniz, gayret sarf ettiniz. Ama
bugün mutlu sona eriştiniz. Bu ciddi bir yarıştı. Çünkü
133 kişiyle başlayan yarışı 92 arkadaşımız tamamlayabildi.
Eğitimlerini bitiren arkadaşlarıma, bundan sonraki
hayatlarında başarılar diliyorum.”

ATC PERSONNEL GRADUATED
The personnel, who have been stationed in 2013 for
employment at Air Traffic Control units in airports in Turkey,
received basic training within the scope of the course that
started on 23 December 2013. The attendees have received
their diplomas with a ceremony. General Directorate of State
Airports Authority General Manager Orhan Birdal presented the
diplomas to the most successful course attendees of periods
105, 106 and 107. Orhan Birdal made a speech at the ceremony
organized at Esenboğa Airport Simulator Center; he reported
that the number of air traffic controllers within the institution
increased to 1 thousand 261 including the most recent
employment of 92 personnel who completed their training.
Expressing that the institution was as excited and happy about
the graduation that came after a challenging marathon of 16
months, General Manager Orhan Birdal said: “Because we are
happy to join 92 young fellow employees to the Turkish aviation
sector. Our country has advanced greatly in the aviation sector
recently. Considering other world countries, especially Europe,
there is no comparison between their growth and Turkey’s
growth. Traffic amount per day, especially in Atatürk Airport, is
over 1 thousand 200. Last year’s record was 1 thousand 246.
And this year, we have already reached 1 thousand 240, which
means that this number will increase up to 1 thousand 300 in
summer. The personnel that is responsible for controlling this
busy traffic in the airfield, in our airports, towers, approach
control units, stations and area control centers must be
equipped and competent enough to handle this great duty. In
a way, this training is like post-graduate study in a different
branch; consider yourself
as you have done the
master’s degree in this
area. During the 16
months you attended the
course actively, you only
mastered the introduction
to this profession. From
now onward, improving
yourself in this job is up
to your determination,
success and will to learn.”
Highlighting that the
General Directorate of
State Airports Authority
was responsible for two
main duties; to operate
airports and to manage
the air traffic in Turkey,
Birdal continued his
speech: “You will be
performing the latter
fundamental duty, that is

air traffic control. Including you all, there are about 1 thousand
300 fellow air traffic controllers in Turkey. We are increasing
this number each year. Currently three terms of courses are
continuing. I guess over 100 attendees are benefiting from the
courses. We will be accepting applications of about the same
number of attendees in 2014. Similar amount of quota will be
available for the next three years.
On another note, we are on the final stage of our country’s
most important air navigation project Smart. Since you are new
in this job, let me give you some details. We have established
an air traffic control center in Ankara within the scope of this
project. It is actively operating as the office of the general
manager. ‘En route’ is what we call as the entire upper air
system of Turkey, in other words the area control system –
which will be managed from Ankara from now on. In İstanbul,
İzmir, Antalya, Bodrum and Dalaman, our approach control
units will be providing ground services. We are planning to move
a few sectors from especially the rural areas of our country
and İstanbul to Ankara. So, a kind of dynamism and personnel
shifting are expected in the next period. Some of you here, who
have completed the training and graduated, and others who
work at İstanbul Atatürk Airport and Sabiha Gökçen Airport too,
will be employed in Ankara. Once again, congratulations on
your achievement. You have made a great effort through all this
time. And today is the happy ending. This has been a serious
competition. Because 92 of you, fellow attendees, could make
it among 133 applicants. I wish you more successes in the rest
of your life.”
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TÜRKİYE, AVRUPA’YA LİDERLİK YAPACAK
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol)

raporuna göre, önümüzdeki yedi yılda, Avrupa hava
trafiğinin büyümesine en büyük katkıyı Türkiye sağlayacak.
Türkiye’nin hava ulaşımının bu yıl yüzde 7.3, 2015’te ise 7.1
büyüyeceğinin öngörüldüğü raporda, “Türkiye, önümüzdeki
yedi yılda ortalama yüzde 6.9’luk büyümeyle Avrupa’da hava
trafiğindeki büyümeye en büyük katkıyı yapan ülke olacak”
denildi. Hava ulaşım trafiğinin Avrupa’da ise bu yıl yüzde 1.2,
gelecek yıl yüzde 2.7 büyümesi öngörülüyor.
Rapora göre, Avrupa’da hava ulaşımındaki büyüme, 2017
yılından sonra havalimanları kapasitesinin yetersizliğinden
dolayı yüzde 2.2’ye düşecek. İstanbul’a yapılacak üçüncü
havalimanıyla birlikte 2019’dan itibaren bu oran 2.8’e
ulaşacak. Hızlı tren ağlarındaki genişleme sektörün hava
trafiği büyümesini 2020’ye kadar yıllık yüzde 0.4 azaltacak.
Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 26 bin uçuş, bu nedenle
gerçekleşmeyecek. Mısır’da yolcu sayısının azalmasının
tüm Avrupa’yı etkilediği ifade edilen raporda, “Türkiye ile
Rusya’da 2013’te görülen büyümenin Avrupa’daki büyümeyi
de olumlu şekilde etkilemesi bekleniyor” ifadelerine yer
verildi.

Türkiye’nin hava ulaşımında dünyanın merkezi haline
gelmeye başlamasıyla artan altyapı talebini karşılamak üzere
DHMİ tarafından önemli yatırımlar yapılıyor. Bugünün
ihtiyaçları tam anlamıyla karşılandığı gibi, geleceğe yönelik
planlar yapılıyor ve küresel ölçekteki büyük projeler titizlikle
gerçekleştiriliyor. Son 11 yıldır Türkiye, en ileri teknolojiyle
donatılmış modern istasyonlara kavuştu. Doğudan batıya en
ücra illere bile dünya ölçeğinde havalimanları inşa edildi.
DHMİ’nin işletmesinde bulunan havalimanlarında terminal
binalarının yapımında bölgesel özellikler dikkate alınarak
çevreci bir yaklaşımla inşa edilmelerine özen gösteriliyor.
Bu kapsamda; gerek özkaynak gerekse KÖİ modeliyle yeni
havalimanları inşa ediliyor, mevcutların standartları ve
kapasitelerinin artırılması sağlanıyor. Son 11 yılda Türkiye’ye
gelen yabancıların ilk karşılaştıkları yer olan terminal
binalarıyla tüm havalimanlarının çehresi değişti. Bu kapsamda
2013 yılı sonunda 39 terminal binası yenilenerek hizmete
sunuldu. Havalimanlarının altyapılarına yönelik olarak;
uluslararası standartların yükseltilmesi hedeflendi ve 2013
yılı sonunda 56 havalimanı PAT sahalarının standartları da
yükseltilerek hizmet kalitesinin artırılması sağlandı.

TURKEY TO LEAD EUROPE
According to the report prepared by Eurocontrol (European
Organisation for the Safety of Air Navigation) Turkey is going
to make the biggest contribution to Europe’s air traffic growth
in the next seven years. The report estimates Turkey’s air
transportation to grow by 7.3 percent this year and 7.1 percent in
2015. The report also said that Turkey will see the fastest growth
rates over the next seven years with a 6.9 percent on average
annual growth rate. Air traffic in Europe is expected to grow 1.2
percent this year and 2.7 percent next year.
According to the report, after 2017, aviation growth in Europe
scales down to 2.2 percent due to insufficient airport capacity.
With the third airport that will be built in İstanbul, this rate is
estimated to reach 2.8 percent for Turkey by 2018. The advances
in high-speed train networks slow down aviation growth 0.4
percent by 2020. Approximately 26 thousand flights will not take
place in 2020 because of this.
Noting the impact of decreasing number of passengers in Egypt
on the entire Europe, the report said: “The growth in Turkey
and Russia in 2013 is expected to affect Europe positively.” The
General Directorate of State Airports Authority makes major
10
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investments in order to fulfill the infrastructural need, which
has increased since Turkey became the center of the world in
aviation. Not only today’s needs are fully met but also future
plans are made and global projects are carried out punctiliously.
Turkey has been equipped with state-of-the-art technologies
in the last 11 years. Airports have been built even in the remotest
parts of the country.
A local and environment-friendly approach has been followed
in the making of terminal buildings operated by the General
Directorate of State Airports Authority. New airports are built
via owners’ equity or public-private sector cooperation model,
while existing ones are constantly improved and added capacity.
In the last 11 years, the appearance of our airports have changed
in a better way with the new and improved terminal buildings
– that is the first place any tourist or guest sees upon arrival.
Within the scope of these changes, 39 terminal buildings have
been renovated and opened to service by the end of 2013. As
for infrastructural works, we aim to raise the international
standards, and have improved the services of track, apron and
taxiway of 56 airports until the end of 2013.

mayıs - mayıs 2014
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İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İLE
MANAS HAVAALANI ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile

Kırgızistan Manas Uluslararası Havaalanı yetkilileri arasında,
bilgi ve tecrübe alışverişini öngören işbirliği protokolü
imzalandı. Manas Uluslararası Havaalanı yetkilileriyle
imzalanan işbirliği protokolü hakkında gazetecilerin
sorularını cevaplandıran Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürü Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı ile Manas
Uluslararası Havaalanı arasında işbirliği konularını görüşmek
ve geliştirmek için başkent Bişkek’te bulunduklarını
ifade ederek “Çalışma ziyaretimizin çerçevesinde Manas
Havaalanı yetkilileriyle yararlı toplantılar ve görüşmeler
yaptık. Neticesinde, görüşülen konuları beraberce
gerçekleştirebilmek için bilgi ve tecrübe alışverişini öngören
işbirliği protokolünü imzaladık” dedi.
Manas Uluslararası Havaalanı yetkililerinin, Türkiye’nin
kazanımlarından ve tecrübelerinden yararlanmak
istediklerine dikkati çeken Birdal, “Biz de Manas Uluslararası
Havaalanı’nın bundan sonra iyi bir hizmet vermesi için
tecrübelerimizi memnuniyetle aktaracağımızı ilettik.
Türkiye’nin havacılık işletmeciliği alanında gelmiş olduğu
nokta itibarıyla kazanımlarını bilgi anlamında ve karşılıklı
işbirliği alanında paylaşabileceğimizi ifade ettik” diye
konuştu.
Birdal, iki ülkenin havayolu şirketlerinin karşılıklı
seferleriyle ilgili mevcut anlaşmaların dışında havalimanları
arasında bu şekilde imzalanan ilk protokol olduğunu
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hatırlatarak işbirliği protokolünün, karşılıklı bilgi ve tecrübe
alışverişi dışında herhangi bir ticari konuyu kapsamadığını
sözlerine ekledi.
Manas Uluslararası Havaalanı A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı
İlim Karıpbekov da DHMİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan
işbirliği protokolünün Manas Havaalanı’nın gelişimi için
atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.
Türkiye’nin, havalimanları işletmeciliği ve sivil havacılık
alanlarındaki başarılarından övgüyle söz eden Karıpbekov,
üzerinde çok çalıştıkları ve sonunda imzalanan bu
protokolün sayesinde karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinin
yanı sıra eğitim ve yer hizmetleri gibi alanlarda da destek
alacaklarını belirtti.
Karıpbekov, Manas Havaalanı’nın yatırıma çok ihtiyaç
duyduğunu söyleyerek “Bugün ciddi sıkıntılarımız var.
Havaalanı binasında transit geçişler için yeterli alanımız
yok. Yeterli düzeyde hizmet veremiyoruz. İmzalanan bu
protokol havaalanının gelişimi ve kalkınmasının temelidir.
Bu nedenle, Manas Havaalanı’nın gelişimi için dış yatırımcı
aramaya devam ediyoruz. Rusya tarafıyla görüşmelerimiz
sürüyor” dedi.
DHMİ ve Manas Uluslararası Havaalanı arasında kurumlar
arası işbirliğini geliştirmek için geçen yılın eylül ayında
Kırgızistan’dan 17 kişilik heyet DHMİ Genel Müdürlüğü’nde
havalimanı işletmeciliği konusunda görüşmelerde
bulunmuştu.

COOPERATION BETWEEN İSTANBUL ATATÜRK AIRPORT AND MANAS AIRPORT
A collaboration protocol, which provides an exchange of
knowledge and experience, has been signed between the
General Directorate of State Airports Authority and Kyrgyzstan
Manas International Airport authorities. General Manager of
State Airports Authority Orhan Birdal answered the journalists’
questions about the protocol signed with the representatives
of Manas International Airport; he stated that they have visited
capital Bishkek to confer and develop collaboration of Atatürk
Airport and Manas International Airport. He said: “We have made
effective meetings and negotiations with the Manas Airport
authorities within the context of our visiting purposes. As a
result, we have signed a protocol to exchange knowledge and
experience so that we can realize the subjects in discussion.”
Highlighting the intention of Manas Airport representatives about
benefiting from Turkey’s experience and acquisitions, Birdal
said: “We gladly agreed to share our experiences so that Manas
International Airport improves its services. We expressed our
will to share Turkey’s knowledge and other gains in the field of
aviation operation.”
Noting that this being the first protocol ever signed between the
two airports - except for existing reciprocal flight agreements

- Birdal also highlighted that the protocol involved exchange of
knowledge and experience only and not any commercial issues.
Manas International Airport Chairman of the Board of Directors
İlim Karıpbekov stated that he found the collaboration protocol
signed with the General Directorate of State Airports Authority
very helpful in taking steps to develop Manas Airport.
Karıpbekov, who honored Turkey by mentioning the country’s
achievements in airport operation and civil aviation areas,
said that the protocol would enable support in training and
ground services in addition to the exchange of knowledge and
experience.
Mentioning the need for investment in Manas Airport, he said:
“We have some serious troubles today. We don’t have enough
space in the airport for transit pass. Our service is limited.
This protocol is the base of our airport’s development and
improvement. We are still looking for foreign investors. There are
ongoing negotiations with Russia.
Last year in September a group of 17 representatives from
Kyrgyzstan visited the General Directorate of State Airports
Authority to confer on the issue of airport operations with the
aim to progress cooperation between institutions.
mayıs - mayıs 2014
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ŞIRNAK

Nuh’un Gemisi’nin konduğu topraklar
The lands that had Noah’s Ark

Şırnak genç bir kentimiz, ama binlerce yıllık müthiş bir tarihsel mirasa sahip…
Mezopotamya uygarlıklarına beşik olmuş bu bölge, aynı zamanda Tufan’da da
önemli bir yere sahip. Nuh Peygamber’in mezarı burada, aynı zamanda pek çok
insan Nuh’un Gemisi’nin de Cudi Dağı’nda olduğuna inanıyor.
Şırnak is a young town but it still has an amazing historical heritage of thousands of
years old... The cradle of Mesopotamian civilizations, this region has an important
place in the story of the Flood. Noah’s tomb is here, while some people believe that
Noah’s Ark was on Mount Judi.
Yazı - By: Elif İzgi Uluyüz
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Şırnak tıpkı diğer Güneydoğu kentleri gibi
Mezopotamya’nın verimli topraklarının tarihinin
mirasını taşıyor. Katip Çelebi’nin 17’nin yüzyılda yazdığı
‘Seyahatname’ ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı
öncesinde bile bu yörede yerleşim varmış. Bu rivayetlere
göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Hz. Nuh ve oğulları
tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından
korunmak için, Şırnak da yazlık ve yaylak olarak
yerleşime açılmış.
Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen
Cudi Dağı’nın kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş,
önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını
almış. Güneydoğu Anadolu’da şehir statüsünü yeni
kazanan kentimiz, tarihte birçok önemli devletin
başkentini kendi topraklarında barındırmış. Birinci
Babil Devleti’nin başkenti Babil (Kebeli Köyü) Cizre
sınırları içinde yer almış. Aynı zamanda Guti (Gudi)
İmparatorluğu’nun başkenti olan Bajarkard da Silopi ilçe
sınırlarındaymış.
UYGARLIKLARIN GEÇİT TÖRENİ
Şırnak sahip olduğu zengin tarihi, kültürel kaynakları
ve doğal değerleriyle turistik açıdan önemli cazibelere
sahip. Turizm sektöründeki gelişmenin yeterli düzeyde
olmadığı ilde, turizm ve rekreasyon tesisleri de nitelik ve
nicelik olarak istenilen düzeyde gelişemedi. İl genelinde
yer alan tarihi eserler, doğal güzellikler ve turistik olarak
görmeye değer diğer yerler, yeterli altyapı bulunmaması

Just like other Southeastern towns, Şırnak also
preserves the historical legacy of Mesopotamia's fertile
lands. According to rumors and The Book of Travels
written by Evliya Çelebi in the 17th century, there was a
settlement in this area even before the Flood. The rumors
claim that during the reconstruction of Cizre after the
Flood, by Noah and his sons, Şırnak was turned into a
summer settlement in order to protect the people from
the broiling hot weather of Cizre.
Şırnak was built on the north side of Mount Judi, where
the remnants of the Ark are supposedly, with the name
'Şehr-i Nuh' (City of Noah). Over time the name became
'Şerneh' and then 'Şırnak'. This town, which has gained
the 'city' status recently, was the capital of a few
significant states in the history. The capital of Babylon,
Kebeli village, was within Cizre's borders. The capital of
Gutian Empire, Bajarkard, was also within Silopi district
borders.
A PARADE OF CIVILIZATIONS
With its rich background, cultural heritage and natural
values, Şırnak is full of touristic attractions. In the city,
where the tourism sector is underdeveloped, touristic
and recreational facilities are not as advanced as desired
by neither quantity nor quality. The historical structures,
natural beauties and touristically significant other areas
are currently not utilized due to lack of infrastructure and
investment.
mayıs - mayıs 2014
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Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Şırnak’ın dört bir köşesinde
geçmişin izlerine rastlamak mümkün… Pek çok buluntuyu ise
müzelerde görme imkanı var… Babil, Asur, Med, Guti, Selçuklu,
Osmanlı, Rum, Arap, Emevi, Abbasi dönemlerine ait arkeolojik ve
etnografik eserlerin bulunduğu, büyük fizikçi ve 60 makine mucidi
İsmail Ebul-iz El Cezeri Müzesi Cizre’de yer alıyor.
It is possible to come across traces of the past as one travels in
Şırnak that sheltered many civilizations... Most of the findings are
on display at museums. Archaeologic and ethnographic pieces
from Babylonian, Assyrian, Medes, Gutians, Seljukian, Ottoman,
Greek, Arab, Umayyad and Abbasi civilizations can be seen at İsmail
Ebul-iz El Cezeri Museum in Cizre, named after the great physicist
and inventor of 60 machines.

ve turistik yatırımların yeterli olmaması nedeniyle
gerektiği gibi değerlendirilemiyor. Şırnak’ın en önemli
tarihsel miraslarının başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh
Gemisi’nin konduğuna inanılan Cudi Dağı gelir. Cudi
Dağı’nda Hz. Nuh’un gemisine ait ‘mıt’ denilen büyük
çiviler ve tahta kalıntıları mevcuttur. Bu tarihsel olay
Kuran’ı Kerim’de de yer alıyor.
Kasrik Beldesi’ndeki Gutiler’den kalma köprü, taştan
yontulmuş sulama kanalı, ata binmiş adam resmi, Besta
Meryem Kaplıcaları, Cizre İlçesi’ndeki Hz. Nuh Türbesi,
Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, İsmail Ebul–İz
Müzesi ve Birca Belek Kalesi; Güçlükonak İlçesi’ndeki
Fenikeliler’den kalma Finik Kalesi ve meşhur Hista
Kaplıcaları ile Firheşin Yaylası ile İdil’deki Merkez Cami
ve Süryaniler’den kalma çok sayıda kilise bulunuyor.
İl merkezi ve bağlı ilçelerinde iki turizm belgeli
tesis mevcut... Şırnak’ın sosyoekonomik yapısının
değerlendirilmesi sonucunda, ilde ileriye dönük gelişme
perspektifleri içerisinde turizm sektörünün önemli bir
potansiyele sahip olduğu ve potansiyelin iyi bir şekilde
değerlendirilmesi sonucunda kent turizm gelirlerinin
önemli boyutlara ulaşabileceği söylenebilir.
16
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Mount Judi is the top historical heritage of Şırnak. There
are huge nails (called 'mıt') and wood pieces on top of
this mountain, where Noah's Ark was sitting. The Quran
acknowledges this information.
Other highlights are: The bridge from the Gutians in Kasrik
area, the watering canal carved of rocks, the painting of
the horse-riding man, Besta Mary thermal spring, the
shrine of Noah in Cizre, the shrine of Mem-u Zin, İsmail
Ebul-iz Museum and Birca Belek Fortress, Red Madrasah,
the Phoenician Fortress in Güçlükonak district, Hista
thermal springs, Firheşin Plateau, the Central Mosque in
İdil and numerous churches from the Assyrians. There
are two certified touristic facilities in the city center
and vicinities. As the result of an evaluation of Şırnak's
socio-cultural structure, it has been defined that there is
noteworthy potential in the tourism sector for the city's
visionary perspectives; and it can be said that income
from tourism might reach a remarkable point if this
potential is used.

HISTORICAL RUINS EVERYWHERE
It is possible to come across traces of the past as one

mayıs - mayıs 2014
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HER YERDE BİR ÖREN VAR
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Şırnak’ın dört bir
köşesinde geçmişin izlerine rastlamak mümkün… Pek
çok buluntuyu ise müzelerde görme imkânı var… Babil,
Asur, Med, Guti, Selçuklu, Osmanlı, Rum, Arap, Emevi,
Abbasi dönemlerine ait arkeolojik ve etnografik eserlerin
bulunduğu, büyük fizikçi ve 60 makine mucidi İsmail
Ebul-iz El Cezeri Müzesi Cizre’de yer alıyor.
Şırnak’ın pek çok ilçesinde birçok ören yeri keşfedilmiş.
Bunlardan birkaçı Cizre’de… Cizre’ye yakın bir noktada
bulunun Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik
Ören Yeri İ.Ö. 4000 yıllarına ait. Dağlık bir bölgede
yer alan kentte saray, zindan, sarnıç yerleri ve beyaz
kalker taştan oyulmuş çok sayıda mağara ev bulunuyor.
Finik Kalesi'nin kuzeyinde ‘Borzana Sitiya’ adı verilen
yerde kayaya işlenmiş bir kadın kabartmasıyla, köyün
kuzeydoğusunda yan yana duran bir kadın ve bir erkek
kabartması bulunuyor.
Cizre’nin kuzeydoğusunda, Çağlayan Köyü’ndeki Şah
Ören Yeri, Cudi Dağı’nın en sivri noktasının eteğinde...
Yerleşmenin kuzeyi, doğusu ve batısı tamamıyla dağlık...
Bu dağlık kesimlerde Düşe, Çeko, Hırabe, Kayzer, Hırd
kale harabeleri yer alıyor.

BABİL’DEN BUGÜNE…
Cizre’nin 20 kilometre güneybatısında Suriye sınırı
üzerindeki Kebeli Köyü’nde yer alan Babil Ören Yeri’nin
çevresi dikdörtgen biçiminde surlarla çevrili... Dış kaleyi
oluşturan bu surlarda yaklaşık 30 burç var. İç kale ise
daire biçiminde... Surlar yontulmamış bazalt kayalardan,
yapılar ise beyaz kalker taştan inşa edilmiş.
Şırnak-Cizre karayolunun 30’uncu kilometresi üzerinde
yer alan Kasrik Ören Yeri, Gutiler döneminde ‘Sazirka’
18
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travels in Şırnak that sheltered many civilizations... Most
of the findings are on display at museums. Archaeologic
and ethnographic pieces from Babylonian, Assyrian,
Medes, Gutians, Seljukian, Ottoman, Greek, Arab,
Umayyad and Abbasi civilizations can be seen at İsmail
Ebul-iz El Cezeri Museum in Cizre, named after the great
physicist and inventor of 60 machines.
Many ruins have been discovered in districts of Şırnak.
Some of these are in Cizre... Ruins of Phoenicia between
Damlarca and Eskiyapı villages near Cizre dates back to
4000 BC. Located on a mountain region, the town has
a palace, a dungeon, cistern rooms and numerous cave
houses made of white limestone. In the north of the
Phoenician Fortress, in a place called ‘Borzana Sitiya’
there is the female figure engraved on a rock; and in the
northeast of the village there is the male and female
engravings.
Ruins of Şah in Çağlayan village in the northeast of
Cizre is by the skirts of the sharpest point of Mount
Judi. The north, east and west of this settlement are all
mountainous. Düşe, Çeko, Hırabe, Kayzer, Hırd fortress
ruins are also in this mountain region.

FROM BABYLON TO TODAY…
Ruins of Babylon in Kebeli village on Syrian border, that
is 20 kilometers from Cizre, is surrounded by walls in a
rectangular shape. The bailey has 30 bastions. The keep
is round. The walls are made of rough basalt and the
structures of white limestone. Ruins of Kasrik on the
30th kilometer of Şırnak-Cizre road was called ‘Sazirka’
during the time of the Gutians. Located in a strait, the
settlement has historical aqueducts, statues and town
ruins. It is known that the rulers of Cizre and Phoenicia
used this place as ‘summer villages’.

olarak anılmaktaymış. Bir boğaz içinde yer alan
yerleşmede, tarihi su bentleri, heykeller ve kent kalıntıları
bulunuyor. Cizre ve Finik beylerinin bu yöreyi yazlık
olarak kullandıkları biliniyor.
Yine Cizre’nin 2 kilometre doğusunda Dicle Nehri
kıyısında yer alan Bezebde Ören Yeri zamanla Dicle Nehri
yatak değiştirdiği için Suriye topraklarında kalmış. İlk
çağlara ait kent kalıntıları ve ünlü bir köprüsü var.

KALELER, CAMİLER, MEDRESELER…
M.Ö. 4.000 yıllarında Guti İmparatorluğu tarafından
Cizre Surları ile Cizre Kalesi yaptırılmış. Bu kompleks, 360
oda ve üç katlı olarak inşa edilmiş.
Kentin en önemli İslam eserlerinden biri Cizre Ulucami,
639 yılında kiliseden camiye çevrilmiş, Abbasi döneminde
onarıma alınmış. 1160 yılında Cizre Emiri Baz Şah’ın
oğlu Emir Ali Sencer tarafından tadilata alınıp, minaresi
1156 yılında dört köşe şeklinde yapılmış. Cizre Ulucami
tokmakları fizikçi ve sanat adamı İsmail Ebul-iz El Cezeri
tarafından tasarlanmış.
Cizre Mir Abdal Camii, 1437 yılında Cizre Beyi Emir
Abdullah (Abdal) İbn Abdullah İbn Seyfeddin Boti
tarafından yaptırılmış. Üstü kubbeli olan bu yapı
Cizre Surları üzerinde yer alıyor. Bazalt siyah taştan
inşa edilmiş. Mem-u Zin türbeleri bu mescide yapışık
bölümün alt kısmında bulunuyor.
Bu topraklarda yaşadığına inanılan Nuh Peygamber’in
adı Cizre Nuh Peygamber Camii’nde yaşatılıyor. Tufan
olayından bu yana insanlığın ikinci babası olan Nuh
Peygamber kendi adıyla anılan bu camide yatıyor. Nuh

Ruins of Bezebde, which is located by the Tigris 2
kilometers east of Cizre, is now behind the Syrian border
because the river bed has changed. There are ruins of
primeval times and a celebrated bridge.

FORTRESS, MOSQUE, MADRASAH...
Cizre Walls and Cizre Fortress were built by the Gutian
Empire in 4000 BC. There are 360 rooms on three floors.
One of the significant Islamic structures of the city is Cizre
Ulucami Mosque, which was transformed into a mosque
from church in 639; it was repaired during the time of the
Abbasi. The mosque was remodeled by Prince Ali Sencer,
the son of Cizre Governor Baz Shah in 1160 and its minaret
was squared off in 1156. The knockers of Cizre Ulucami
were designed by physicist and artist İsmail Ebul-iz El
Cezeri.
Cizre Mir Abdal Mosque was built by Cizre Governor Prince
Abdullah (Abdal) İbn Abdullak İbn Seyfeddin Boti in 1437.
This domed structure made of black basalt is built on
Cizre Walls. The shrines of Mem-u Zin are located on the
lower part of this section that is attached to the masjid.
The name of Noah, who is believed to had lived on
these lands, is kept alive at the Cizre Noah Mosque. The
second father of mankind since the Flood, Noah rests
in peace in his namesake mosque. The tomb is on the
subbasement floor... A madrasah grabs the attention
in Cizre. The Red Madrasah was built during the time of
Cizre Beylic, by Governor Han Şeref II in the 14th century.
The madrasah has a courtyard and there are classrooms,
the cafeteria and teacher lodgings around it. Its mihrab

CUDİ DAĞI: EFSANELER DİYARI

İslam inanışına göre, Tufan’dan sonra Nuh’un Gemisi Şırnak’taki bu ulu dağın üzerine oturmuş. Hz. Nuh’un
mezarının Cizre’de bulunması, Şırnak’a bir zamanlar ‘Şehr-i Nuh’ denmesi, Cizre Surları’nın gemi biçiminde
olması da buna kanıt olarak gösteriliyor. Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi’nin 44’üncü Ayeti açıkça Nuh’un
Gemisi’nin Cudi Dağı’nda durduğunu yazar: “Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu’ denildi. Su çekildi,
iş bitirildi. Gemi de Cûdî’ye oturdu ve ‘Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun!’ denildi”… Kur’an
tefsirlerinde Cudi’nin Musul’a yakın bir yerde olduğundan bahsedilir. Bahsedilen dağ, bugün Cizre sınırları
içinde bulunan dağ, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin Şırnak ili sınırları içine düşer. Şırnak ismi, ‘Şehr-i
Nuh’ anlamında çok eski bir isimdir zaten… Cudi Dağı’nın eteğinde ismi ‘Seksenler’ anlamına gelen Heştan
Köyü bulunur. Heştan Köyü’nün Nuh Peygamber tarafından kurulduğuna inanılır ve köyün ismi Nuh’un
Gemisi’nde bulunduğuna inanılan 80 kişiye atfen böyle anılır.

MOUNT JUDI: THE LAND OF LEGENDS

According to Islamic belief, Noah’s Ark grounded on this sublime mountain in Şırnak after the Flood. Noah’s
tomb being in Cizre, Şırnak’s ancient name ‘City of Noah’ and the ship-like shape of Cizre Walls are shown as
proof. Quran’s 44th Verse of Hud Surah clearly states that Noah’s Ark grounded on Mount Judi: “It was said:
‘Oh earth! Engulf water! Oh sky! Keep water!’ The water set back. It was over. The ship sat on Judi and it was
said: ‘Tyrants be away from Allah’s mercy’.”... Interpretations of Quran mention Judi being somewhere near
Mosul. The mountain in subject is the one in Cizre. It is within the borders of Şırnak of the Republic of Turkey.
The name ‘Şırnak’ is an ancient name, meaning ‘City of Noah’ (Şehr-i Nuh).
Heştan village – which means ‘the eighty’ – is on the skirts of Mount Judi. It is believed that this village was
built by Noah and that the name refers to the eighty people who were in Noah’s Ark.
mayıs - mayıs 2014
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Bu topraklarda yaşadığına inanılan Nuh Peygamber’in
adı Cizre Nuh Peygamber Camii’nde yaşatılıyor. Tufan
olayından bu yana insanlığın ikinci babası olan Nuh
Peygamber kendi adıyla anılan bu camide yatıyor. Nuh
Peygamber’in mezarı alt bodrum katında...
Bu topraklarda yaşadığına inanılan Nuh Peygamber’in
adı Cizre Nuh Peygamber Camii’nde yaşatılıyor. Tufan
olayından bu yana insanlığın ikinci babası olan Nuh
Peygamber kendi adıyla anılan bu camide yatıyor. Nuh
Peygamber’in mezarı alt bodrum katında...

Peygamber’in mezarı alt bodrum katında...
Cizre’de dikkat çeken bir de medrese var. Cizre Kırmızı
Medrese, Cizre Beyliği döneminde II. Han Şeref Bey
tarafından 14’üncü yüzyılda yaptırılmış. Medresenin içi
avlulu olup, doğusunda batısında ve kuzeyindi dersaneler,
yemekhane ve öğretmen lojmanları bulunuyor. Mihrabı
beyaz taştan olup, 2.82x3.78 ölçülerinde... Medrese Cizre’ye
özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için Kırmızı Medrese adını
almış. Yine Cizre’de bulunan Yasef Köprüsü (Cizre Köprüsü),
1164 yılında Zengi Devleti Veziri Cemaleddin İsfehani
tarafından ikinci kez onarılmış. Köprü Cizre Surları’na 2
kilometre mesafede olmakla beraber o zamanki Cizre’nin bir
mahallesi içinde... 12 burç üzerinde sekiz gezegen kabartması
bulunuyor. Köprünün üzerinde Ashabikehf (Uyuyanyatırlar)
adları yazılı, insan ve hayvan figürleriyle süslü...
Mehmet Ağa Kasrı ise Cizre Dağkapı Mahallesi’nde Bayırağa
Sokak’ta bulunuyor. Bir kısmı siyah bazalt taştan, bir bölümü
de beyaz kalker taştan yapılmış. Hamidiye Binbaşısı Fettah
Ağa tarafından inşa ettirilmiş.
DOĞA TURİZMİNE DE ÇOK UYGUN
Şırnak, yeterince sanayileşme olmadığından dolayı, çevre
sorunları nedeniyle fazlaca bozulmamış bir doğaya sahip…
Dağlar ve akarsular, kendine özgü bir coğrafya ortaya
koyuyor. Doğa sporlarına meraklı olanlar için çok uygun
bir destinasyon olmaya aday…
Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası görülmeye
değer bir yer… Cudi Dağı, Şahköy Çağlayanı, Herekol
Dağı, dağ ve doğa yürüyüşü yapmaya elverişli alanlar.
Şırnak’ın en önemli akarsuyu olan Kızılsu, Habur ve
Hezil çaylarının beslediği Dicle Nehri, akarsu turizmine
elverişli. Özellikle kano ve rafting meraklıları için
öneririz. Sportif olta balıkçılığı için doğru adres ise Kızılsu
Çayı... Kentin orman kuşağına giren dağlık kesimleri
yaban hayvanları için elverişli barınaklar oluşturuyor. Bu
açıdan av turizmine de uygun bir bölge… En çok rastlanan
yaban hayvanları; tilki, tavşan, çulluk, keklik, ördek, kaz,
turna ve bıldırcın...
20
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is made of white stone and is 3 meters to 4 meters. The
madrasah’s name comes from the red bricks of Cizre
used for its construction. Yasef Bridge (Cizre Bridge)
in Cizre was repaired two times by Zengi State Vizier
Cemaleddin İsfehani in 1164. The bridge is 2 kilometers to
Cizre Walls and was included in a neighborhood of Cizre
of the past. There are eight planet engravings on the 12
bastions. The Ashabikehf on the bridge are decorated
with figures of people and animals with their names.
Mehmet Ağa Pavilion is on Bayırağa street in Cizre Dağkapı
neighborhood. A part of it is made of black basalt while
the rest is white limestone. This structure was built by
Hamidiye Commander Fettah Ağa.

IDEAL FOR NATURE TOURISM
Due to lack of industrialization, Şırnak’s nature hasn’t
been ruined by environmental problems. The mountains
and rivers form an authentic land here. This city might
be an ideal destination for naure sports-lovers. Faraşin
Plateau in Beytüşşebap is worth seeing. Mount Judi,
Şahköy Falls, Herekol Mountain are good places to hike
and observe nature. The Tigris, fed by Kızılsu, Habur and
Hezil brooks in Şırnak, is ideal for watercourse tourism.
We recommend this place especially for enthusiasts
of canoeing and rafting. And Kızılsu Brook is the best
address for sportive line fishing.
The mountain region within the forest belt forms
favorable shelters for animals. This area might offer
hunting tourism opportunities. Most common wild
animals are: rabbit, fox, woodcock, partridge, duck,
goose, crane and quail...
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ŞIRNAK ŞERAFETTİN
ELÇİ HAVALİMANI
Güneydoğu’nun hızla büyüyen uçuş merkezi

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ AIRPORT
Southeast’s rising flight center

26 Temmuz 2013 tarihinde hizmete girdiği günden itibaren yoğun bir ilgiyle
karşılanan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda haftada 15 olan sefer sayısı
haziran ayı itibarıyla haftada 18’e yükselecek. Şırnaklılar’ın yoğun talebi göz önüne
alındığında bu sayının kısa sürede artacağı konusunda kuşku yok.
Şırnak Şerafettin Elçi Airport, which received great attention since the day it was
opened to service on 26 July 2013, is increasing its weekly number of flights from 15
to 18 as of June. No doubt that this number will continue increasing, considering the
strong demand of the people of Şırnak.
22
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26 Temmuz 2013 tarihinde Şırnak Şerafettin Elçi
Havalimanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
törenle hizmete açıldı. Hizmete açılmadan önce verilen
Şerafettin Elçi ismiyle sadece Şırnak’ta değil, tüm bölgede
olumlu karşılandı. Şırnak halkı açılış törenine yoğun ilgi
gösterdi. Açıldığı günden beri artan uçak sayıları ve yolcu
sayıları bunun bir göstergesi...
Havalimanı en yakın yerleşim yeri olan Cizre İlçesi’ne 12
kilometre mesafede buluunyor. İl merkezine ise uzaklığı 60
kilometre... Sınırlarının dörtte biri Doğu Anadolu Bölgesi,
dörtte üçü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.
Şırnak; kuzeyde Siirt, batıda Mardin, kuzeydoğuda Van,
doğuda Hakkari illeri ve güneyde Irak ve Suriye ile komşu...

TURİZM VE TİCARETE DESTEK VERİYOR
İlçeleri; Beytüşşebap, Cizre, İdil, Güçlükonak, Silopi ve
Uludere... Şırnak’a bağlı altı ilçe, 137 köy ve 64 mezra olmak
üzere toplam 221 yerleşim birimi mevcut. Çok eski bir
geçmişe sahip olan Şırnak’ın tarihi Evliya Çelebi’nin 17’nci
yüzyılda yazdığı ‘Seyahatname’ isimli kitabına göre Nuh
Tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre Nuh'un

Şırnak Şerafettin Elçi Airport was inaugurated on
26 July 2013 with the attendance of Prime Minister
Recep Tayyip Erdoğan. The name chosen for the airport
before its construction has been welcomed gladly in the
region. The people of Şırnak showed great interest in the
opening ceremony.
The increasing numbers of flight and passenger are
indicators of this... The airport is at 12 kilometers
distance to Cizre district, which is the closest settlement
in the area. The airport is at 60 kilometers distance to
the city center. One-fourth of its border is in the Eastern
Anatolia Region while the other three-fourths is in
the Southeastern Anatolia Region. Şırnak is neighbors
with Siirt in the north, Mardin in the west, Van in the
northeast, Hakkari in the east and Iraq and Syria in the
south...
SUPPORTS TOURISM AND TRADE
The districts of Şırnak are Beytüşşebap, Cizre, İdil,
Güçlükonak, Silopi and Uludere... There are six
districts, 137 villages and 64 arable fields – in total 221
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gemisinin Şırnak il sınırları içerisinde bulunan yüksekliği
2.089 metreye kadar uzanan Cudi Dağı’nın tepesinde
bulunduğu rivayet edilir.
İlin geçim kaynakları madencilik, sınır ticareti, küçük
esnaflık ve kısmen de olsa hayvancılık. Hem kültürel hem
ticari anlamda çok önemli konuma sahip. Türkiye’nin
en çok ihracat yaptığı ülkelerden Irak’a Silopi İlçesi’nde
bulunan Habur Gümrük Kapısı’ndan ihracat gerçekleşiyor.
Bu anlamda havalimanının hizmete girmesiyle birlikte
bölge işadamlarının işi daha da kolaylaştı. Şırnak’ta huzur
ortamıyla birlikte gelişen tarihi kültürel turizm turları
havalimanının hizmete girmesiyle daha da arttı.
ENGELSİZ HAVALİMANI
Engelsiz Havalimanı kapsamında çalışmalar tamamlandı
ve yolcuların hizmetine sunuldu. Havalimanında 86
araçlık otopark mevcut. Havalimanı, 3000x45 metre pist
uzunluğu ve genişliğine sahip. Apron da üç park pozisyonu
mevcut... Havalimanı açıldığı 26 Temmuz 2013 tarihinde
haftanın üç günü İstanbul (Atatürk Havalimanı- Şırnak
Şerafettin Elçi) seferleri düzenleniyordu. Bugün ise haftanın
24
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accommodation units – in Şırnak. According to ‘The
Book of Travels’ written by Evliya Çelebi in the 17th
century, Şırnak’s history dates back to the time before
Noah’s Ark and the Flood. Rumor has it that the Noah’s
Ark was sitting on top of the 2-kilometer-high Mount
Judi in Şırnak. Mining, border trade, small retail and
partly husbandry are the livelihoods of the area. Şırnak is
important for both its culture and trade. Turkey exports
the most number of products to Iraq, through Habur
border gate in Silopi district of Şırnak. In this sense, the
airport’s operation in this region facilitates the business
for the locals. The historical-cultural tourism tours that
developed within the peaceful atmosphere in Şırnak
increased in number with the opening of the airport.

ACCESSIBLE AIRPORT
The airport has been made accessible too. The capacity
of the airport’s carpark is 86. Its track is 3 thousand
meters to 45 meters with three parking positions on
the apron. When the airport was opened to service on
26 July 2013, there were three days of flight per week
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Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden Irak’a Şırnak’ın
Silopi İlçesi’nde bulunan Habur Gümrük Kapısı’ndan ihracat
gerçekleşiyor. Bu anlamda havalimanının hizmete girmesiyle
birlikte bölge işadamlarının işi daha da kolaylaştı. Şırnak’ta
huzur ortamıyla birlikte gelişen tarihi kültürel turizm turları
havalimanının hizmete girmesiyle daha da arttı.
Turkey exports the most number of products to Iraq, through
Habur border gate in Silopi district of Şırnak. In this sense, the
airport’s operation in this region facilitates the business for
the locals. The historical-cultural tourism tours that developed
within the peaceful atmosphere in Şırnak increased in number
with the opening of the airport.

her günü İstanbul (Atatürk Havalimanı- Şırnak Şerafettin
Elçi-Atatürk Havalimanı) sefer düzenleniyor. Ayrıca
haftanın dört günü; pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar,
İstanbul (Sabiha Gökçen- Şırnak Şerafettin Elçi-Sabiha
Gökçen) karşılıklı sefer düzenleniyor. Talebin artmasıyla
birlikte AnadoluJet ile Ankara (Esenboğa-Şırnak Şerafettin
Elçi-Esenboğa) karşılıklı olarak haftanın dört günü, salıperşembe-cuma- pazar sefer yapılıyor.

SEFERLER VE YOLCU SAYISI ARTIYOR
Haziran ayından itibaren AnadoluJet (Ankara EsenboğaŞırnak Şarafettin Elçi- Ankara Esenboğa) haftanın her günü
sefer düzenleyecek. Bugün itibarıyla haftalık sefer sayısı 15,
haziran ayından itibaren haftalık sefer sayımız 18’e çıkacak.
Yolcu sayısında da sürekli bir artış söz konusu… 26 Temmuz
2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar 39 bin 74 yolcu
sayısına ulaşıldı. Artan talep nedeniyle 2014 yılının ilk üç
ayında 64 bin 382 yolcu havalimanını kullandı. Teknolojik
altyapı konusunda da havalimanı yüksek standartlara
sahip. ILS sistemine ait olan cihazlar kurulmuş olup kontrol
aşamasına geldi. VOR/NDB/DME seyrüsefer cihazları
kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.
26
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from İstanbul (Atatürk Airport-Şırnak Şerafettin Elçi).
And today there is İstanbul flight (Atatürk AirportŞırnak Şerafettin Elçi-Atatürk Airport) every day of the
week. Additionally, on monday, wednesday, friday and
sundays, reciprocal İstanbul flights use Sabiha Gökçen
Airport. With the increasing demand, AnadoluJet has
launched reciprocal Ankara flights (Esenboğa-Şırnak
Şerafettin Elçi-Esenboğa) four days a week: tuesday,
thursday, friday and sunday.

PASSENGER AND FLIGHT NUMBERS INCREASE
Starting from June, AnadoluJet is increasing the number
of Ankara flights up to every day of the week. There
is constant growth in passenger numbers at Şırnak
Şerafettin Elçi Airport… 39 thousand 74 passengers
used the airport from 26 July 2013 until 31 December
2013. Increasing demand manifests itself in 2014’s
first quarter figures: 64 thousand 382 passengers. The
airport has technologic infrastructure in high standards.
ILS system devices have been installed and are ready for
control. VOR/NDB/DME navigation equipment continues
to offer non-stop service.
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Ayağınız yerden kesilmeden uçuşa geçin!

MODEL AIRPLANE
Fly without taking off!
Yazı - By: Nezahat Solmaz Yiğit

28
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Herkes pilot olamaz. Ama havacılık aşkı varsa kalbinizde, model uçaklarla ayağınızı
yerden kesmeden uçuşa geçmeniz mümkün. Maket uçaklardan farklı olarak
model uçaklar hemen hemen gerçek uçakların ufak bir kopyası… Pilot kabininde
oturmadan bir uçağı kontrol etmek için her olanağa sahipsiniz. Ve isterseniz kendi
uçağınızı kendiniz de yapabilirsiniz!
Not everyone can be a pilot. However, if you have the love for aviation, it is possible
for you to fly without taking off. Instead of scale models, model aircraft are almost
small replications of real aircrafts… You have every opportunity to control an aircraft
without sitting in the pilot’s cabin. And if you wish, you can build up your own
aircraft!
Model uçak, uçak olarak tanımlanan cisimlerin

Model aircrafts are scaled copies of vehicles that are

belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma
yeteneğine sahip kopyalarıdır. Model uçaklar uçmak
için gerekli özelliklere sahip ve çeşitli yöntemlerle
uçurulurlar. Kontrol şekillerine göre ‘radyo kumanda
kontrollü’, ‘tel kumanda kontrollü’ ve ‘serbest uçuş’
modelleri olarak sınıflandırılırlar. Model uçakların
uçurulmasında kullanılan en yaygın yöntem ‘radyo
kumanda kontrolü’dür. Bu yöntemde uçağın içine
yerleştirilmiş alıcıyla modelcinin elindeki kumanda

defined as aircraft which also have the ability to fly…
Model aircrafts have the requirements that are needed for
flight and they are operated with various methods. They
are classified according to their control options, as ‘radio
controlled’, ‘wire controlled’ and ‘free flight’ models. The
most common method for operating model aircraft is the
radio control. In this method, the receiver installed in the
aircraft communicates with the transmitter of the remote
controller in modeler’s hand. Commands are sent to the
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cihazı, yani verici radyo frekanslarıyla haberleşirler.
Radyo kumandadaki düğme ve çubuklar kullanılarak
model uçağa komutlar radyo sinyalleriyle gönderilir.
Model uçağın içindeki alıcı bu gönderilen radyo
sinyallerini alıp işleyerek uçağın kontrol yüzeyini
hareket ettirecek komutları oluşturur. Bu komutlar
kontrol yüzeylerine bağlı olan servo motorları çalıştırır
ve bu uçağın verilen komuta göre kontrol edilmesini
sağlar. Model uçaklar sadece radyo kontrolüyle
uçmazlar. 'Tel kontrol' olarak geçen, modelle modelci
arasındaki telle kontrol edilen modeller de vardır.
Modelle modelci arasındaki bu tel, model uçağın
kontrol yüzeylerini yöneterek model uçağın manevra
yapmasını sağlar. Bir diğer uçuş yöntemi de ‘serbest
uçuş’tur. Bu yöntemde model uçağın ayarları sadece
yerde yapılır. Yani model havadayken hiçbir şekilde
kumanda verilmeden uçağın tek başına uçması söz
konusudur. Bu üç şekilde uçurulan modeller, motorlu
ya da motorsuz olabilmektedir.

MODEL UÇAK MAKET UÇAK DEĞİLDİR…
Model uçak kavramıyla maket uçak kavramı genellikle
karıştırılır. Maket uçaklar yine gerçeğine benzer
şekilde ve çok detaylı olarak yapılır. Boyanır ve vitrine
30
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model aircraft by using control buttons and sticks on the
remote controller. Receiver creates commands which operate
the control surfaces of the aircraft by interpreting these radio
signals. These commands activate servo motors connected to
control surfaces. Model aircraft are not operated only by radio
controls. Classified as wire controlled, there are models which
are operated by wires connecting the aircraft and modeler.
This wire between the modeler and the aircraft provides
maneuvering by activating command surfaces. Another flight
model is ‘free flight’. In this method settings are made on the
ground. In other words, the model flies autonomously without
any control during its flight. Model aircraft classified as any
one of these types can be with or without engines.

MODEL AIRCRAFT IS NOT A SCALE MODEL…
Model aircraft concept is mostly confused with scale model
concept. Scale models are also built as replicas with high
detail. They are painted and put in display. In other words
scale models are done with the appearance and they don’t
have the ability to fly. According to the declaration by the
International Aeromodelling Commission (CIAM) general
specifications for model aircrafts are classified as listed below:
Maximum takeoff weight should be 25 kg, maximum surface
area should be 500 square decimeters, maximum load is
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konularak sergilenirler. Yani maket uçakların sadece
görüntüsüyle yetinilir ve uçma yetenekleri yoktur.
Uluslararası Hava Modelciliği Komisyonu (CIAM)
tarafından alınan karara göre; bir model uçağın genel
özellikleri aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır: Yakıtla
birlikte maksimum uçuş ağırlığı 25 kg, maksimum
yüzey alanı 500 desimetrekare, maksimum yük 250
gram/desimetrekare, piston motorunun maksimum
silindir hacmi 250 santimetrekare, elektrik motoru
maksimum güç kaynağı (yük voltajı olmaksızın) 42
volt…

EĞİTİM VE BİRAZ DA PARA ŞART
Belirli ve çeşitli standartlara sahip olan model uçakların
yapımı ve uçurulabilmesi için gerekli eğitimin alınması
ve belli bir bilgi birikimine sahip olunması gerekir.
Bu konuda bol araştırma yapıp, mutlaka bir kulübe
danışarak simülatör eğitimi almalısınız. Ayrıca
model uçak için, imkân ve bütçe yeterli olmalıdır. En
önemlisi; boyutları büyük olduğundan, bir yerden
yere taşırken, aracınız ona uygun olmalıdır ve bununla
birlikte saklayacağınız yer de tabii ki... Model uçak
hobisine başlamak isteyenlerin, kendilerine ve uçuş
yaptıkları alanda bulunan diğer insanlara zarar
vermemeleri için konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan
mutlaka eğitim almalarını tavsiye ederiz.

FARKLI KATEGORİLER, FARKLI MODELLER
Simülatör eğitimini tamamladıktan sonra; başlangıç
seviyesinde, bir uçuş sahasında tekrar eğitim almanız
gerekir. Eğitmenin nezaretinde, az maliyetle eğitiminizi
tamamladıktan sonra artık ilgilendiğiniz kategoriye
geçebilirsiniz. Örneğin; ‘trainner’, ‘pattern’, ‘scale’,
‘funfly’ veya ‘motorsuz planörler’...
Başlangıç seviyesinde, en doğru uçak, ‘trainner’
dediğimiz üstten kanatlı eğitim uçaklarıdır.
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250 gr/square decimeters, cylinder volume for piston engine
should be 250 square centimeters, maximum power supply
for electric engine should be 42 volts…

TRAINING AND SOME FINANCIAL
OPPORTUNITY IS REQUIRED
Having a certain level of knowledge and the essential training
are required to build up and operate such model aircraft
which have specific and various standards. You must make
an extensive research and consult to a club in order to get
simulator training. Besides, model aircraft requires feasibility
and sufficient budget. Most importantly; considering that
you take it from place to place, your car must be suitable as
well as your storage because it is going to be a big one… We
suggest that people willing to take on model aircraft hobby,
must certainly get training from related companies and
associations in order to avoid harming themselves and other
people at the flying field.

VARIOUS CATEGORIES, VARIOUS MODELS
After finishing simulator training; you must take another
course in an actual flying field for beginners. Completing your
course under supervision of the instructor with minimal costs,
you may now proceed to the category you are interested in.
Examples are; ‘trainer’, ‘pattern’, ‘scale’, ‘funfly’ or ‘engineless
gliders’… For the beginner’s level, the most suitable planes are
of ‘trainer’ planes which are high wing trainer planes. ‘Pattern’
planes are the best ones for racing. They are classified as
F3A planes and they are also defined as ‘mission planes’.
These aircraft can reach up to 400-500 km per hour speed.
‘International Aeromodelling Commission Funfly’ 3D planes;
they are capable of every maneuver in the air. The enjoyment
of these aircraft are incredible. ‘Engineless gliders’ are just
like real gliders, which can fly with air currents. Flying field
requires a flat terrain with minimum number of buildings and
trees. Any weather without rain and strong winds is suitable

‘Pattern’ uçaklar; yarışmaya en uygun uçaklardır. F3A
uçakları olup ‘görev uçakları’ olarak da tanımlanırlar.
‘Scale’ gerçeğine en yakın uçaklardır. Model olarak
genelde savaş uçakları tercih edilir. Bu uçakların
saatteki hızı 400-500 kilometreyi bulur. ‘Funfly’
3D uçaklar; havada her türlü hareketi yapabilen
uçaklardır. Bu uçakların keyfi inanılmazdır. ‘Motorsuz
planörler’ ise gerçek planör gibi havadan gelen
akımlarla uçabilen uçaklardır.
Uçuş alanı için ağaç ve binanın az olduğu düz bir arazi
gerekir. Çok fazla rüzgar olmadığı sürece yağışın
olmadığı bir hava uçuş için uygundur. Uçakları 4-5
kilometre öteye gönderilirsiniz, fakat görüş alanı 100150 metrede bittiğinden bu kadar mesafe yeterli oluyor.

İSTER HAZIR ALIN
İSTER KENDİNİZ YAPIN
Türk Hava Kurumu’ndan (THK) ve çeşitli özel
şirketlerden model uçakları temin edebileceğiniz
gibi, uçakların dizaynı ve kurulumunu kendiniz de
yapabilirsiniz. Örneğin; Almanya'dan bir AMUK kulüp
üyesi olan Orhan Akmermer; F-16 uçağını, bir Türk
savaş uçağı şeklinde hazırladı ve dünyanın ilk solo Türk
desenli model uçağını yapıp; Antalya'da modelcilere
açık olan büyük bir pistte uçuşunu gerçekleştirdi.
Jet motoru prensibiyle çalışan bu uçak, uçuşunu 10
dakikada tamamladı. Şimdilerde ise Türk Yıldızları’nın
uçaklarının aynısını yapıp yine 18-19 Mayıs 2014
tarihinde büyük bir Jetfest şeklinde, Antalya'daki pistte
gösterisini yapacak.
Ulusarası F3A dediğimiz bir yarış var ki, AMUK her yıl
Türkiye'den üç katılımcı gönderiyor. Milli takımımız
genelde İstanbul'dan çıkıyor.
THK, her yıl ‘Funfly’ denilen daha basit bir yarış
düzenliyor. Türkiye Funfly l Ligi’ne yaklaşık 40-50
arası yarışmacı katılıyor. Bu yarışların bu yılki ilk
organizasyonu 22-23 Nisan’da Ankara Mamak pistinde
gerçekleşti. Haziranda Kayseri pistinde, ağustosta
Yozgat pistinde, eylül ayında ise İnönü’de bir festival ve
kamp havasında yapılacak.
Model uçak hobisine başlamak isteyenlerin, kendilerine
ve uçuş yaptıkları alanda bulunan diğer insanlara zarar
vermemeleri için konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan
mutlaka eğitim almaları tavsiye ediliyor. Eğitimler,
THK başta olmak üzere çeşitli havacılık ve model uçak
kulüpleri tarafından veriliyor.

Ankara Model Uçak Kulübü
1977’DEN BU YANA HİZMET VERİYOR

Ankara’da ilk desteği THK tarafından alıp şu an bağımsız olarak faaliyetlerine
devam eden Ankara Model Uçak Kulübü (AMUK), ülkenin en güçlü
kulüplerinden biri. AMUK 1977 yılında kurulmuş olup amacı model uçaklara
gönül veren üyeleriyle, yeni modelcilere öncülük edip çeşitli yarışmalar ve
şovlarıyla arzu eden yardım kurumlarına yardımcı olmak... Bunun en güzel
örneğini 2013 yılında LÖSEV için düzenledikleri etkinlik gösterdi.
AMUK teknik araştırma faaliyetlerine de yer veriyor. Dizayn, Build, Fly, BBF
gibi...
THK’nin düzenlediği yarışmalara katılan AMUK; 2012-2013 T.C Şampiyonluğu,
2012 Ferdi Türkiye Şampiyonluğu (birinci, ikinci, üçüncü) ve 2013 Ferdi Türkiye
Şampiyonluğu (birinci ve ikinci) derecelerine sahip.

Ankara Model Aircraft Club
IN SERVICE SINCE 1977

Started with the support of THK, now continuing its activities independently,
one of the strongest clubs in Turkey is Ankara Model Uçak Kulübü (AMUK).
AMUK was founded in 1977 and its mission is to assist social relief
foundations via various events and shows with the support of its members
that are committed to aeromodelling. The most beautiful example is the
event in 2013 organized for Lösev (Foundation for Children with Leukemia).
AMUK also includes technical researches, such as Dizayn, Build, Fly, BBF…
Participating at the tournaments organized by THK, AMUK has won the 20122013 Championship of Turkey, 2012 Individual Championship (1st, 2nd and 3rd)
and Individual Championship (1st and 2nd)

for flying. You can send aircrafts to 4-5 kms away however
field of vision ends around 100-150 meters so these ranges
are enough.

BUY OR BUILD, DO AS YOU WISH
Just as you can acquire model aircraft from Turkish
Aeronautical Association (THK) and from private companies,
you can also design and construct your own aircraft. For
example; A member of AMUK club, Orhan Akmermer from
Germany; did prepare an F-16 as a TurAF aircraft, creating
the first model aircraft with Solo Turk livery; operated it in a
large track open to modelers in Antalya. This plane working
with Jet engine principles, completed its flight in 10 minutes.
Nowadays, he is building a Turkish Stars replica and again he is
going to perform his show at Antalya field on 18-19 May 2014.
There is a race called F3A which we always send a participant
from Turkey. Our national team is mostly drafted from
İstanbul.
THK organizes a simpler tournament called ‘Funfly’. Around
40-50 competitors participate in Turkey Funfly League. The
first organization of the tournament this year took place
in 22-23 April at Mamak field of Ankara. The festival and
camping part of the event will take place in Kayseri in June, in
Yozgat in August and at İnönü in September.
It is strongly advised that people willing to take on model
aircraft hobby, must certainly get training from related
companies and associations in order to avoid harming
themselves and other people at the flying field. Courses are
given by THK in the first place and various aviation and model
aircraft clubs.
mayıs - mayıs 2014
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Yüksek rakımda

baharın en güzel hali
Spring at its best
at high altitude

Yazı - By: Işıl Kaya

Doğa aşıkları Abant’ı çok iyi bilirler. Mevsimi yoktur, yakındır, sakindir,
müthiş bir manzaraya sahiptir. Canınız ister ilkbaharda doğanın canlanışını,
ister sonbahardaki renk cümbüşünü, ister kış aylarında donmuş gölü
çeksin... Şimdilerde doğa yeniden canlanırken, yeşilin her tonunu sunuyor
ziyaretçilerine, tabii hemen yanında gölün maviden laciverde değişen
renkleriyle birlikte…
Nature-lovers would know Abant very well. No seasons, calm, amazing scenery.
Whether you want to witness the nature’s rejuvenation in spring, or the amazing
colors of the autumn, or maybe the frozen lake view in winter... Nowadays a
colorful nature is waking up to present all its shades of green accompanied by a
blue lake...
Bolu, Türkiye’nin en güzel yörelerinden biri…
Bir tek deniz yok, ama göl, akarsu, orman,
dağları var ve her tarafı panoramik manzaralarla
kaplı bir cennet köşe… Bu güzelim kentte öyle
bir bir yer var ki, o hepsinden daha da çekici…
Abant, yüksek rakımda ormanlar arasında
yer alan gölüyle her zaman tüm Türkiye’nin
dört mevsim çekici kalan bir turizm merkezi…
Bu kadar çok rağbet görmesinin bir sebebi
de coğrafi konumu… İstanbul ve Ankara’nın
arasında, kaçamak heveslilerini memnun
edecek bir mesafede oluşu yerli turistlerin
cazibe merkezi olmasında önemli bir etken…
Günübirlik piknikler için en çok tercih edilen
yerlerden biri olan Abant, doğal güzellikleri,
ormanı, gölü ve alabalığıyla her zaman çok
çekiciydi. Sonbahar renklerinin o göz alıcı, içe
34
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Bolu is one of the prettiest cities of Turkey...
Lacks the sea, but it is still a piece of heaven
with its lake, river, forest and mountains that
contribute to gorgeous panoramic views
of the town. There is this one place in this
beautiful town that is way more attractive than
all of these... Abant is a tourism center that
appeals to visitors in all seasons with its lake
surrounded by forests at high altitude. Abant's
geographical position is another reason that
makes it very popular. Located somewhere
between İstanbul and Ankara, the town serves
as a getaway destination, attractive especially
for domestic tourists. As one of the most
popular places to enjoy a daily picnic trip,
Abant has always attracted tourists with its
natural beauties, forest, lake and delicious
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işleyen tarifsiz uyumu, ilkbahar yeşilinin en güzeli,
kış aylarının bembeyazı, kısaca her mevsim Abant’ı
vazgeçilmez kılıyor.

trout. That spectacular harmony of autumn colors, the
best shades of spring green and the pure white cover
in winter make Abant even more gorgeous.

HER MEVSİM ABANT

ALL SEASONS ABANT

Batı Karadeniz ve Marmara’nın arasında kalan;
köknar, çam, kayın ağaçlarının bolca bulunduğu
doğa zengini bu köşeye ulaştığınızda muhtemelen
kendinizi içinizi çekerken yakalayacaksınız. Denizden
yüksekliği 1.328 metreyi bulan bu muhteşem krater
gölü ve etrafındaki orman tam bir huzur sunacak
size. Abant’a gitmek için aslında belirli bir zamana
ihtiyaç yok. Tek kriter sizin neye ihtiyacınızın olduğu.
Çünkü burası her mevsim ayrı bir güzelliği doyasıya
yaşayabileceğiniz bir yöre. İlkbahar, yaz, kış… En

You may find yourself taking a deep breath when you arrive
at this natural wonder where fir, pine and beech trees
abundantly inhabit. This crater lake that is located at 1
thousand 328 meters altitude and the forest surrounding it
will give you peace. Actually there is no best season to visit
Abant. What you need is all that matters. Because this place
is enjoyable during any month. Spring, summer, winter...
And of course, the colorful autumn. Imagine a nature that
presents thousands of shades of yellow to crimson, meeting
with brown in the end. You will be fascinated.
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KÜÇÜK GÖLLERDE UNUTULMAZ MANZARA
güzel mevsimse kuşkusuz sonbahar. Sarıdan başlayıp
turuncu ve kızılın her türlü tonundan geçtikten
sonra kahverengiyle buluşan bir doğa düşleyin… Tam
anlamıyla büyüleneceksiniz.

HERKESE GÖRE BİR SEÇENEK VAR
Yürüyüş parkurunu kullanarak göl çevresini
yürüyebilirsiniz. Yürürken karşılaşacağınız sazlıklar,
nilüferler ayrı bir görsel şölen olsun size. Mevsimine
göre bisiklete binmek, balık tutmak; oltayla alabalık
da diğer alternatifler arasında yer alıyor. Atla ya da
faytonla göl çevresini gezmek; içinizdeki sanatçı
ruhu depreştirecek görüntülerin fotoğrafını çekmek;
'kendin pişir kendin ye' tarzında göl kıyısına demir
atmak; rahatınıza düşkünseniz, göl çevresindeki
tesislerden faydalanarak doğaya bakıp düşünmek;
huzura ermek; romantizm yaşamak… Anlaşılacağı
üzere her türlü duruma uygun bir zemin var Abant’ta.

ALTERNATIVES FOR EVERYONE
You can take a walk around the lake. The reed beds
and lilies on your track will be a visual feast for you.
Seasonal activities include biking and fishing. Tour the
lake area on a horse, take photos of amazing scenery
that will bring out the artist in you, self-cater by the
lake; or if you are a free-liver you can enjoy yourself at
the social facilities around the lake area, observe the
nature and find peace, experience romance... As it is
seen, Abant presents all kinds of background for any
occasion.

ALWAYS IN TOUCH WITH NATURE
Abant Lake and its vicinities are protected under the
status of 'national park'. As a crater lake, Lake Abant
is formed of fresh mineral water; rare lilies cover its
surface, creating a matchless flora. Abant is an ideal
place to get familiar with pine, fir and beech trees.
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Bolu ve çevresinde Abant Gölü dışında doğal güzellikleriyle
ön plana çıkan iki yer daha bulunuyor; Gölcük ve Yedigöller...
Bolu’nun en güzel göllerinden Gölcük’e şehrin içinden kaplıcalar
yönüne doğru 25 kilometrelik bir yol sonunda ulaşıyorsunuz.
Aladağlar’ın eteklerindeki çam ve köknar ormanlarının ortasında
bir nazar boncuğu gibi parlayan Gölcük’ün çevresinde bir kır
lokantasıyla maket evlere benzeyen ahşap bir konukevi dışında
hiçbir yapı yok. Milli park sahası içinde bulunan gölün çevresi,
yürüyüş parkuru ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş. Her
biri gerçek bir seyir istasyonu olan ahşap iskeleler, yaklaşık
400 metrelik aralıklarla göle açılıyor. Denizden 950 metre
yükseklikteki gölün çevresinde piknik, mangal, olta balıkçılığı
ve kamp imkânları mevcut. Her türlü gürültüden uzak ve sadece
doğanın sesiyle baş başa kalabileceğiniz Gölcük gezisi bittiğinde
iyi ki görmüşüm diyeceksiniz. Gölcük’ü görüp Yedigöller’i eksik
bırakmak olmaz. Sonbahar aylarında renkten renge bürünerek
gerçek bir renk cümbüşü sunan ormanlarının gizlediği yedi
küçük gölün büyüsüne kapılmak için Bolu şehir merkezinden
42 kilometrelik zorlu bir yolu göze almalısınız. 1965 yılından bu
yana milli park kapsamındaki 2.900 hektarlık ormanlık alanda iki
ayrı plato üzerine dağılmış yedi gölün yanı sıra alabalık üretme
çiftlikleri, seyir terasları, piknik alanları, ızgara ocakları, konuk
evleri ve bir şelale bulunuyor.

UNFORGETTABLE
SCENERY OF SMALLER LAKES

There are two more locations near Bolu that stand out with
natural beauties: Gölcük and Yedigöller... You can reach this one
of the prettiest lakes of Bolu, Gölcük, by driving 25 kilometers
across the city towards the thermal spring. Sparkling like a blue
bead in the middle of pine and fir forests on the skirts of Aladağlar
mountain zone, Gölcük houses no structures except for a wooden
guesthouse and a country restaurant that look like model houses.
Included within the national park zone, the lake offers a walking
track and recreational areas. There are wooden docks that
serve as observation spots and are placed at every 400 meters.
Located at 950 meters of altitude, the area is available for picnic,
barbeque, line fishing and camping activities. Once your trip to
Gölcük - away from all noises and close to the nature - is over, you
will be glad to have seen this place.
Talking about Gölcük brings Yedigöller into mind. A 42-kilometer
long challenging road trip from Bolu awaits you if you want to
discover these seven little lakes hidden in the colorful forests.
Yedigöller has been a national park since 1965. Located on two
separate plateaus on an area of 2 thousand 900 hectares of forest,
the lake area offers trout farms, observation spots, picnic areas,
grill furnaces, guesthouses and a waterfall.
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DOĞAYLA HER AN TEMAS HALİNDE
Abant Gölü ve çevresi milli park statüsünde
bulunuyor. Bir krater gölü olan Abant’ın tamamen
kaynak sularından oluşması, nadir özellikteki bir tür
nilüferle kaplı oluşu ve benzersiz bitki örtüsü ona bu
statüyü kazandırmış. Çam, köknar, kayın ağaçlarıyla
daha önce karşılaşmamış olanlar için ideal bir tanışma
yeri olan göl ve çevresi aynı zamanda Abant alası ve su
samuru koruma alanı. Su samurlarını görebilmek için
sabahları güneş doğmadan samurların yuvalarının
olduğu yere gelip beklemek gerekiyor. Dilerseniz
kitabınızı alıp gölün karşısına kurulabilirsiniz; ya
da yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşle 7 kilometre
olan gölün çevresini rahatlıkla turlayabilirsiniz.
Uyarmadan geçmeyelim; gün içinde hava koşulları
sıkça değişiyor; yanınıza yağmurluğunuzu almadan
yola çıkmayın. Özellikle akşamları oldukça serin.
Bu yüzden tedbirli olmakta yarar var. Yürümek
istemeyenler bu rotayı bisikletle turlayabilir ya da
faytona binebilirler. Ağaçlara dokunmak, fotoğraf
çekmek isteyenlerse özellikle yürümeyi tercih
etmeliler.

The lake and its vicinities are preserved areas for Abant
trout and European otter... If you want to see these
lovely creatures, you should be up before the sun rises
and wait around their nests. Grab a book and enjoy
reading across the lake; or take the two-hour walk
around the lake that covers 7 kilometers. We should
note that weather conditions change often during
the day; pack your raincoat with you before going
out. Especially evenings are chilly - requires taking
a few measures. If you don't enjoy taking walks, you
can tour the same route on a bike or a horse. But if
you want to touch the trees, feel the nature and take
photos, do prefer walking.
40
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Bir krater gölü olan Abant’ın tamamen kaynak
sularından oluşması, nadir özellikteki bir tür nilüferle
kaplı oluşu ve benzersiz bitki örtüsü ona bu statüyü
kazandırmış. Çam, köknar, kayın ağaçlarıyla daha önce
karşılaşmamış olanlar için ideal bir tanışma yeri olan
göl ve çevresi aynı zamanda Abant alası ve su samuru
koruma alanı…
As a crater lake, Lake Abant is formed of fresh mineral
water; rare lilies cover its surface, creating a matchless
flora. Abant is an ideal place to get familiar with pine,
fir and beech trees. The lake and its vicinities are
preserved areas for Abant trout and European otter...
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MEKONG NEHİR TURU
Çin’in Yunnan eyaletinden doğan Mekong Nehri, Güney Çin Denizi’ne dökülene kadar
tam altı ülkeye hayat veriyor. Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’da geçtiği
her yerde tarım, balıkçılık ve ticaret gelişmiş... Mekong Havzası’nda yaşayan 60 milyon
insan için, bu nehir hayat demek…
Yazı - By: Yusuf Nuraydın

Mekong Nehri… Geçtiği yerlere hayat veren
Güneydoğu Asya’nın can damarı, nehirlerin anası
veya suların anası Mekong… Tay ve Laos dillerinde
‘Mae Nam Khong’ sözcüklerinden türetilen ismi
bu anlama geliyormuş. ‘Mae’; ana, ‘nam’; su
demekmiş. ‘Khong’ ise Sanskritçe ‘Ganga’ yani
Ganj’dan, Hindistan’dan aşina olduğumuz Ganj
Nehri’nden geliyor. Tibet Platosu’ndan, Himalaya
Dağları’nın doğusundan, 5.000 küsur metrelik
bir yükseklikten yola çıkan nehir Çin’in Yunnan
eyaletinden Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya
ve Vietnam’dan geçerek, Güney Çin Denizi’ne
dökülüyor. 4.350 km uzunluğundaki Mekong altı
ülkeyi aşarak denize dökülmeden önce Kamboçya
ve Vietnam’da birçok kola ayrılıyor, dev bir delta
oluşturuyor.
ALTI ÜLKENİN YAŞAM PINARI
Mekong’u görmeyen Asya’yı gördüm demesin!..
Tüm alçak gönüllülüğü, içtenliği ve sefaletiyle
Asya işte burada. Kalabalık şehirler, geniş pirinç
tarlaları, sarı renkli nehir, bu nehirde yüzen köyler
42
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Mekong River… Southeastern Asia’s life-blood,
the mother of rivers or waters... This is what it’s
name, derived from ‘Mae Nam Khong’, means in Thai
and Laos languages. ‘Mae’ means mother and ‘nam’
means water. And ‘Khong’ comes from ‘Ganga’ in
Sanskritic language – in other words Ganges, hence
the River Gagnes. From the Tibetan Plateau at 5
thousand meters altitude, this river runs through
China’s Yunnan province, Myanmar, Laos, Thailand,
Cambodia and Vietnam to discharge in the South
China Sea. 4 thousand 350 kilometers long Mekong
branches out in Cambodia and Vietnam, creating an
enormous delta.
LIFE-BLOOD OF SIX COUNTRIES
Don’t even say you have seen Asia until you see
Mekong! Asia is right here with all its modesty,
sincerity and misery. Children of Mekong, who
live a life of crowded cities, large rice fields, yellow
rivers, houses and towns that float on this river,
floating markets... For the 60 million people of the
Mekong Basin, which covers an area of 795 thousand

MEKONG RIVER TOUR
Running through Yunnan in China, Mekong is a river that gives life to six countries until
it discharges in the South China Sea. Wherever it runs through – in Myanmar, Laos,
Thailand, Cambodia and Vietnam – agriculture, fishery and commerce developed. This
river means life to the 60 million people from the Mekong Basin...
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ve kasabalar, yüzen çarşılar ve nehirle bütünleşmiş bir hayat
süren Mekong’un çocukları... 795.000 kilometrekarelik
bir alanı kaplayan Mekong Havzası’nda yaşayan yaklaşık 60
milyon insan için Mekong sütünü esirgemeyen cömert bir ana.
‘Nehir Ana’ onlara ekmek veriyor, iş ve aş veriyor. Kucağında
yetişen balıkları, üzerindeki hidroelektrik santrallarıyla
enerjisini, pirinç tarlaları için sularını veriyor. Onlar bu nehrin
çocukları, nehir onların anası…

HO CHI MINH
Hafızamda silinmeyen izler bırakacak Mekong gezisi için
İstanbul’dan THY ile direkt Ho Chi Minh’e (eski adı ile Saygon)
uçtuk. 12 saatlik uzun bir uçuş sonrası vardığımız Ho Chi Minh
Tan Son Nhat Havalimanı’ndan otele giderken dikkatimizi
çeken ilk şey inanılmaz sayıdaki motosikletliler oldu. Adını
Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri Ho Chi Minh’den
alan Vietnam’ın en büyük şehrinin nüfusu 8 milyonken
trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 4 milyonmuş. Ertesi gün Ho
Chi Minh’de yaptığımız şehir turundan sonra efsanevi Cu
Chi tünellerini görmek üzere yola çıktık. Şehirden yetmiş
kilometre mesafede bulunan Cu Chi tünelleri ABD ile yapılan
savaş sırasında Viet Kong gerillaları tarafından kazılmış.
Yaklaşık olarak 200 kilometre uzunluğundaki tüneller oldukça
dar. Bir insanın buraya sığabileceğine inanmak güç Ama bu
tünellerde yaşama alanları, mutfak, depo, hatta hastane gibi
bölümler var. Burayı görünce direnişçilerin çok zor koşullarda
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square kilometers, Mekong is a generous mother that keeps
feeding them. The ‘river mother’ is giving hem food, jobs and
water. All the fish in its bosom, the energy generated on its
hydroelectric power, and the water for the people’s rice fields.
They are the children of this river...

HO CHI MINH
For this unforgettable trip to Mekong, I flied from İstanbul to
Ho Chi Minh (Saigon in its ancient name) directly by Turkish
Airlines. After a 12-hour flight as we were traveling from
the Ho Chi Minh Tan Son Nhat Airport to the hotel, the first
thing that got our attention was the unbelievable number
of motorcycles in the streets. Named after the leader of
Vietnamese independence Ho Chi Minh, the city’s population
is 8 million and there are 4 million motorcycles registered.
The next day, after the Ho Chi Minh city tour, we set out to
see the legendary Cu Chi tunnels. Built about 70 kilometers
from the city, Cu Chi tunnels were excavated by Viet Kong
guerillas during the war with the USA. These 200 kilometerlong tunnels are really very narrow. It is hard to believe that
a man would fit in there. But there are even sections such as
living spaces, kitchen, storage and hospital. Seeing this place,
it is impossible to not feel respect for the insurgents who
lived in these very narrow spaces and resisted using primitive
methods. After spending two days in Ho Chi Minh we boarded
Toum Tiou 2 – the ship that would take us to the seven-day
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bu daracık tünellerdeki yaşamlarına ve ilkel yöntemlerle
verdikleri mücadeleye saygı duymamak mümkün değil.
Ho Chi Minh’de geçirdiğimiz iki günden sonra limana gelerek
yedi gün sürecek nehir yolculuğunu yapacağımız gemi Toum
Tiou 2’ye yerleştik. Akşama doğru kaptan ve mürettebatla
tanışma kokteylinin ardından güvertede içeceklerimizi
yudumlarken gemi hareket etti.

MY THO – VINH TRANG – THOI SON ADASI
Ertesi gün kahvaltı sonrası güzel şehir anlamına gelen My
Tho’ya vardık. My Tho’da yaptığımız kısa bir gezinti sonrası
bu bölgenin en büyük budist tapınağına gittik. 1849 yılında
inşa edilen Vinh Trang Tapınağı Asya ve Avrupa mimarisinden
özellikler taşıyor. Tapınak ziyareti sonrası gemiye dönüp
öğle yemeğimizi yedik ve kısa bir dinlenme sonrası teknelere
binerek Thoi Song Adası’na hareket ettik. Meyve ağaçlarıyla
dolu adada yürüyerek yaptığımız gezinti sırasında egzotik
meyveleri ağacın dalından kopararak yemek ayrı bir zevkti.

trip on the river. We attended the cocktail event organized to
meet the captain and the crew, and the ship departed as we
sipped on our drinks.

MY THO – VINH TRANG – THOI SON ISLAND
Next day after the breakfast we arrived at My Tho, which
means ‘pretty city’. After a short tour in My Tho, we traveled
to the biggest Buddhist temple of the region. Built in 1849,
the Vinh Trang Temple bears traces of Asian and European
architecture. After lunch we rested for a short while and set
out to Thoi Son Island. It was a great pleasure to taste the
exotic fruits of the trees on our way as we walked and toured
the island.

CAI BE – VINH LONG – SA DEC
The next day was again very busy. We toured a floating market
by boat! The many kilometers long floating market in Cai Be
composes of hundreds of boats and offers all kinds of local
products and exotic fruits. We tasted many other fruits here

Eski adı Saygon olan Vietnam’ın en büyük
kenti Ho Chi Minh’de geçirdiğimiz iki
günden sonra limana gelerek yedi gün
sürecek nehir yolculuğunu yapacağımız
gemi Toum Tiou 2’ye yerleştik. Vietnam’ı
kat ettikten sonra Kamboçya’ya geçtik.
Yedi gün süren nehir yolculuğunda
Vietnam ve Kamboçya’nın en özel tarihi
yerlerini ziyaret etme fırsatını bulduk.
After spending two days in Ho Chi Minh,
Vietnam’s largest city previously called
Saigon, we boarded Toum Tiou 2 – the ship
that would take us to the seven-day trip
on the river. Passing through Vietnam, we
arrived in Cambodia. We enjoyed visiting
the most special historical places of
Vietnam and Cambodia during this sevenday river tour.
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CAI BE – VINH LONG- SA DEC
Bir sonraki günümüz yine oldukça yoğundu. Cai Be’de
yerel ürünler ve egzotik meyvelerin her türlüsünün
bolca satıldığı, yan yana ve arka arkaya dizilmiş yüzlerce
bot ve kayıklarla kilometrelerce uzanan yüzen çarşıyı
tekneyle gezdik. Burada da birçok yerel meyvenin
tadına baktık, beğendiklerimizden gemide yemek
üzere satın aldık. Daha sonra Mekong Deltası’nın en
hareketli şehirlerinden Vinh Long’a doğru yola çıktık.
Balıkçılığın yaygın olarak yapıldığı bu bölgede hareketli
nehir hayatına tanık olmak, çarşı ve pazarlarda halkın
arasına karışarak buradaki atmosferi yaşamak bambaşka
bir deneyim. Gezimizin sonunda öğle yemeği ve biraz
dinlenmek için gemiye döndük.
Öğleden sonra gemimiz Fransız yazar Marguerite
Duras’nın gençliğini geçirdiği Sa Dec’e vardı. Bölgenin
tarım ve sanayi ürünlerinin ticaret rotasının geçtiği
Sa Dec, Vietnam Savaşı sırasında da Amerikan
hücumbotlarının üssü olarak kullanılmış. Fransızlar’ın
şehri uzun zaman önce terk etmelerinden beri fazla bir
değişiklik geçirmemiş olan Sa Dec, gerçekten bugün
bile Duras’nın yaşadığı yıllardaki güzelliğini koruyor.
Eski ambarlar, antik Çin dükkânları, ticaretin döndüğü
eski mahalleler, yüklerini küçük iskelelerde doldurup
boşaltan tipik nehir gemileri…
Fransız yazar Marguerite Duras 1914'te Saygon
yakınlarındaki Gian-Dinh'de doğdu. 1928-1932 yılları
arasında öğretmen annesiyle birlikte Sa Dec’te yaşadı.
Buradayken Çinli zengin bir ailenin oğlu Huynh Thuy Le
ile yaşadığı aşkı ‘Sevgili’ adlı romanında anlattı. Kitap
1992 yılında yönetmen Jean Jacques Annaud tarafından
filmleştirildi. Marguerite Duras’nın öğretmen annesinin
ders verdiği okul binası ve ailenin bitişikte yaşadığı
küçük evi ziyaret ettik. Ardından Duras’nın Çinli
sevgilisinin müzeye dönüştürülmüş evini gördük.
Ev hem o dönem Çin yüksek sosyetesine hem de
Vietnam’daki Fransız varlığına ait izler taşıyor. Evde Le
ve Duras ailesinin fotoğraflarından başka Sevgili filminde
rol almış sanatçıların fotoğrafları da sergileniyor.
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and purchased some to enjoy later on the ship. Then we
set out to Vinh Long, one of the most dynamic cities of the
Mekong Delta. It is whole another experience witnessing the
lively river life in this area where fishery is a main source
of living, breathing in the atmosphere together with the
people in the streets and markets. We returned to the ship
for lunch and lounging. In the afternoon our ship sailed to
Sa Dec, where French author Marguerite Duras had spent
her youth. The commercial route of the region’s agricultural
and industrial products, Sa Dec had been used as a base
for the American torpedo boats during the Vietnam War. Sa
Dec hasn’t changed much since the abandonment of the
French long time ago; it is still as pretty as in the days when
Duras lived here. Old warehouses, ancient Chinese stores,
old neighborhoods of trade, typical river boats that load and
unload by the small docks...
French author Marguerite Duras was born in 1914 in Gian-Dinh
near Saigon. She lived in Sa Dec with her mother who was a
teacher between 1928-1932. She told about the romance she
lived with Huynh Thuy Le, who was the son of a rich Chinese
family, in her novel ‘The Lover’. The book was made into a
film by director Jean Jacques Annaud in 1992. We visited the
school where Duras’ mother worked and the little house of
the family, next to the school. Then we visited Duras’ Chinese
lover’s house, which has been turned into a museum. The
house represents both the day’s Chinese high society and
the French existence in Vietnam. Other than the photos of Le
and Duras families, the photos of the actors of the movie ‘The
Lover’ are also exhibited here.

CHAU DOC
Before we head out to Cambodia we had breakfast and arrived
in Chau Doc that is the last town we visited in Vietnam. This
is a fishing town and catfish is their top export product.
Locals offer guests like us rice cake and rice candy. We spent
the afternoon lounging on the deck and photographing the
surroundings. We could see barges loaded up with fish, fruits
or other materials, slant-eyed children swimming naked in
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CHAU DOC
Yeni bir gün ve Vietnam’ı geride bırakarak Kamboçya’ya
girdik. Vietnam’da ziyaret edeceğimiz son kasaba Chau Doc’a
sabah kahvaltıdan sonra vardık. Burası bir balıkçı kasabası
ve ekonomisinde yayın balığı ihracatı önemli bir yer tutuyor.
Gezerken bize pirinç keki ve pirinç şekeri ikram edildi.
Öğleden sonrasını güvertede dinlenerek, etrafı fotoğraflayarak
geçirdik. Manzaramız; balık veya meyve veya değişik
malzemelerle yüklü mavnalar, sarı renkli nehirde cıbıldak
yüzen çekik gözlü çocuklar, nehir üzerinde kurulmuş
tenekeden evler ve dükkanlar… Akşam yemeğinden sonra
gemimiz Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e vararak
limana demirledi.

PHNOM PENH
Phnom Penh Kamboçya’nın
başkenti ve en büyük şehri.
Nüfusu 1.600.000… Şehirde
yaptığımız turda Ulusal
Müze ve Kraliyet Sarayı’nı
gördük. Öğleden sonra
binlerce Kamboçyalı'nın
Kızıl Kmerler tarafından
hapsedilip katledildiği S-21
hapishanesine gittik. 19751979 yılları arasında Pol-Pot
liderliğinde hüküm süren
Kızıl Kmerler’in S-21 hapishanesinde uyguladığı
vahşet insanın kanını donduruyor. Ardından gittiğimiz 'ölüm
tarlaları'nda gördüklerimizle bir kez daha dehşete düştük.
Kızıl Kmerler’in kurbanı masum insanların bir camekanın
ardında yığılı binlerce kafatasının önünde rehberimiz, burada
olan bitenleri anlatırken boğazı düğümlendi, ağlamamak için
zor tuttu kendini. Gözlerimden düşen damlaları gizlemeye
çalışırken yanımdakilerin de gözlerinin yaşlı olduğunu
gördüm. Gemiye dönüp gördüklerimizin etkisinden
kurtulmaya çalıştık.
Akşam nehir boyunca uzun bir yürüyüşe çıktım. Kaldırımlarda
yan yana dizilmiş arabalarda meyveden kızarmış böceğe her
türlü yiyecek satıcılarının müşterileri, aldıkları yiyecekleri
yüzlerinde utangaç bir ifadeyle atıştırırlarken, batılı turistlerin
doldurduğu kafe ve restoranlardan keyifli kahkahalar
yükseliyordu. S-21 hapishanesinde ve ölüm tarlalarında
gördüklerimin etkisinden kurtulmaya çalışırken dünyanın
neden bu kadar adaletsiz bir yer olduğunu bir kez daha
düşünmeden edemedim.

KAMPONG TRALACH
Ertesi gün Phnom Penh’den ayrılmak üzereydik. Öğleye kadar
boş vaktimiz vardı. Bu zamanı Uzakdoğu'ya özgü motosikletli
ulaşım aracı 'tuk tuk' ile şehirde bir tur atarak değerlendirdim.
Öğle yemeğinden sonra gemimiz demir alırken güverteden
bende değişik duygular bırakan bu şehri seyre dalıp gittim.
Gemimiz akşama doğru Kampong Tralach’a vardı. Köyün
çocukları gemiyi görünce büyük bir ilgi ve heyecanla kıyıda
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the yellow river, tin houses and stores built on the river... After
dinner our ship dropped anchor at Phnom Penh, the capital of
Cambodia.

PHNOM PENH
Phnom Penh is the capital and the largest city of Cambodia.
Its population is 1 million 600 thousand... We saw the National
Museum and the Royal Palace during the city tour. In the
afternoon we visited the S-21 prison, where thousands of
Cambodians were kept and massacred by the Khmer Rouge.
The cruelty of the Khmer Rouge, which dominated between
1975-1979 under the leadership of Pol-Pot, made our
blood run cold. We were once again terrified by the Killing
Fields. Standing in front of the glass case showing
thousands of skulls of the
innocent people killed
by the Khmer Rouge, our
guide’s words stuck in his
throat as he told about
what happened on these
fields. He gulped his tears
back. I saw tears in other
people’s eyes as I was trying
to hide mine. We returned to
the ship and tried to get over
the things we saw.
I went on a walk by the river
in the evening. I watched
customers of
various food sellers on the
pavement, from fruits to fried bugs on carts on one side,
having their snack with a shy expression on their faces, and
on the other, tourists’ joyous laughter coming from a nearby
cafe. As I was still trying to get over what I saw in the Killing
Fields, I couldn’t help but thought, one more time, about why
the world is such an unfair place.

KAMPONG TRALACH
We had time until noon before leaving Phnom Penh. I used this
time to tour the city on a ‘tuk tuk’, the Far Eastern motorcycle
vehicle. As our ship weighed anchor after the lunch, from
the deck I watched the city that left me with odd feelings.
The ship arrived at Kampong Tralach in the evening. Village
children gathered by the shore with interest and excitement
for the ship. We gave the presents we brought to the children.
All smiles, they ran home. The familiar Asian poverty, which
we had witnessed since the beginning of the trip, seems even
more obvious here. Students and teachers were waiting for us
in their uniforms in the school at the entrance to the village.
As soon as we entered the classroom the children cheered.
They were silenced with a single mark that came from the
teacher. And with the second mark, they started singing
the songs they prepared for us joyfully. Then we delivered
the notebooks, pencils and other stationery to the teacher;
children altogether cheered “Akuun, akuun, çran!” “Thank
you, thank you very much!” We said goodbye to them. We
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toplandılar. Yanımızda
getirdiğimiz hediyeleri,
çocuklara verdik.
Hediyesini kapan
büyük bir sevinçle evine
koşuyordu. Gezinin
başından beri tanık
olduğumuz Asya’ya özgü
yoksulluk burada daha
bir aşikar. Köyün hemen
girişinde bulunan okulda öğretmen ve okul kıyafetleriyle
öğrenciler bizi bekliyorlardı. Sınıfa girdiğimiz anda
çocuklardan sevinç nidaları yükseldi. Öğretmenin bir işaretiyle
susan çocuklar, bir başka işaretle bizler için hazırlamış
oldukları şarkıları coşku içinde söylemeye başladılar. Daha
sonra yanımızda getirdiğimiz defter, kalem ve diğer kırtasiye
malzemelerini öğretmene teslim ettik. “Akuun, akuun çraan!”
diye bağırıyordu çocuklar, “Teşekkür ederiz, çook teşekkür
ederiz!” Etrafımızı saran çocuklara sarılarak vedalaştık. Ziyaret
edeceğimiz bir köy daha vardı ancak oraya gidebilmek için
bir tek yolumuz bulunuyordu; sığırların çektiği kağnılar... Bir
ulaşım aracı olarak kağnıyı kullanacağım hiç aklıma gelmezdi.

KAMPONG CHHNANG VE
YÜZER KÖY CHNOK TRU
Turun yeni bir günüydü ve büyük bir balıkçı kasabasını ve
ardından eski usullerle çanak çömlek yapan bir köyü ziyaret
ettik. Konuk olduğumuz bir köy evinde palmiye ağacından elde
ettikleri suyla yaptıkları içeceklerden ikram ettiler. Artık nehir
seyahatinin sonuna doğru yaklaşıyorduk. Mekong Nehri’nden
ayrılıp Tonle Sap Gölü’ne girecektik. Tonle Sap Güneydoğu
Asya’nın en büyük gölü. 1997 yılında UNESCO tarafından
'dünya biyosfer rezerv alanı' olarak ilan edilmiş. Tonle Sap
Gölü’nde tamamıyla su üzerinde bulunan Chnok Tru Köyü'ne
de uğradıkâ.

SIEM REAP: GEMİDEN AYRILIŞ
Sabah gemideki son kahvaltımızı yaptık. Öğleye doğru
gemiden ayrılırken herkesi bir hüzün kapladı. Yedi gün
boyunca bizi konuk eden geminin mürettebatıyla vedalaştık.
Deyim yerindeyse bize gözleri gibi baktılar. Mutfakta aşçı
harikalar yarattı. Garson kızlar, odalarımızı temizleyen
görevliler, kaptan ve yardımcıları, gemici, çımacı, güvenlik
görevlileri, gemi müdürü hepsi ama hepsi bu küçük ve
sevimli gemiyi bize evimiz gibi hissettirdiler. Bizi karaya
çıkaracak tekneler hareket ederken Toum Tiou 2 gemisi ve
mürettebatına el salladık. Siem Reap’e vardığımızda meşhur
Angkor Tapınakları’nın ilk kısmını gezdik ve tepelerde günü
batırdık. Ertesi gün oteldeki kahvaltı sonrası bin 200 yıl önce
inşa edilmiş olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde
bulunan muhteşem Angkor Wat Tapınakları’nı ziyaret ettik.
Bir sonraki gün Tayland’ın başkenti Bangkok’a uçtuk ve iki
günlük Bangkok programından sonra İstanbul’a döndük.
“Artık...” diyorum kendi kendime “Artık Asya’yı gördüm
diyebilirim”…
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planned to visit one more
village and the only way to go
there was to ride an ox-cart.
I never would have thought I
would ever use an ox-cart as
a transportation vehicle.

CHNOK TRU

KAMPONG CHHNANG AND
THE FLOATING VILLAGE

Today we visited a large fishing town and another town known
for its earthenware made using traditional methods. In a
house that hosted us as their guests, they offered us some
kind of drink made of palm tree water. It was almost the
end of our river tour. We left Mekong River and went to Tonle
Sap Lake. Tonle Sap is the largest lake of Southeastern Asia.
UNESCO announced this place as a ‘world biosphere reserve
area’ in 1997. We stopped by at Chnok Tru village that is
entirely built on water, too.

SIEM REAP: GOING ASHORE
We had our last breakfast on the ship. We all sadly left the
ship by the noon. We said goodbye to the crew of the ship that
hosted us for seven days. They took really good care of us,
indeed. The cook was amazing in the kitchen. The waitresses,
room service personnel, the captain and his assistants,
the seaman, the dockman, security personnel, the ship’s
husband... They all made this minor and lovely ship feel like
our home. We waves goodbye to Toum Tou 2 and its crew as
we departed on smaller boats, heading for the land. Once we
arrived in Siem Reap, we visited the first section of the famous
Angkor Temples and set the sun on the hills.
The next day we visited the amazing Angkor Wat Temples that
was built 1 thousand 200 years ago and has been included
in UNESCO’s List of World Cultural Heritages. We flied to the
capital of Thailand, Bangkok, the next day and returned to
İstanbul after a two-day Bangkok tour. “Now,” I say to myself,
“Now I can say I have seen Asia...”
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Filmler bu sefer depremi anlatacak
Movies are about the earthquake this time

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, afetlere karşı toplumsal bilinci ve
farkındalığı artırmak amacıyla gençlere yönelik bir kısa film yarışması düzenliyor.
‘Afete Hazır Gençler’ sloganıyla organize edilecek yarışmaya katılan filmlerin
gösterimi ise Büyük Marmara Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos’ta yapılacak.
Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) is
organizing a short film competition ‘Disaster-Ready Youth’ for young people, with
the purpose of raising social awareness on disasters. The films will be shown on 17
August, the anniversary of the Marmara earthquake.
Yazı - By: Elif İzgi Uluyüz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD,
acil durumlar, afetlerle mücadele ve farkındalığın
artırılması konusunda ülkemizin çatı kurumu...
Kurumlararası koordinasyon görevinin yanısıra tabana
inerek vatandaşların afet bilgisini artırmak için de
faaliyetlerde de bulunan AFAD, bu sefer de gençlerle bir
işbirliği yapıyor. Kısa Film Destek Programı (KFDP) ile
üniversite gençlik kulüplerinin ve ilgili üniversitelerde
oluşturulan öğrenci proje gruplarının yapacakları,
girişimci ruhlarını ön plana çıkaracakları kısa film
projelerine destek sağlıyor. ‘Afete Hazır Türkiye’
hedefiyle yola çıkan AFAD, toplum olarak farkında
olmamız gereken afet gerçeğinin algılanmasında, sosyal
sorumluluk duygularının, hayal güçlerinin ve becerilerin
birleşerek kapasite yükselteceği bu önemli programa
‘Afete Hazır Gençler’ sloganıyla mayıs ayında başlıyor.

Prime Ministry Disaster and Emergency
Management Presidency (AFAD) is the umbrella
organization of our country in subjects like
emergencies, disaster response and raising
awareness... In addition to its duty of operating in
coordination with other institutions, carrying out
projects to increase public conscious about disasters,
AFAD cooperates with the youth this time. The
institution is supporting university student groups
with the Short Film Support Program (SFSP) to
enhance their entrepreneurial spirits. Set out with
the goal ‘Disaster-Ready Turkey’, AFAD launches
this program in May with the slogan ‘Disaster-Ready
Youth’, that will contribute to the perception of
the reality of disasters and to the sense of social
responsibility.
mayıs - mayıs 2014
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KATILIMCILARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Hibe programına sadece; Türkiye’deki üniversitelerde
halihazırda kurulu ve üniversite yönetimi tarafından
resmen tanınan tüm öğrenci kulüpleriyle, İletişim
Fakültesi ve sinema, televizyon eğitim veren benzeri
fakültelerin öğrencileri tarafından oluşturulucak
iki-yedi kişilik proje grupları başvurabilecekler.
KFDP Programına başvuru koşullarını da içeren
‘Teklif Çağrısı’ ve diğer belgelere programın
Facebook sayfasından (FACEBOOK ADRESİ)
ulaşabilirsiniz.
2 Haziran 2014: Projeler için son başvuru tarihi
22 Haziran 2014: Kazanan projelerin ilanı
1 Temmuz 2014: Yararlanıcılarla Sözleşme imza töreni
1 Ağustos 2014: Filmlerin ön teslimi
14 Ağustos 2014: Filmlerin nihai teslimi
17 Ağustos 2014: Filmlerin yayınlanması ve etkinlikler

IMPORTANT NOTES FOR PARTICIPANTS

The grant program accepts applications of project
groups with two to seven members from all
communication, cinema, television faculties’ student
clubs that are presently established in Turkey or
officially recognized by the university administration.
You can read the Call for Proposal including terms of
application and other documents on the program’s
Facebook page. (FACEBOOK ADRESİ)
2 June 2014: Deadline for submitting projects
22 June 2014: Announcement of winning projects
1 July 2014: Ceremony for signing contract with
beneficiaries
1 August 2014: Pre-admission of films
14 August 2014: Final admission of films
17 August 2014: Presentation of films and activities

FİLMLER 17 AĞUSTOS’TA
GÖSTERİMDE OLACAK

THE FILMS ARE ON DISPLAY
ON 17 AUGUST

Pek çok farklı afetin yaşanabildiği ülkemizde Depremler,
yaşanma sıklığı ve sebep olduğu zarar bakımından en
üst sıradaki afet riskini oluşturuyor. Depremle birlikte
yaşama bilgisinin ve farkındalığının artırılması amacıyla
başlatılan KFDP, özellikle gençlerimizin dikkatini çekmeyi
ve bilginin hızla paylaşılarak çoğalmasını hedefliyor.
Program sonucunda üretilecek kısa filmlerin kamuoyuyla
Büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta
paylaşılması planlanıyor.

In our country, where various disasters might happen,
earthquakes are the most frequent and detrimental.
Initiated with the goal to raise awareness about life
with earthquakes, SFSP especially aims to appeal to
the youth and that the knowledge would spread out
rapidly through sharing. It is planned to show the
films on the anniversary of Marmara earthquake, on
17 August.

NE KADAR DESTEK SAĞLANACAK?
KFDP kapsamında ödenecek olan her hibe maksimum
10.000 TL olacak. Bu miktarın üzerindeki harcamalar
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HOW MUCH SUPPORT?
Each grant spared for SFSP is 10 thousand TL
maximum. For expenses that exceed this amount,
participants are asked to find an additional sponsor,

için ek sponsor, bağışçı bulunması veya
yararlanıcıların kendi kaynaklarını
kullanmaları gerekecek. Sağlanacak
destek miktarı gençlerin projelerini
gerçekleştirebilmek için ihtiyaçlarını
tanımladıkları bütçelerine esas alınmakla
birlikte, uzman görüşlerinden sonra
kesinleşecek. Program için ayrılan toplam
bütçe 150.000 TL olarak belirlendi.
Destek almaya hak kazanacak projeler,
uzmanlar tarafından projelere verilen
puanlara göre en yüksek puandan
başlanarak, toplam bütçe tükenene kadar
yapılan dağıtım sonucunda belirlenecek.

a grantor or to use their own resources.
The amount of financial support will be
determined by specialists, who will take
into account the expenses defined for
the budget. Total budget spared for the
program is 150 thousand TL. Starting
from the highest rank, the specialists will
divide the total amount among projects.
mayıs - mayıs 2014
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KÜTÜPHANELER
Bilginin mabetleri

LIBRARIES
Sanctuaries of knowledge
Yazı - By: Işıl Kaya

Yazının bulunuşundan bu yana insanoğlu bilgi
birikimini depolamak, gelecek kuşaklara aktarmak
için biriktirmeye başlamış. Kil tabletlerden oluşan ilk
kütüphaneler sayesinde bu uygarlıkların varlıklarından
haberdarız. Parşömen ve papirüsün keşfiyle birlikte
bilgiyi depolamak biraz daha kolaylaşmış, ama bu kez
de yeterli kopya çıkarmamak temel bir sorun olmuş.
Derken selüloz temelli kağıdın keşfiyle bugünkü kitabın
atası doğmuş. Bu kez mesele elle çoğaltma nedeniyle
her kitabın sınırlı sayıda kopyasının olmasıymış.
Gütenberg’in matbaayı keşfiyle bilgi hızla yayılmaya
başlarken, kütüphanelerin sayısı ve içerdikleri kitap
miktarı da katlanarak artmaya başlamış. Bugün
binyılların bilgisini bir günde üretebiliyor insanlık,
dijital teknolojiler sayesinde koskoca kütüphaneyi birkaç
DVD’ye sığdırmak mümkün, ama klasik kütüphanelerin
o kendine özgü havasını, selülozun kokusunu teneffüs
etmek, hâlâ pek çok insan için bir kutsal tören… Sizlere
dünyadaki bilgi mabetlerinden birkaç tanesini tanıtmak
istedik. Yolunuz düşerse bu kütüphanelerin bulunduğu
kentlere, mutlaka ziyaret edin. Bilginin geçmişine bir
yolculuğa çıkın…
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Since the invention of writing, mankind has collected
knowledge to store and hand down to future generations.
We know about these civilizations thanks to the first libraries
that were collections of clay tablets. Saving information and
knowledge became easier with the invention of parchment
and papyrus, but then the insufficient number of copies
became the main problem. Soon the father of today’s books,
cellulose based paper, was invented, turning the problem
into the limited numbers of copies – as they were copied
by hand. Knowledge and information started spreading out
really fast once Gütenberg invented the print house. The
number of libraries and their collections kept increasing too.
Today, the man can produce the knowledge of thousands
of years in a day; digital technologies have made it possible
to burn a single DVD with the content of a huge library, but
for many other people it is still considered a holy ritual to
breathe in that authentic atmosphere of the library and
the smell of cellulose... We wanted to introduce to you a
few of the temples of knowledge around the world. If you
happen to be in one of these towns some day, do pay a visit
to the library we will mention. Take a trip to the history of
knowledge...

mayıs - mayıs 2014
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LIBRARY OF CONGRESS
(ABD KONGRE KÜTÜPHANESİ) / ABD
LIBRARY OF CONGRESS / USA
Washington’daki ABD Araştırma Kütüphanesi, dört ayrı binadan oluşuyor. 32 milyon
kitap, , Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nden dünya tarihinde ‘Amerika’ sözcüğünün
milyon el yazması ve 1.3 kilometreyi aşan raf uzunluğuyla dünyanın en büyük
kütüphanesi... Kütüphane, hem ulusal hem de uluslararası eserleriyle bir kültür arşivi...
Adını Thomas Jefferson’dan alan tarihi binasında ücretsiz, rehberli turlar düzenleniyor.
Bu zengin kütüphanenin hediyelik eşya mağazasına uğramayı unutmayın; size göre bir
kitap mutlaka vardır.
The USA Library of Congress in Washington composes of four buildings. It is the world’s
largest library with 32 million books on over 1.3-kilometer-long shelves, including
unique pieces such as manuscripts and documents with the first use of the word
‘America’... This is an archive of culture with its national and international content.
Named after Thomas Jefferson, the library’s historical building can be toured with a
free of charge guide service too. Remember to check out the souvenir shop of this rich
library; there must be a book for you.

KARA ELMAS / DANİMARKA
BLACK DIAMOND/ DENMARK
Küçük Denizkızı’nın şehri Kopenhag’ı gezmenin en güzel yollarından biri de tekneyle
kanal turu yapmak. Bu tur sırasında rengarenk, Dan evlerinin devamında karşınıza
modern mimarinin sembolü, Kara Elmas çıkacak. Dilerseniz burada bir mola verip
gezinize daha sonra devam edebilirsiniz. Dan Kraliyet Kütüphanesi’nin devamı olarak
kanal boyuna yapılan bu modern bina, adını asimetrik şekli ve dış cephesindeki siyah
granit kaplamadan alıyor. Dışardan karanlık görünmesine rağmen yapı yüksek tavanlı ve
bol ışık alan iç bölümleri, Per Kirkeby imzalı tavan freskosuyla kitapseverleri ağırlıyor.
Kütüphane, bir konser salonunun yanı sıra fotoğrafçılık ve çizgi roman müzelerine sahip.
One of the best ways to tour the city of Little Mermaid, Copenhagen, is a canal tour by
boat. During this tour, following gorgeous Danish houses, you will see the symbol of
modern architecture, the Black Diamond. You can take a break here and continue your
tour from here. Built as to complement the Danish Royal Library, this modern structure
takes its name from its asymmetrical form and the black granite siding. Despite its dark
look from the outside, booklovers enjoy the high-ceiled interiors with plenty of light
and the ceiling frescoes by Per Kirkeby. In addition to a concert hall, the library shelters
photography and comics museums too.

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
(PORTEKİZ KRALİYET KÜTÜPHANESİ) / BREZİLYA
REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
(ROYAL PORTUGUESE READING ROOM) / BRAZIL
Rio’ya kadar gidip şehri görmeden dönen karnaval turistlerinden olmayın. Mimarisi ve
geçmişiyle Brezilya tarihinin bir özeti sayılan Kraliyet Kütüphanesi, çok vakti olmayan
kültür meraklıları için uygun bir tercih. 1887 yılında Rio’daki Portekizli göçmenler
tarafından inşa edilen kütüphane, Portekiz dışındaki en kapsamlı Portekizce edebiyat
koleksiyonuna sahip ve 350 bin eserin tamamı elektronik ortama aktarılmış durumda.
Kütüphane Brezilya’nın Portekiz hâkimiyetinde olduğu, Portekiz’in coğrafi keşiflerle
dolu altın çağına göndermeyle, gotik- rönesans bir üslupta inşa edilmiş. Tavanını
kaplayan mavi-kırmızı renkli vitrayı, ahşap mobilyaları ve dev avizesiyle hem Rio’nun
renkli kültürüne hem de Lizbon’un ağırbaşlı kiliselerine selam gönderiyor.
Don’t be one of those carnival tourists who go all the way to Rio but don’t even tour
the city. Regarded as a summary of Brazil’s history including its architecture and
background, the royal library may be a good option for culture-lovers who don’t have
a lot of time. Built by Portuguese immigrants in Rio in 1887, the library has the most
comprehensive literature collection in Portuguese except in Portugal. 350 thousand
books from the collection have been digitalized. The library is built in a GothicRenaissance style with a reference to the golden age of Portugal that is filled with
geographical discoveries, also during when Brazil was under Portuguese domination.
The structure salutes both Rio’s colorful culture and Lisbon’s graceful churches with the
blue-red stained glass ceiling, wooden furniture and huge chandelier.
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BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
(İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ) / MISIR
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
(LIBRARY OF ALEXANDRIA) / EGYPT
Mısır seyahatlerinin alışılmış rotası olan ‘Kahire - Piramitler - Kızıldeniz’ üçlemesini çeşitlendirmek
isteyenler için, İskenderiye cazip bir seçenek. MÖ. 331 yılında Büyük İskender’in kurduğu bu liman
kenti, Roma, Bizans, Osmanlı imparatorlukların yanı sıra, İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin de
izlerini taşıyor. İskenderiye’nin 3 kilometrelik sahil şeridi, kardeş şehri İzmir’in Kordon bölgesi kadar
popüler. Antik dünyanın kalbi, tarihin ilk araştırma enstitüsü olan ve sayısız filozof ve bilim adamı
yetiştiren İskenderiye Kütüphanesi 4’üncü yüzyılda yakıldığında, eserlerinin neredeyse tamamı
yok olmuştu. İşte bu efsanevi kütüphane, yaklaşık 1700 yıl sonra küllerinden doğdu. 2002 yılında
açılan kütüphane, misyonu kadar mimarisiyle de modern Mısır’ın gururu. Çok fonksiyonlu inşa
edilen kütüphanede konferans salonu, dört müze, dört sanat galerisi, 15 sabit sergi, planetaryum
ve restorasyon laboratuvarı da bulunuyor. Kütüphane şu an Mısır, Ortadoğu ve İslam konularına
özelleşmiş bir koleksiyon oluşturuyor. Bünyesindeki 8 milyon kitap arasında Arapça’nın yanı sıra
Fransızca ve İngilizce eserler de mevcut. Fransız Milli Kütüphanesi’nin yaptığı 500 bin kitaplık bağış
sonrası, Afrika’nın birinci, dünyanınsa altıncı en büyük frankofon kütüphanesi artık İskenderiye’de…
For those of you who want to add another color to the popular route of Egypt tours: ‘Cairo-PyramidsRed Sea’, Alexandria may be an alternative. Built by Alexander the Great in 331 BC, this coastal town
bears traces of Rome, Byzantine, Ottoman as well as British and French colonization. Alexandria’s
3-kilometer-long coastal band is popular like İzmir’s Kordon area. When the Library of Alexandria,
that was the first research institute of the history and had trained numerous philosophers and
scientists, was burnt down in the 4th century, almost all books were destroyed. This legendary library
rose from its ashes after 1700 years. Reopened in 2002, the library is the pride of Egypt not only with
its mission but also with its architecture. The multifunctional library shelters a conference hall, four
museums, four art galleries, 15 permanent exhibitions, a planetarium and a restoration laboratory.
The most recent project of the library is to create a collection specialized in Egypt, Middle East and
Islam. About 8 million books in Arabic, French and English languages are available here. Following
the donation France made with 500 thousand books, this is Africa’s number one and the world’s
number six largest Francophone library...

ÇİN MİLLİ KÜTÜPHANESİ / ÇİN HALK CUMHURİYETİ
NATIONAL LIBRARY OF CHINA /
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Pekin, Çin turizminin de kalbi. Yasak Şehir’den İpek Pazarı’na kadar sayısız mekânın
hakkını vererek gezmek için bu şehre en az bir hafta ayırmak gerekiyor. Geziniz sırasında
Milli Kütüphane’ye yapacağınız kısa bir ziyaret, eşsiz Çin alfabesinin Çin kültürüne ve
tarihine nasıl yön verdiğini anlamanızı sağlayacak. Kâğıt ve matbaanın anavatanı Çin’in
kütüphanelerinden bahsetmeden olmaz. Üniversite kütüphanelerinde milyonlara varan
adetlerde kitap bulunduran Çin’in başkenti Pekin’dekii milli kütüphanesi de bu kültüre
yaraşır şekilde 26.3 milyon kitap bulunduruyor. Asya’nın en büyüğü olan kütüphane, bu
yıl 100’üncü yaşını kutladı. Çin hanedanlarının arşivlerinin burada bulunması sebebiyle
ülkenin ‘toplumsal hafızası’ konumunda. Kâğıt ve matbu kitap arşivinin yanı sıra
kaplumbağa kabuğu ve kemiklere yazılı metinler, taş anıt parçaları, antik kitabeler,
taşbaskı yazılar da mevcut.
Beijing is also the heart of tourism in China. You need to spare at least a week to spend
in this city to see the numerous places, from the Forbidden City to the Silk Market. A
short visit to the national library may give you an idea of how the unique language of the
Chinese has guided the culture and the history. We can’t just not talk about the libraries
of China, that is the homeland of paper and print house. In addition to the millions of
books in the university libraries, the national library in Beijing shelters 26.3 million
books. The largest in Asia, the library celebrated its 100th anniversary this year. It is the
‘social memory’ of the country since the archives of Chinese dynasties are also here.
Besides published archives, there are also unique pieces here, such as inscriptions on
turtle’s shell and bones, pieces of stone monuments, ancient tablets and lithos.

THE BRITISH LIBRARY
(BİRLEŞİK KRALLIK MİLLİ KÜTÜPHANESİ) / BRİTANYA
THE BRITISH LIBRARY / UNITED KINGDOM
Londra’daki hemen her yapı ‘üzerinde güneş batmayan imparatorluk’un başkentine
yakışır bir ihtişama sahip ve British Library de bir istisna değil. Kütüphanede, Birleşik
Krallık ve İrlanda’da basılan her kitabın bir kopyası da dâhil olmak üzere, toplam 14
milyon kitap, el yazması, harita, gazete, dergi, nota, ses kaydı, fotoğraf ve pul bulunuyor.
En önemli eserler arasında ‘Lindisfarne Gospelleri’, Antarktika kaşifi Kaptan Scott’un
günlüğü, ‘Alice Harikalar Diyarında’nın, yazarı Lewis Carroll tarafından kaleme alınmış
orijinal el yazısı versiyonu ve Florance Nightingale’in ses kaydı yer alıyor. Ayrıca
Avrupa’da matbaada basılmış ilk kitap olan ‘Gütenberg İncili’nin orijinal baskısı da
bu kütüphanede... 20’nci yüzyılda İngiltere’de inşa edilen en büyük kamu binası olan
kütüphanede galeriler ve ana bina ziyaretçilere açık.
Almost all buildings in London present a kind of glory befitting the capital of ‘the
kingdom where the sun doesn’t set’, and British Library is no exception. The library
offers about 14 million book, manuscript, map, newspaper, magazine, musical note,
audio recording, photo and stamp including a copy of each book published in the UK
and Ireland. Starring pieces of the collection are the ‘Lindisfarne Gospels’, the diary of
Antarctica explorer Captain Scott, the originally handwritten Alice in Wonderland by
Lewis Carroll and Florence Nightingale’s voice recording. Besides the original copy of
the Gütenberg Bible, which is the first book ever published in a print house in Europe.
The galleries and the main building of the library, which was the largest
public
building
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AVUSTURYA MİLLİ KÜTÜPHANESİ / AVUSTURYA
AUSTRIAN NATIONAL LIBRARY / AUSTRIA
Habsburg hanedanı tarafından 14’üncü yüzyılda kurulan, 187inci yüzyılda yeniden inşa
edilen kraliyet kütüphanesi bugün 7.4 milyon esere ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın
barok üsluptaki en büyük kütüphanesi olan yapı, Viyana’daki ünlü Hofburg Sarayı’nın
içinde bulunuyor. Koleksiyonunun en önemli parçaları arasında, Reform hareketinin
lideri Martin Luther’in eserleri var. Kütüphane, mimarisi ve tarihi kadar, dünya
çapındaki müzeleriyle de ilgi çekici. Dünyadaki tek Harita ve Küre Müzesi ve dünyanın
en zengin papirüs arşivinin yer aldığı Papirüs Müzesi özellikle görülmeye değer. Kraliyet
kütüphanesinin ana koridoru olan, ihtişamlı ‘Prunksaal’ bölümünden geçerek gezinize
Hofburg Sarayı’nda devam edebilirsiniz.

STIFTSBIBLIOTHEK ST. GALLEN
(AZİZ GALL MANASTIRI KÜTÜPHANESİ) / İSVİÇRE
STIFTSBIBLIOTHEK ST. GALLEN
(ABBEY LIBRARY OF SAINT GALL) / SWITZERLAND
Alp Dağları eteğindeki St. Gallen şehri, Zürih’e trenle bir saat mesafede bulunuyor.
İster kayak tatilinizde ufak bir şehir molası, ister Zürih ziyaretinizde günübirlik bir
yolculuk olsun, 1983’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilen manastırıyla ve bu
manastırdaki kütüphanesiyle St. Gallen unutulmaz bir anı olacak. Tarihi 9’uncu yüzyıla
kadar uzanan Aziz Gall Manastırı’na ait, barok üsluptaki kütüphane, dünyanın en eski dini
kütüphanelerinden biri. Toplam 160 bin kitaptan 2 bin 100 tanesi 8’inci yüzyıl ila 15’inci
yüzyıl dönemine ait. Kütüphane halka açık; ancak 1900’den önce basılmış tüm eserlerin
yalnızca okuma odasında okunması şartı var. Köklü kütüphane günümüz teknolojilerine
de uzak değil. Sanal kütüphane çalışmaları kapsamında 400 eser dijital formata çevrildi.
Sitting by the skirts of the Alps, St. Gallen town is at one hour distance to Zurich by
train. Whether as a short break during your ski vacation or a day trip in Zurich, St. Gallen
will be an unforgettable memory with its library and the monastery, which made it
to UNESCO’s List of World Heritages in 1983. Dating back to the 9th century, St. Gall
Monastery shelters a Baroque style library, that is one of the oldest religious libraries
in the world. Out of a total number of 160 thousand books, 2 thousand 100 ones are from
the 8th to 15th century. The library is open to public; however it is conditioned that all
books published before 1900 will be read in the reading room only. This rooted library is
familiar with today’s technologies too. 400 books have been digitalized within the scope
of the virtual library project.

BIBLIOTECA ESCURIALENSE
(EL ESCORİAL KÜTÜPHANESİ) / İSPANYA
BIBLIOTECA ESCURIALENSE
(EL ESCORIAL LIBRARY) / SPAIN
İspanya Kraliyet Sarayı, Başkent Madrid’in 28 kilometre ötesindeki San Lorenzo de El
Escorial bölgesinde bulunuyor. Bilinen adıyla ‘El Escorial’, manastır, okul, müze ve
saraydan oluşan, çoklu bir yapı. 16’ncı yüzyılda inşa edilen El Escorial, her yıl 500 bin
turisti ağırlıyor. İspanya Kraliyet Sarayı bünyesindeki kütüphane oldukça ihtişamlı. Kral
II. Philip’in kişisel koleksiyonunu bağışlamasıyla temelleri atılan kütüphane, İspanya
ve diğer ülkelerin önde gelen kütüphanelerinden eserler satın alarak koleksiyonunu
zenginleştirmiş. Bugün 40 binden fazla eser, 54 metre yükseklikteki salondaki raflarda
sergileniyor. Kütüphane, mermer zeminleri ve el oyması ahşap rafları kadar, tavan
kemerindeki fresklerle da meşhur. Bu fresklerde, antik dönemde ‘özgür bir birey’ olmak
için şart koşulan yedi özgür sanat yani diyalektik, retorik, gramer, müzik, aritmetik,
geometri ve astronomi resmediliyor.
The???
Royal Palace of El Escorial is in San Lorenzo de El Escorial region - 28 kilometers
from Madrid. Popularly known as ‘El Escorial’, the structure composes of a monastery,
school, museum and palace. Built in the 16th century, El Escorial is visited by 500
thousand tourists every year. The library inside the Royal Palace of El Escorial is
magnificent. Founded following the donation of King Philip II’s personal collection,
the library enriched its collection by purchasing works from other countries’ leading
libraries. Today, over 40 thousand books are displayed on shelves of a huge hall with a
ceiling as tall as 54 meters. The library is famous for its marble surfaces, hand-carved
wooden shelves and frescoes on the ceiling arch. These frescoes represent the seven
conditions of becoming ‘a free individual’ in the ancient times: The seven arts –
dialectics, rhetoric, grammar, music, arithmetic, geometry and astronomy.
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Built by the Habsburg dynasty in the 14th century and reconstructed in the 18th century,
the royal library shelters 7.4 million books today. The largest Baroque structure in
Europe, the library is within the borders of the celebrated Hofburg Palace in Vienna. The
most important pieces of the collection include the works of the leader of the reform
movement, Martin Luther. The library is interesting for its world-renowned museums as
well as with its architecture and history. The only map and sphere museum of the world
and the most comprehensive papyrus museum of the world are especially worth seeing.
You can pass through the Prunksaal, that is the glorious main corridor of the royal
library, and continue your tour inside the Hofburg Palace.
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Cahil cesaretim;
Hindistan’a ilk yolculuğum
The courage of ignorance; my first trip to India

Hindistan bir ülke değil, bir kıta, zaten ‘altkıta’ deniyor… 1 milyarın
üzerinde farklı din, etnik gruptan insanın yaşadığı bu ülkenin binlerce yıl
geçmişten gelen tarihsel mozaiği, pek az rastlanır bir kültürel zenginlik
ortaya çıkarmış. Bu kültürü hazmetmek için bir kez gitmek yetmez, ben de
ilk ziyaretimde bunu anlamış oldum!
India is not a country; it is a continent - a ‘subcontinent’ to be precise...
The thousands of year’s historical mosaic of this country, where over 1
billion people of various religions and ethnicity live, represents a quite
rare culture wealth. A single trip to this place is not enough to digest this
culture; this is what I figured out in my first visit.
Yazı - By: Ayşin Mercan Albayrak
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İngiltere’de yaşadığım dönemde etrafımdaki hemen
herkesin Hindistan’a gitmiş olduğunu ve o bölgeyle
ilgili anlattıklarını duyunca ben de meraklanıp
gitmem gerektiğine karar verdim. O günlerde yoga da
yaptığım için Hindistan’a gitmek yoganın doğduğu
ülkeye yapılacak özel bir gezi olacaktı.
Soğuk bir kış günü, şubat ayının ortalarında
Londra’dan kalkan Kuwait Airways uçağıyla Kuveyt
aktarmalı olarak Delhi’ye oradan da Racastan’ın
başşehri Udaypur’a gidecek ve yoga grubuna katılarak
dört hafta şehre biraz uzak bir tatil köyünde sabah
akşam yoga yaparak geçirip yoga eğitmenliği için
de dersler alacaktım. Son haftayı da bulunduğumuz
bölgeyi gezerek geçirip son iki gecesinde aşramda
kalıp, dönecektik.
HAVALİMANINDA ASKERİ BARİKATLAR
Daha önce de Uzakdoğu’ya birkaç defa gittiğim
için Hindistan’a tek başına gitme konusunda
aklıma hiçbir soru gelmemişti. Uzun ve keyifli bir
yolculuktan sonra Delhi Havalimanı’na inince hafif
bir tedirginlik sardı beni. Önce kışlık kıyafetlerimden
kurtulmam gerekiyordu. Havalimanı içinde üstümü
değiştirebileceğim bir yer bulmaya çalıştım.
Havalimanı içindeki bir tuvalette üstümü değiştirdim.
Burası oldukça temiz ve düzenliydi, tuvaletler bizim

During the time I lived in England when I found out
that everybody around me had been to India and had a
lot to talk about it, I decided to go there myself. Since
I was doing yoga back then, I thought this would be a
special trip to the homeland of yoga. On a cold winter
day in the middle of a february, first I took a plane from
London to Delhi by Kuwait Airways; and from there I
went to the capital of Rajasthan, Udaipur. My plan was to
join a yoga group and spend four weeks doing yoga, also
getting classes to become a trainer, in a place a little far
from the city. I spared the last week to tour the area and
spend two nights in an ashram.
MILITARY BARRICADES AT THE AIRPORT
Since I have been to the Far East a couple of times
before, I never questioned going to India all by myself.
After a long and enjoyable journey, I got a little nervous
at the Delhi Airport. I had to get rid of my winter clothes
first – I must find a place in the airport to change my
outfit. I used the restroom to do this; it was neat. The
toilets were like a kind of squatting toilet, what we call
‘alla turca’. I found out that I should take a bus to the
other terminal to take the domestic flight. I realized the
first oddness as I was trying to find the bus stop: There
were soldiers around the terminal, formed in groups
behind sandbags and aiming their machine guns at us.
mayıs - mayıs 2014
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alaturka dediğimiz usulün başka bir çeşidi gibiydi. İç
hat uçuşunu yapmak için farklı bir terminale otobüsle
gitmem gerektiğini öğrenip otobüslerin kalktığı yeri
bulmaya çalışırken karşılaştığım ilk ilginç durum
havalimanı etrafında konumlanmış, etrafları kum
torbalarıyla dolu noktalarda makineli tüfekleri bize
çevrili askerlerdi. Pek çok havalimanındaki güvenlik
tedbirlerini bildiğim için makineli tüfeğe şaşırıp
ürksem de kendimi hemen durumun normal olduğuna
ikna ettim.
Havalimanının kalabalıklığı ve karmaşası, macera
duygumu, yeni bir yer görmenin heyecanını daha da
artırıyordu. Otobüsle iç hat terminaline ulaştığımızda
otobüsten bagajlarımı indirmeye yardıma gelen otobüs
muavini Sih nasıl olduğunu anlamadığım bir hızla
bagajlarımı alırken beni taciz etti.
Bu tür taciz hikâyelerini otelde başka arkadaşlardan
da dinledim. Trende birden bire bir elin bacağını
tutmasını yaşayan da olmuştu, ısrarla konuşup birlikte
bir yere gitmek isteyen de… Hatta daha tecrübeli bir
kadın yüzük takmanın işe yaradığını söylemişti. Ne yazık
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As I’m familiar with all kinds of security measures in
various airports, I convinced myself that this is normal.
The crowded and chaotic airport was triggering my
adventurous side and making me more excited about seeing
a new place. Once we arrived at the domestic terminal,
the bus driver’s assistant Sih, who approached me to help
getting my luggage, groped me so swiftly that I didn’t even
realize how. I listened to similar stories of harassment from
other people at the hotel. Someone experienced some
groping in the train, while another one was almost forced
to have a coffee together... A rather experienced woman
recommended wearing a wedding ring to avoid at least
some of it. Unfortunately, one of the main problems of India
involves harassment, rape, violence and murder of women...
Governments take measures to stop this, supposedly, which
doesn’t seem to be changing anything though!

IF YOU’RE ON TIME, YOU’RE IN THE WRONG PLACE!
Once I overcame this shock, I reached the domestic
terminal. There were a few other things that surprised
me but I was continually distracted by the colorful
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Haftada bir gün otelden çıkıp şehre
gidiyorduk ve her yolculukta bizdeki tabirle
kelle koltukta gitmenin yarattığı travmayı
bir haftada ancak iyileştirebiliyordum.
Kamyonlar, otobüsler, arabalar,
motosikletliler, bisikletliler, yayalar ve
türlü çeşitli hayvanlarla cümbür cemaat
bir yolculuk ve herkes kafasına göre
takılıyor hissi hepimizi oldukça şaşırtmıştı.
Dikkatimi çeken başka bir şey de bütün
büyük araçların arkasında ‘ lütfen kornaya
bas’ yazısı olmasıydı.
We left the hotel once a week and went
downtown; each time it took a week to cure
the trauma caused by this experience our
courage in our hands. Trucks, buses, cars,
motorcycles, bicycles, pedestrians and
various animals, altogether traveling but
not in the same direction. This was very
surprising to us. Another thing that caught
my attention was the note on almost all
vehicles: “Horn OK please”.

ki Hindistan’ın en önemli sorunlarından biri kadınlara
yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet… Bu sorunu
çözmek için hükümetler önlem alıyor, ancak pek fazla
bir şey çözebildiklerini söylemek mümkün değil!

DAKİKSENİZ YANLIŞ YERDESİNİZ!
Bu ilk şoku atlattıktan sonra iç hat terminaline ulaştım.
Orada da ufak tefek şaşkınlık yaratacak şeyler olduysa
da kadınların renkli kıyafetleri, tanımadığım bir sürü
baharatın birbirine karışmış kokusu, anlamadığım
bir dilde yüksek sesle konuşan insanların gürültüsü,
karmaşa, koşturmaca dikkatimi dağıttı.Bir buçuk saat
süren iç hat uçuşundan sonra beni bir taksinin gelip
alması gerekiyordu ancak yanlış bir bilgilendirme
olmuş ve beni karşılamaya gelen kişi bir saat
gecikmişti. Otobüs deneyiminden sonra sağ salim otele
gidip gidemeyeceğim konusunda endişelerim
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clothes of women, the mixture of unfamiliar spices,
the sound of people speaking loudly in an unfamiliar
language, the chaos and the rush. I got off the plane
after the one and a half hour flight; a taxi was supposed
to pick me up but there was a misunderstanding
and the car arrived an hour later. After that shocking
experience in the bus, I was worried whether I could
make it to the hotel all safe and sound. But then I
thought of the yoga training organizers, who were
expecting me at the hotel, and I felt relieved since they
would look for me after all.

A REAL KIND OF TRAFFIC TERROR!
I arrived at the hotel after a half hour drive, but all
the things I had seen and experienced during this trip
made it feel like 10 hours. The driver was speeding
dangerously, disregarding all rules, trucks coming at us,

olsa da beni otelde yoga eğitimini düzenleyenlerin
beklediği ve ulaşmazsam beni arayacaklarını
düşünmem içimi bir nebze rahatlattı.

TRAFİK TERÖRÜ NEYMİŞ GÖRÜN!
Taksi gelip beni alınca yine nerdeyse bir saat süren
yolculukla otele vardım ama otele varana kadar
gördüklerim, yaşadıklarım bu bir saati bana 10 saat
gibi yaşattı. Taksi sürücüsünün araba kullanma
hızı, kurallara hiç uymaması, ters yönde üzerimize
kamyonların gelmesi, yolda aheste dolaşan inekler,
bol bol korna çalınması bir an bu ülkeden geri
dönemeyeceğim korkusuna kapılmama sebep oldu.
Ayrıca yolda inşaat işinde çalışan kadınları görmek
de oldukça tuhaftı. Kaya, taş, toprak taşıyan kadın
kümeleri her yerdeydi. Erkekler ise çay dükkânlarının
önünde ya ayakta, ya çömelmiş vaziyette oturup
sohbet ediyorlardı. Bu görüntü bana ülkemizde kırsal
kesimde yaşananları hatırlattı. Kadının çalışması,
erkeğin lak lak yapması kültürü her yerde aynıydı.
Ancak içimden "Hiç değilse bizim köylü kadınlarımız
yol veya ev inşaatında çalışmıyor" diyerek teselli
buldum.

cows everywhere, plenty of honking... I feared I might
never go back home from this country. It was also odd
to see female construction workers. Groups of women
carrying rocks and earth, while men chatting in front
of cafes. This image reminded me of the rural parts of
our country. This culture of women working and men
chattering was the same everywhere. Well, I found
relief in thinking that our women didn’t work in road
construction, at least.

THE RIOT OF COLORS IN
THE MIDST OF DUST AND DARKNESS
The things I have seen during my stay in this country
made me feel like I was traveling in time. It was like I
went back a hundred years, but cars and cellphones
came with me too. Another feeling I remember of this
country is the colors of women’s clothes. It seemed
like if someone took women out of this picture, this
country would be all in black. For me, their colorful shari
that danced in the wind looked like flowers blooming
in darkness. The area I visited was celebrated for its
marbles; so the marble workshops and the dust of these
workshops along the road made the region’s desert-like
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TOZUN, KARANLIĞIN İÇİNDE RENK CÜMBÜŞÜ
Bu ülkede kaldığım sürece gördüklerim bana zamanda
yolculuk yapmış duygusunu yaşattı. Sanki en az 100
yıl geriye gitmiştim ama arabalar ve cep telefonları
da benimle gelmişti. Yine bu ülkeyle ilgili başka bir
düşüncem de kadınların renkli kıyafetlerinin yarattığı
o güzel duygu. Birisi ülkeden kadınları çekip alsa
kapkara bir karanlıkla kalakalacaklarmış gibiydi.
Onların o efil efil uçuşan rengarenk sarileri bütün
karmaşanın, tozun, karanlığın içinde açan çiçeklerdi
benim gözümde.
Gittiğim bölge dünya çapında mermerleriyle
ünlü bir bölgeymiş ve bu nedenle yol boyunca
mermer atölyeleri ve bu atölyelerin oluşturduğu
toz bulutu, bölgenin çöle benzer yapısını daha da
mistik yapıyordu. Racastan eyaleti bir raca, yani
prens tarafında yönetiliyordu. Raca hemen bütün
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look even more mystical. Rajasthan state is ruled by a
raja, or prince. The raja opened almost all his palaces to
tourism and although this region is close to the Pakistan
border, it is quite touristic. Udaipur claims that it is the
Venice of India. According to what I have read before I
came here, it was also known as ‘the white city’. But it
was a dry year; the lakes were dried up, people walked
under the bridges and some of them relieved themselves
there too.

SHRIEKING SOUNDS OF HONKING EVERYWHERE...
We left the hotel once a week and went downtown;
each time it took a week to cure the trauma caused
by this experience our courage in our hands. Trucks,
buses, cars, motorcycles, bicycles, pedestrians and
various animals, altogether traveling but not in the
same direction. This was very surprising to us. Another
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saraylarını turizme açmıştı ve Pakistan sınırına yakın,
kuzeydoğuda olmasına rağmen oldukça turistikti
bu bölge. Udaypur Hindistan’ın Venediki olduğunu
iddia eden bir şehirdi. Gitmeden önce öğrendiklerime
göre 'Beyaz Şehir' de deniyordu. Ancak o yıl yağmur
yağmamış, göller kurumuştu ve köprülerin altında
insanlar yürüyor ve bazen zaruri ihtiyaçlarını orada
gideriyorlardı.

ACI KORNA SESLERİ HER YERDE…
Haftada bir gün otelden çıkıp şehre gidiyorduk
ve her yolculukta bizdeki tabirle kelle koltukta
gitmenin yarattığı travmayı bir haftada ancak
iyileştirebiliyordum. Kamyonlar, otobüsler, arabalar,
motosikletliler, bisikletliler, yayalar ve türlü çeşitli
hayvanlarla cümbür cemaat bir yolculuk ve herkes
kafasına göre takılıyor hissi hepimizi oldukça
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thing that caught my attention was the note on almost
all vehicles: “Horn OK please”. I couldn’t understand
why this is especially demanded while there is already
an endless noise of honking. After my four-week
experience, I figured that this was a way to maintain
order in chaos. If there is a smaller vehicle behind a
bigger one, the smaller one honks and the bigger one
responds by turning flashers on if the road is open,
letting the smaller one overtake even in the most
impossible turn.

EXPERIENCE RUNNING FROM COWS!
The funniest experience we had must be the one evening
when the taxi we ordered misunderstood again and
had us wait. By the way, every time we ordered a taxi,
he managed to have us wait. But then they were so
adorably apologizing when they arrived that we were

şaşırtmıştı. Dikkatimi çeken başka bir şey de bütün
büyük araçların arkasında ‘ lütfen kornaya bas’ yazısı
olmasıydı. Zaten yolculuğu bitmez tükenmez korna
sesleri arasında yapıyor olmanın yanında bunun
özellikle isteniyor olmasına bir anlam verememiştim.
Dört haftalık tecrübelerim sonunda anladım ki bu,
karmaşanın içinde düzeni koruma yoluydu. Büyük
araç arkasına takılmış olan küçük araç kornaya
basıyor, yol müsaitse büyük araç selektörle işaret
veriyor ve küçük araç da bu bilgiyle bize göre hiç
sollama yapılmaması gereken virajlarda bile sollama
yapıyordu.

İNEK SÜRÜSÜNDEN KAÇMAK DA VARMIŞ!
Yaşadığımız bence en komik olay bir akşam
şehirden dönerken bizi almaya gelecek taksinin
yine yanlış anlayıp başka yere gitmesinden dolayı
beklerken başımıza gelenlerdi. Bu arada bizi
alacak taksiler hep bir şekilde geç kalmayı ve bizi

cooling off soon enough. The way they speak like they
are speaking with little round rocks in their mouth,
moving their neck and with bright eyes... As we were
waiting for our ride, suddenly a flock of cows entered
the square. At first they were cool but they started
running towards us like they were pissed at us for some
reason. Not knowing what to do, we all started running
in different directions. Screaming we climbed up the
temple; we were running and laughing.

THOSE WHO WOULDN’T HURT A FLY
The dominant religion of the region is Jainism that is
relevant to Hinduism. We were told that Gandhi and his
companions were of this religion too. Worldwide known
‘nonviolent resistance’ also had something to do with
this religion. Women wore a kind of tulle on their faces.
They are all vegetarians; and they wear this tulle to avoid
accidentally killing flies and other bugs that might get
in the mouth. Moreover, they only consume vegetables
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bekletmeyi beceriyorlardı, ama o kadar şirin bir
halde yapıyorlardı ki bunu onlar gelene kadar olan
kızgınlığımız, boyunlarını oynatarak, ağızlarının
içinde taş yuvarlarcasına konuşmaları ve ışıl ışıl
gözleri nedeniyle geçiyordu. Biz aracımızı beklerken
birden meydana inek sürüsü girdi. Önce sakin sakin
yürüyen inekler bir nedenle kızgınlıkla üzerimize
doğru koşmaya başladılar. Ne yapacağını bilmeyen
bizler ineklerin gazabından korunmak için dört
bir yana kaçışmaya başladık. Hepimiz çığlık çığlığa
meydanın bir köşesindeki tapınağın basamaklarını
üçer beşer tırmandık, hem korkudan kaçıyor hem de
halimize gülüyorduk.

KARINCAYI BİLE İNCİTMEYENLER
Racastan'ın asıl dini Hinduizm ile akraba bir din
olan Jayizm... Söylenen o ki Gandi ve arkadaşları da
bu dine mensuptu. Dünyada yaygın olarak bilinen
‘şiddetsizlik direnişi’nin de ait oldukları dinle ilgisi
vardı. Kadınlar yüzlerinde tül bir örtüyle dolaşıyorlar.
Hepsi vejetaryen, tesadüfen ağızlarına kaçacak sinek,
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and fruits that grow on soil and keep their roots once
ripped. Their religion forbids eating vegetables and fruits
like potatoes and carrots, which are completely gone
once ripped. It is also forbidden to kill animals; rats were
all around the temples.

HOUSE MADE OF COWPIE
We spent two nights at an ashram at the end of our
journey. Mr. Mehta was a professor of agriculture. He
returned to his village after many years and built this
ashram. The point of this place is to teach villagers about
proper methods of agriculture. The roses I smelled in this
ashram smelled like the roses from my childhood. After
we found out that the guest houses within this ashram
were made of cowpie, we had a good laugh about it.

MORE THAN A JOURNEY
My first trip to India has been a great life experience for
me. I thought I discovered a culture that is very similar
to ours. Even the food that is way too spicy was similar.
I was appealed by the friendly people there, their dark
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böcek gibi küçük hayvancıkların ölümüne sebep
olmamak için bu tülü takıyorlar. Ayrıca sadece
yerin üstünde yetişen ve koparıldığında kökünü
kaybetmeyen sebze ve meyveleri tüketiyorlar.
Patates, havuç gibi kökü yerin altında olan
ve çıkarıldığında tamamen yok edilen bu tür
sebzelerin yenmesi dinlerince yasak. Hiçbir
hayvan öldürülmüyor, tapınaklarda fareler cirit
atıyor ve öldürülmeleri de dinen yasaklanmış.

TEZEKTEN EVDE KONUK OLMAK
Yolculuğun sonunda iki gece bir aşramda kaldık.
Bay Mehta, ziraat profesörüydü. Yıllar sonra
köyüne dönmüş ve orada bu aşramı kurmuştu.
Aşramın amacı civar köylülere doğru yöntemlerle
tarım yapmasını öğretmekti. Aşramın bahçesinde
yetiştirdiği güllerin kokusu çocukluğumda
kokladığım güllerin kokusuna benziyordu.
Aşramın içinde misafirlerin kalması için yaptığı
evlerin tezekten yapıldığını öğrenmek aramızda
espri konusu olmuştu.

YOLCULUKTAN ÖTE
BİR HAYAT TECRÜBESİ
Hindistan’a yaptığım ilk yolculuk benim açımdan
büyük bir hayat tecrübesiydi. Bize oldukça yakın
bir kültür keşfettiğimi düşündüm. Yemekleri
bile çok baharatlı olmasına rağmen benziyordu.
İnsanlarının sıcaklığı, gülen simsiyah gözleri,
yüzlerinden eksilmeyen tebessümleriyle
çok çekici geldi. Yaşadığım bütün aksilikler,
beklemeler, çok acı olduğu için yiyemediğim
yemekler, yemeklerin dokunması yüzünden
yaşadığım bitmez tükenmez karın ağrılarına
rağmen ben bu ülkeyi ve insanlarını çok sevdim.
Cahil cesaretiyle gittiğim Udaypur gezisini kazasız
belasız atlattım. Hindistan ya çok sevilen ya da hiç
gitmeye cesaret edilmeyen bir ülke. Ve ben çok
sevenlerdenim; daha sonra iki defa daha bu güzel
ve süprizlerle dolu ülkeye gittim.

and smiling eyes, warm expressions. I loved this
country and its people despite all the problems I
went through, the waiting, the very hot food that
is almost inedible and the stomach problems
because of the food... Luckily I got over this trip to
Udaipur, which I took without hesitation and with
the courage of ignorance. One either loves India or
never has the courage to go there. And I’m one of
those who love it very much; I traveled back to this
beautiful country that is full of surprises two more
times later on.
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Hindistan’a yaptığım ilk yolculuk benim açımdan büyük bir hayat
tecrübesiydi. Bize oldukça yakın bir kültür keşfettiğimi düşündüm.
Yemekleri bile çok baharatlı olmasına rağmen benziyordu.
İnsanlarının sıcaklığı, gülen simsiyah gözleri, yüzlerinden
eksilmeyen tebessümleriyle çok çekici geldi. Yaşadığım bütün
aksilikler, beklemeler, çok acı olduğu için yiyemediğim yemekler,
yemeklerin dokunması yüzünden yaşadığın bitmez tükenmez karın
ağrılarına rağmen ben bu ülkeyi ve insanlarını çok sevdim
My first trip to India has been a great life experience for me. I
thought I discovered a culture that is very similar to ours. Even
the food that is way too spicy was similar. I was appealed by
the friendly people there, their dark and smiling eyes, warm
expressions. I loved this country and its people despite all the
problems I went through, the waiting, the very hot food that is
almost inedible and the stomach problems because of the food...
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KÜLTÜR BALIKÇILIĞI
Denizlerde balık tarlası kurmak!
Amerikan Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre kültür balıkçılığı
dünyanın en hızlı gelişen gıda sektörü. Günümüzde masamıza gelen
balıkların yüzde 50’si kültür balıkçılığı aracılığıyla üretiliyor ve bu sayı hızla
artmakta... Oysa bu oran daha 10 yıl önce üçte birine tekabül ediyordu.
Yazı - By: Işıl Kaya
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CULTURE FISHING
Farming fish in the sea!
According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations
data, culture fishing is the world’s fastest growing food sector. In other words,
50 percent of the fish we eat is produced by culture fishing and this figure
continues to rise. Whereas, only a decade ago the rate was one third.

Kime sorarsak soralım, dünyadaki en önemli besin
kaynağının balık olduğu söylenecektir. Gün geçtikçe
dünyada daha çok insan balığın ne kadar önemli bir
gıda olduğunu kavramakta... Günümüzde, su ürünleri 1
milyardan fazla insanın başlıca besin kaynaklarından…
Ve bu nüfusun önemli bir bölümü tüm protein kaynağıın
denizden sağlıyor. Güneydoğu Asya ve Batı Afrika’nın
önemli bir bölümünde açlığın tek çaresi balık avcılığı…
Ama tabii ki sadece bu coğrafyalardaki yoksul nüfus
değil, tüm dünya ciddi biçimde balık tüketiyor ve
talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Sadece dünya
nüfusundaki artışla alakalı değil bu. Özellikle gelişmiş
ülkelerde deniz ürünleri öteki gıdaların yerini almakta…
Bu ülkelerin yaşayanları sudan çıkan lezzeti akıllarına
kazımak istiyor. Bu yönelim sağlıklı yaşam bilincinin
yerleşmesi açısında da çok umut verici. Ancak deniz ve
okyanusların bu talebi nasıl ve ne kadar karşılayacağı
ise başlı başına bir soru. Balık stokları aşırı avlanma

No matter who you talk to, they would tell you that the
most important food resource in the world is fish. More
and more people realize this fact with each passing day.
Today, water products are the main food resource of over
1 billion people... And a major part of this population gets
all its protein from the sea. The only solution to starvation
in Southeastern Asia and West Africa is fishing.
Of course, not only the poor population in this geography
consumes fish, but also the entire world demands
this type of food increasingly each year. This isn’t just
related to the increase in world population. Especially in
developed countries, people prefer marine products to
other food varieties – maybe to never forget the taste of
food that comes from water... This trend is quite hopeful
as rising awareness on healthy dieting. However, it is a
big question whether or how the seas and the oceans will
fulfill this demand - or not. Fish stock in the seas is low
because of overfishing and it is impossible to fulfill the
mayıs - mayıs 2014
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yüzünden tükenmek üzere ve insanların deniz ürünleri
ihtiyacının bu şekilde karşılanması imkânsız. Bu
farkındalık sayesinde son 50 yıldır balıkçılığın seyri
devrimsel adımlarla değişti. Geçmişin balık avlanma
metotları yerini balık yetiştiriciliğine bırakıyor.

Gıda sektörünün en hızlı gelİşen alanı
Kültür balıkçılığı, diğer adıyla akuakültür, hayvancılık
ve tarımda olduğu gibi balıkların kontrol edilebilen bir
ortamda üretilmesi anlamına geliyor. Yani, insanların
karadan sonra suya olan hakimiyetinin en büyük kanıtı.
Balık türlerinin yüzde 97’si yetiştirilip üretilebiliyor.
Buna bağlı olarak kültür balıkçılığının ticari gelişimi de
hayret verici bir hızla ilerliyor. Amerikan Gıda ve Tarım
Örgütü’nün verilerine göre bu sektör dünyanın en hızlı
gelişen gıda sektörü. Yani, günümüzde masamıza gelen
balıkların yüzde 50’si kültür balıkçılığı aracılığıyla
üretiliyor ve bu sayı hızla artmakta... Oysa bu oran daha
10 yıl önce üçte birine tekabül ediyordu.

Sektörün lİDERİ çİN
Çin Halk Cumhuriyeti’nin sektörün öncüsü olmasına
şaşırılmamalı…. Çünkü, balık tarımcılığı tarihi Çin
medeniyetiyle başlamış. 4 bin 500 yıl önce ipek
böcekçiliği yapan Çinliler, göletlerdeki sazanları
larvalarla beslemekteydi. Daha sonra, muson
yağmurlarıyla dolan diğer gölcüklerde Yangtze
Nehri'nden getirdikleri balıkları yetiştirmişler. Batı
uygarlıkları bu konuya 20’nci yüzyılda kafa yormaya
80
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demand this way. Thanks to this awareness of the last
50 years, revolutionary steps have been taken in fishing.
Hunting fish with conventional methods is leaving its
place to producing fish.

FASTEST DEVELOPING AREA
IN THE FOOD SECTOR
Culture fishing, also known as aquaculture, refers to
a system where fish are produced in a controllable
environment, just like in husbandry and agriculture.
In other words, it is the greatest proof of mankind’s
domination in water after land. 97 percent of all fish
species can be produced. In line with this, commercial
culture fishing is progressing at an awe-inspiring speed.
According to Food and Agriculture Organization of the
United Nations data, culture fishing is the world’s fastest
growing food sector. In other words, 50 percent of the
fish we eat is produced by culture fishing and this figure
continues to rise. Whereas, only a decade ago the rate
was one third.

THE SECTOR’S LEADER: CHINA
No wonder why People’s Republic of China is the
sector’s leader... Because fish farming begins with the
Chinese civilization. The Chinese produced silk worms
4 thousand 500 years ago, where they used larvae to
feed the common carp in small lakes. Later on they
produced the fish they brought from Yangtze River in the
smaller lakes that had been filled with monsoon rains.
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başlamış olsa da, 2 bin 500 yıl önce Çin’de bu konu
üzerine yazılmış yazıtlar bulmak mümkün.
Bu gelenek günümüzde Çin ihracatının en temel
öğelerinden birisi… 2005 yılında Çin Halk Cumhuriyeti
kasasına giren 8 milyar doların tamamı deniz ürünleri
ihracatından gelmiş. Bu başarı tüm dünyayı etkilemiş
gözüküyor. Avlanma yoluyla balık stoklarını tüketen
ülkelerin hepsi artık kültür balıkçılığı pazarına geçiş
yaptı. Batı ülkeleri de bu sektörde hızla gelişip gelecek
50 yıl içinde Çin ve Hindistan ile rekabet etmeyi
planlıyor. Çünkü eğer avlanma devam ederse 50 yıl
içinde okyanuslardaki balıkların nesli tükenecek. Bu
artık herkes tarafından bilinen bir gerçek.
Öyle ki, ticari ve endüstriyel balıkçılığın okyanus ve
denizlere verdiği zarar telafi edilemeyecek boyutlara
ulaştı. Dünya çapında avlanan 92 milyon ton balıkla
ekosistem yıkılıyor. Okyanuslardaki balık stoklarının
yüzde 70’i tükendi. Ağlara takılan yunuslar ve martılar
da cabası… Sırf daha fazlası uğruna prosedürleri
çiğneyen büyük gemilerin avlarının yüzde 25’ini israf
ediliyor. Avlanmayı bolluğa çeviren teknolojik gelişmeler
ise denizleri kirletiyor. Bu yüzden, avlanmanın
sürüklediği tehlikelere karşı devletler kültür balıkçılığını
destekliyor. Avlanarak elde edilen balık sayısı son 10
yılda artışa geçmese de daha fazla düzenlemeyle bu
sayının düşürülmesi gerekiyor. Bu sorunun çözümünde
kültür balıkçılığına büyük rol düşüyor.

Yenİ türlerle üretİm çeşİtlenİyor
Balıkların kontrol edilebilir ortamda yetiştirilmesi doğal
yaşamdaki hemcinslerinin biraz olsun nefes alması
anlamına geliyor. Çünkü ticari avlanmanın düşüşünün
altında kültür balıkçılığına verilen desteğin payı büyük.
Su kaynaklarının küçük bir bölümünü kullanarak
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Although Western civilizations have started thinking over
this subject in the 20th century, China has inscriptions
written on this subject 2 thousand 500 years ago.
This tradition is one of the main elements of Chinese
export... An entire 8 billion dollar amount that entered
the treasury of the People’s Republic of China in 2005
comes from marine products export activity of the
country. This success has impressed the entire world it
seems. All countries that ran out of their fish stocks have
now entered into the culture fishing market. Western
countries are planning to develop in the area rapidly in
the next 50 years and compete with China and India.
Because if we continue fishing using conventional
methods, fish will be extinct in the oceans in the next 50
years. This is a fact known by everyone already.
Such that, the damage commercial and industrial fishing
made to the oceans and the seas is simply irreversible.
The ecosystem is going down with the 92 million tons of
fish caught around the world. 70 percent of the fish in the
ocean have gone extinct. Not to mention the accidentally
caught dolphins and seagulls... 25 percent of the fish
caught by big ships, which break all the rules just to ‘get
more’, is wasted. Technological advances that turn fishing
into abundance pollute the sea. This is another reason
why governments support culture fishing. Although
conventional fishing hasn’t increased in the last decade,
we still need to reduce the figures. Culture fishing plays a
great role in resolving this issue.

DIVERSIFIED PRODUCTION OF LOCAL SPECIES
Producing fish in controllable environment means that
their fellows in the nature are having a break from
it all even for a while. Because, support for culture
fishing underlies the decrease in commercial fishing.

daha fazla su ürünü üretilmesi sayesinde deniz balıkları
gereken boyutlara ulaşabiliyor. Balık stokları da
kendilerini yenileyebiliyor. Tarım tekniklerinin neredeyse
tüm yansımaları, kültür balıkçılığında görülmekte. Önce
ırmak ve göl içinde yaratılan suni ortamlarda yapılan
üretim, son 50 yıldır yoğun olarak tuzlu suda yapılıyor.
Alabalık ve sazan gibi tatlı su balıklarının tarımcılığı çok
uzun süredir gerçekleşiyordu. Ancak günümüzde somon,
mezgit, pisi balığı ve levrek gibi tuzlu su türleri için kıyıya
yakın alanlara yerleştirilen havuzlar ve kafesler çağdaş
balık çiftliklerinin başlıca örnekleri.
Teknolojik gelişmeler, üretimi artırdığı gibi çiftliklerin
okyanuslara yayılmasını da sağladı. Böylece, son
zamanlarda tuzlu su üretimi ayrı bir kategori oldu.
Marikültür adı altında artık okyanus açıklarında ve
diplerinde daha iyi koşullar sağlanmaya çalışılıyor. Daha
geniş bir ortam balıkçılara daha geniş havuzlar ve kafesler
vaat ediyor. Ayrıca, kıyıda gerçekleştirilen eylemlerin
aksine bu tür üretimlerde hükümetlerin daha sıkı
kontrolü söz konusu.

Sıkı denetİm şart
Bu konudaki ihmaller yüzünden geçmişte çok sorun
yaşandı. Örneğin, kafes içindeki balıkların hastalık
kapması nedeniyle balık stoklarının tükenme riski
her yetiştiriciyi bekleyen bir tehlike. Bilindiği gibi
tarihte bakterilerin sebep olduğu tüm hastalıklar
hayvanların domestik olarak yetiştirilmesiyle ortaya
çıkmıştır. Su canlıları için de aynı durum söz konusu…
Neyse ki, bugüne kadar balıklardan insanlara geçen
bir hastalıkla daha karşılaşılmadı. Yine de, bakteri
ve hastalık denetimi başka bir sorun. Ağ içinde
hastalıklarla karşılaşmamak için üreticiler yasaklanmış
kimyasallar kullanıyor. Tabağımızda zararlı kimyasallar
istemiyorsak, çiftliklerin üst merciler tarafından teftişi
önem kazanıyor.
Ülkemizde de olduğu gibi balık tarımcılığının kıyı
ekosistemine olan zararları tüm dünyada tartışılıyor.
Kültür balıkçılığı, avcılığa göre yerel anlamda daha
fazla zarar verme ihtimali taşır. Kabaca bu ihtimalleri
ikiye ayrılabilir: Tıpkı tarımın ormanları yok etmesi
gibi, kıyıya yakın çiftlikler kıyı ekosistemini bozabilir.
Örneğin, Endonezya’da 250 bin hektardan fazla alanın
karides tarlasına çevrilmesi bir faciaya sebep oldu. Öteki
taraftan, ağların içindeki oldukça kalabalık balıkların
atıkları kıyılara vurarak kıyı yaşamını tehdit eder.
Kültür balıkçılığına karşı geliştirilmiş en güçlü
argümanlardan biri ise yem sorunu üzerine
odaklanmıştır. Balık tarımcılarının en büyük derdi
yemlere giden harcamalardır. Bu sorun sazan ve
Türkiye’de pek fazla bilinmeyen tilapia gibi otçul
cinslerde gözükmese de, etçil balık türlerinde kaygı
verici boyutlara ulaşıyor. Yem olarak kullanılan
balık unu ve küçük balıklar avcılardan tedarik edilir.
Çiftlikler için yüksek fiyat anlamına gelen bu durum,

By producing more marine products using less water
resources, the fish in the sea can reach appropriate sizes.
This way fish stocks are filling up.
Almost all representations of agriculture methods can be
seen in culture fishing. Production has switched from in
artificial environments in rivers and lakes to salted water,
since the last 50 years. Humans have long been farming
freshwater fishes such as trout and common carp. Today,
the best examples of modern fish farms compose of pools
and cages installed in coastal areas for saltwater fishes
such as salmon, cod, European flounder and bass.
Technological advances not only increased production
but also enabled generalization of farms into the oceans
too. Thus, saltwater fish farming has become a separate
category. Mariculture involves the study of creating better
environment in the ocean. Larger pools and cages have
been promised to the fishermen. Besides, unlike land
operations, governments are quite capable in supervising
this kind of production.

A FIRM GRIP IS VITAL
There had been a lot of troubles in the past due to
negligence of this matter. For instance, any farmer might
expect their stocks to deplete because of a contagious
disease that spread in the cage. As is known, all diseases
caused by bacteria first occurred with the domestic
livestock farming. Same goes for water creatures...
Fortunately there has never been a disease that spread
from fish to human. Still, bacteria and disease control is
another issue. Farmers use banned chemicals to avoid
these diseases. If we don’t want harmful chemicals in
our plate, we should all make it a priority to help ensure
official authorities control the fish farms.Just like in our
country, the rest of the world also continues to discuss
the harms of fish farming to the coastal ecosystem.
Culture fishing might give more harm locally than
traditional fishing. Just like agriculture destroying forests,
onshore farms might break the coastal ecosystem. For
example, in Indonesia the use of over 250 thousand
hectares area for shrimp farming caused a disaster. On
the other hand, the fecal matter and waste of millions of
caged fish might come ashore and become a threat to the
coastal area.A strong argument against culture fishing
focuses on the issue of fish-feed. Feed expenses is the
biggest trouble for fish farmers. Although this problem
doesn’t interest herbivorous species such as common
carp and tilapia, it becomes highly worrisome when
carnivorous species are in question. Fish flour and small
fish – that are the feed – are supplied from fish hunters,
which means overcharge and leads to extinction of small
fish. The amount of feed necessary to farm carnivorous
fish might even exceed the production. For example, one
kilo salmon is fed two to five kilos of small fish. Today, the
cheapest farmers feed chicken or genetically modified soy
to the fish – which reduces the quality of food we eat.
mayıs - mayıs 2014
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küçük balıkların tükenmesini tetiklemekte. Etçil balığı
beslemek için gerekli olan gıda, o balığın ürettiğinden
fazla olabilir. Örneğin, 1 kilogramlık somon ancak 2
ila 5 kilogramlık küçük balıkla beslenir. Günümüzde
bu işi ucuza kapatmak isteyenlerse balıkları tavukla
ve genetiği oynanmış soya ile beslemeyi tercih ediyor.
Böylece, yetiştirilen balığın besin kalitesi düşmekte.

Etçİl balığa vejetaryen mönü!..
Bu fark somonlarda gözle görülür bir şekilde... Çünkü
tavuk ve soyayla beslenen somonun rengi hiçbir zaman
vahşi olanınki kadar pembeleşemez. Ancak üreticiler
bu durumu farkettirmemek adına vahim bir çözüm
bulmuş. Başta somon olmak üzere etçil balıklar çeşitli
kimyasallar aracılığıyla gerçek renklerine çevriliyor.
‘Kültürlü’ balıkların kafeslerden kaçması ise doğal
dengeyi bozan bir sorun. Suni gıdalarla beslenen kaçağın
vahşi hemcinsiyle çiftleşmesi somon neslini tehlike
altına sokuyor. Ayrıca bu balıklar doğada büyüyenlere
göre daha saldırgan olabiliyor.
Nitekim,son 50 yıl içinde somon yetiştiricileri daha
büyük sorunlarla karşılaştı. 1984 yılında Norveçli
balıkçılar yetiştirdiklerinin yüzde 80'ini bulaşıcı 'somon
84

mayıs - may 2014

VEGETARIAN CARNIVOROUS FISH?
The difference is quite clear in the example of salmon.
Because no salmon fed with chicken and soy can get
as pink as the wild one. Still, farmers have come up
with a perilous solution to this. Salmon being in the
first place, carnivorous fish are brought in their original
colors by use of various chemicals.
Another problem that ruins the natural balance is the
escaping ‘cultured’ fish. Artificially fed fugitives pairing
with wild salmons forms a threat to the species.
Besides, these fish may be rather aggressive when
compared to its natural version. As a matter of fact,
salmon farmers have encountered bigger problems
in the last 50 years. In 1984, Norwegian fishermen
lost 80 percent of their production to a microbial
disease called salmon anemia. The fishing industries
of Europe and America have been under this threat
since the last 25 years. Similar cases have happened in
Chile, Scotland and Canada too. Stock fish is a threat
to natural fish. Flock mortality is seen in oceans with
less parasites and diseases too. The sea lice in farm
products is the nemesis of other fish in the area.
Unfortunately, this problem remains unsolved.
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin sektörün öncüsü olmasına
şaşırılmamalı…. Çünkü, balık tarımcılığı tarihi
Çin medeniyetiyle başlıyor. 4 bin 500 yıl önce ipek
böcekçiliği yapan Çinliler, göletlerdeki sazanları
larvalarla beslemekteydi.
No wonder why People’s Republic of China is the
sector’s leader... Because fish farming begins with the
Chinese civilization. The Chinese produced silk worms
4 thousand 500 years ago, where they used larvae to
feed the common carp in small lakes.

anemisi' adı verilen mikrobik bir hastalık nedeniyle
kaybetti. Avrupa ve Amerika balıkçılığı 25 yıldır bu
tehditle yaşamakta. Şili, İskoçya ve Kanada’daki
çiftliklerde de benzer vakalarla karşılaşıldı.
Besi balıkları doğal ortamdakiler için de tehdit unsuru.
Parazit ve hastalıkların düşük seviyede seyrettiği
okyanuslarda toplu ölümler meydana gelebiliyor.
Çiftliklerde üreyen deniz bitleri, kafese yakın bölgedeki
balıkların azılı düşmanı söz gelimi...

Ekosİsteme en az zarar nasıl verİlİr?
Oluşturduğu sorunlar açısından hâlâ bir muamma
gibi gözüküyor olabilir akuakültür. Ancak su ürünleri
sıkıntısına karşı hazırlıklı olma imkânı buradan
geçiyor. Greenpeace ve World Wildlife Foundation
(WWF) gibi uluslararası örgütler bu durumun farkında.
Hükümetlerin eksik kaldığını düşündükleri noktada
eleştiriler gerekmekte. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki balık tarımcılığının daha sıkı denetimden
geçmesi, o ülkelerin bulundukları ekosistemlere gelen
zararı en aza indirecektir. WWF bu konuda balık
tarımcılarıyla diyaloğa geçerek balık cinsine özel olarak
üretim yöntemleri geliştirmekte. Eğer hükümetler,
örgütler ve balıkçılar ortak kararlar alabilirse hem besin
ihtiyacımız karşılanır hem de doğa daha az tahrip edilir.
Sektör üzerine eğilen teknolojik gelişmeler de bu
yönde… En heyecan verici gelişmelerden biri ağların
güncellenmesi. Biyolojik kirlenme sebebiyle ağların
yarattığı hastalıkları ortadan kaldıracak bir hamle
yapıldı: Bakır ağlar. Bilindiği gibi bakır antibakteriyel
özellik taşır. Akuakültür mühendisliği de çeşitli
bakır alaşımları üreterek deniz canlıları arasında
yayılan hastalıkları ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu
alaşımlardan bazılarının önceki ağ sistemlerine göre
daha dayanıklı ve daha sağlıklı olduğu kanıtlandı. Başka
alaşımlar üzerinde çalışmalar devam ediyor.
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WHICH METHOD GIVES THE LEAST
HARM TO THE ECOSYSTEM?
Aquaculture might still seem like a mystery because
of all the problems involved. However, it makes it
possible to be prepared for water products shortages.
International associations such as Greenpeace and
World Wildlife Foundation (WWF) are as well aware of
this matter. Governments might consider coming in for
criticism where they feel they come short. Firmer grip on
fish farming in emerging countries would minimize the
damage done to the ecosystems in these countries. WWF
gets in contact with fish farmers and develops production
methods special to each species. If governments,
organizations and the fishing industries can find a joint
resolution, we can both feed ourselves and avoid harming
the nature.
Technological developments in the sector are in this
direction too... An exciting development is the upgraded
nets. A step has been taken to eliminate the diseases
caused by biologically contaminated nets: Copper net.
Copper is of anti-bacterial characteristic. Aquaculture
engineering also creates various copper alloys to
eliminate diseases that spread from fish to fish. It has
been proven that some of these alloys are stronger and
healthier when compared to previous net systems.
Studies on other alloys are going on.
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Dişlerimizi ömür boyu
ağzımızda tutabilmenin 10 yolu
10 ways to keep teeth healthy
Yazı - By: Dişhekimi Güzin Kösedağ Kırsaçlıoğlu

Sadece bir görünüm meselesi olmaktan çok öte bir meseledir diş sağlığı… Pek
çok hastalığa neden olabilen sorunları tetikleyebilir. Bu sebeple rutin diş kontrolü
yaptırmanın yanı sıra bu yazımızda yer alan uyarıları dikkate alır ve uygularsanız, ağız
sağlığınız, dolayısıyla sağlığınız açısından önemli bir adım atmış olursunuz.
Dental health is way more a vital issue than a matter of appearance... Bad teeth may
trigger problems that lead to various diseases. This is why you would be taking a big
step for your health if you take these notes into account and apply them in addition to
your routine dental appointment.
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Siz reklamlarda ‘inci gibi’ dişleri temel alan mesajları da

Do take note of the 'teeth like pearls' in TV commercials

dikkate alın, ama diş sağlığı sadece güzel bir görünümün
ötesinde doğrudan sağlığımızı ilgilendiren bir mesele…
Diş hastalıkları, pek çok sağlık sorununun tetikleyicisi
olabiliyor bazı durumlarda… Ama bundan da ötesi
doğrudan hayat kalitemizi etkiliyor. Her kaybedilen diş, ön
sindirimde bir sorun demek başlı başına… Diş çürükleri, diş
ağrısı, apse ve benzeri sorunlarla karşılaşabiliyoruz ve her
biri tedavi edilene kadar hayatımız zindan oluyor. Hemen
hepimiz bu sorunları yaşıyoruz. Bunların temel sebebi, diş
sağlığına yeterli özeni göstermemiz. Oysa ki, çoğu bilinen
ama gündelik hayatın akışı içinde dikkate almadığımız
önlemleri hayata geçirerek pekala sağlıklı dişlere sahip
olmamız mümkün. İşte size ağız sağlığınızı önemli ölçüde
garantiye alacak 10 öneri…

too but first remember that dental health concerns our
general health in the first place. In some cases dental
diseases may be the cause of various health problems.
More importantly it affects life quality directly. First of all,
each tooth lost means problem in pre-digestion. Other
problems like decayed tooth, toothache, abscess and
such make our life miserable until we start the treatment.
Almost all of us experience these problems. Lack of tooth
care underlies these problems. In fact, we can have good
dental health by taking a few measures in daily life. Here
are 10 suggestions to ensure good dental health...

1)

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA

Diş fırçalanması ve ağız bakımı diş sağlığımızın
olmazsa olmazlarıdır.
Bunu biliyoruz... Ama diş
fırçalama alışkanlığının
doğru yapılmadığı hatalı
fırçalamanın yapıldığı
ağızlarda ağız bakımından
söz etmek mümkün değil,
bu nedenle diş fırçalama
alışkanlığının doğru bir
şekilde yapılması gerekir.

2)

DOĞRU
BESLENME

Çikolata, abur cuburun
diş sağlığımızı olumsuz
etkilediğini hepimiz
biliyoruz. Peki dişlerimizin
sağlığını koruyan
yiyecekleri biliyor muyuz? Peynir kazein içermesiyle ağız
ve diş sağlığımızı bozan mikroorganizmalar üzerinde
oldukça olumsuz etkiye sahiptir. Yerfıstığı zengin fosfat
içeriğiyle tükrük yapısını besler. Yeşil çay, adaçayı
antioksidan özellikleriyle tükürük yapısı ve diş eti sağlığını
olumlu anlamda etkiler. Elma, kivi gibi yiyeceklerin
ısırılarak yenmesi diş ve diş etlerinin sağlığı açısından da
oldukça faydalıdır.

3)

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ
HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK

Dişler ilk ağızda yer aldıklarında oldukça derin oluk
yapılarına sahiptirler. 7-12 yaş arasında daimi dişlerin
ağızda yer aldığı dönem çocukların ağız bakımlarını
yapamadıkları fakat abur cuburun da en çok tüketildiği
dönemdir. Daha yeni ağızda daimi olarak yerlerini almış
azı dişlerinin bir çoğunun çürümesi bu döneme denk gelir.
Bu nedenle gerek diş oluklarının kapatılması gerekse flor
uygulamaları büyük azı dişlerinin korunması açısından
oldukça faydalıdır.

1)

PROPER BRUSHING

Brushing teeth and dental care are essentials of
dental health. We all know this well. However when teeth
are brushed in wrong ways, achieving good dental health
becomes impossible. So first of
all, do take care of this point.

2)

PROPER FOOD

Again, we all know
that chocolate and other
munchies affect our dental
health badly. But are we
aware that some foods
protect our teeth? With
its casein content cheese
has a negative effect on
microorganisms that are
bad for our teeth. Peanuts
nourish the salivary system
with the phosphate it
contains. Antioxidant green tea and sage also have
positive effects on both salivary system and dental health.
Fruits like apple and kiwi protect teeth and gums too, when
consumed by biting.

3)

USING PREVENTIVE DENTISTRY SERVICES

In the process of first formation, teeth are quite like
deep cavities. Between ages 7-12 children don't or can't
really apply proper dental care - this is the same period
when they consume chocolate and munchies very often.
Decaying molar teeth, which only recently have been cut,
are seen during this period the most. Two methods - one
is to fill cavities and the other is fluorine treatment - are
quite helpful in protecting bigger molar teeth.

4)

KEEPING AWAY FROM HARD IMPACTS

When chewed with anterior teeth, especially nuts
cause abrasion and fissure of the teeth. We should always
use our anterior teeth carefully to avoid these problems.

5)

USING DENTAL PLATES
Some of us grit their teeth during sleep, causing
mayıs - mayıs 2014
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4)

SERT CİSİMLERİN DİŞLE
KIRILMASINA ENGEL OLMAK

Özellikle kabuklu kuruyemişler ön dişlerle tüketildiklerinde
diş uçlarında aşınma, hatta çatlamalara neden olurlar. Bu
nedenle ön dişlerimizi dikkatli kullanmak, özellikle sert
kabuklu yiyecekleri kırmaktan uzak durmak gerekir.

5)

GECE PLAĞI KULLANMAK

Geceleri yatarken istemsizce dişlerimizi sıkarız. Bu
nedenle diş çiğneyici yüzeylerinde aşınmalar meydana
gelir. Diş gıcırdatma alışkanlığı artık 18 yaş altı bireylerde
gözüken istenmeyen bir alışkanlıktır. Bu nedenle gece
yatarken dişlerin birbirine gereksiz yere güç uygulamasını
engellemek için gece plakları kullanılmalıdır.

6)

ASİTLİ GIDALARDAN UZAK DURMAK

Asidin diş minelerinin üzerinde olumsuz etkisi
vardır.Özellikle dişlerin dişetine bakan kısımlarında
minenin ince olduğu bölgelerde asit aşınmaya neden
olur. Bu nedenle asitli gıdalardan ve içeceklerden uzak
durmak gerekir.Asitli gıdalarda ve içeceklerden uzak
durulmadığında (salatanın ve meyvenin bol tüketildiği)
durumdada asit erozyonuna karşı macun kullanılabilir.

7)

REFLÜ GİBİ MİDE PROBLEMLERİNİN
ÖNÜNE GEÇMEK GEREKİR

Gece belirli saat sonrasında tüketilen gıdalar, aşırı alkol
tüketimi gibi sorunlarda mide asidi ağıza gelerek reflü
rahatsızlığının benzeri olarak zarar verir. Reflünün mide
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abrasion on chewing surfaces of the teeth. This bad habit is
now seen in individuals aged under 18. Dental plates are good
for avoiding teeth to press on each other for no reason.

6)

KEEPING AWAY FROM ACIDIC FOOD

Acid has negative effect on tooth enamel. Specifically
the parts of teeth that are near gums, where the enamel is
thinner, acid makes the worst effect. This is why we should
avoid acidic food and drinks. In cases when one can't avoid
these types of food (like when consuming a lot of salad and
fruits), a special kind of dental paste can help fight against
acid erosion.

7)

AVOIDING STOMACH PROBLEMS LIKE REFLUX

Food that we consume after specific hours at night
and overuse of alcohol damages the body similar to reflux by
gastric acid reaching the mouth. In other cases when reflux
is actually caused by the stomach, again gastric acid reaches
the mouth, eroding and fracturing the teeth. People with
these problems should absolutely get treatment and take
measures such as sleeping on an elevated pillow at night.

8)

TREATMENT OF CROOKED TEETH

Orthodontics can treat and fix crooked or overcrowded teeth at almost any age. If the crooked teeth are
not treated, tartar and decay occurs between the teeth. Early
diagnosis especially at ages between 7-12 would be helpful
in avoiding further problems. Crooked teeth that occur in the
later years can also be treated.

mayıs - mayıs 2014

91

???????| health
sağlık
| ???????????

9)

CLOSED MOUTH CHECK

Teeth clamp to each other just like the gears of a
machine. Some teeth may be longer than the others, which
causes permanent damage on teeth due to imbalanced
clamping. A closed mouth check would eliminate this
problem.

10)

AVOIDING DRYNESS OF THE MOUTH

Dryness of the mouth may be the reason of a kind
of tooth decay and tartar formation. Dryness of the mouth
has various reasons: Medical drugs being in the first place,
systemic diseases (diabetes etc.), insufficient consumption
of water, nasal obstruction and breathing from mouth
are among the main reasons. One should eliminate these
causes first and maybe get help from a product that
supports salivary system.

kaynaklı olarak gerçekleştiği durumda da mide asidi ağza
gelerek dişlerde aşınmalara, kırılmalara neden olur. Bu
nedenle reflü problemi varsa mutlaka tedavi edilmeli,
yüksek yastık kullanmak gibi önlemlere baş vurulmalıdır.

8)

DİŞ ÇAPRAŞIKLIKLARININ
TEDAVİSİNİN YAPILMASI

Dişlerde mevcut bulunan çapraşıklığın tedavisi hemen
hemen her yaşta ortodontik tedaviyle düzeltilebilir. Diş
çapraşıklığı tedavi edilmez ise dişlerin arasında taş ve
çürük oluşumuna neden olur. Özellikle 7-12 yaş arasında
yapılan dişhekimi kontrolleri diş çapraşıklıklarının erken
tespitini olanaklı kılar. Daha ileriki aşlarda meydana gelen
çapraşıklıklar ise ortadontik tedaviyle tabiî ki düzelirler.

9)

DİŞLERİN KAPANIŞ KONTROLÜ

Dişler adeta birer çarkın dişlisi gibi birbirleriyle
kenetlenirler. Bu kenetlenme esnasında bir dişin diğer
dişlere oranla uzun olması sonucu dişler birbirine fazla
değer, temas eder ve o dişlerde kalıcı hasarlar zaman
içerisinde oluşur. Bu nedenle fazla temas içerisinde olan
dişlerin kapanış kontrolleri yapılarak birbirilerine aşırı
teması kesilebilir.

10)

AĞIZ KURULUĞUNUN ÖNÜNE GEÇMEK

Birçok diş çürümesinin ve diş taşı oluşumunun
nedeni ‘ağız kuruluğu’dur. Ağız kuruluğunun da birçok
sebebi vardır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;
kullanılan ilaçların yan etkisi başta olmak üzere sistemik
rahatsızlıklar (şeker vb.), yeteri sıvı tüketilmemesi, burun
tıkanıklıkları ve ağız solunumunu sayabiliriz. Bu nedenle
başta ağız kuruluğuna neden olan etkenleri uzaklaştırmak
ve ağız kuruluğunu giderici tükrük yapısını destekleyici
jeller kullanmak gerekir.
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DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

TÜRKİYE
HAVALİMANLARINDAN
TÜRKİYE HAVALİMANLARINDAN
HAVAALANLARIDAN
YERLİ
YERLİ HAVAYOLU
HAVAYOLU TAŞIYICILARININ
TARİFELİ
TARİFELİ DIŞ
DIŞ HAT
HAT UÇUŞ NOKTALARI
Kaynak
: 2011
Yerli
Havayolu
Taşıyıcıları
Kaynak:
20 Kasım
2012
tarihli
SHGM kış tarifesi
esas alınarak hazırlanmıştır.

Tarifeli
TarifeliDış
DışHat
HatUçuş
UçuşNoktaları
Noktaları

Yaz Tarifesine Göre Hazırlanmıştır.
ADANA
ADANA
ADANA
DUSSELDORF
LEFKOŞA-ERCAN
FRANKFURT
LEFKOŞA-ERCAN
KÖLN
LEFKOŞA
MÜNİH
STUTTGART
ANKARA

ANKARA
AMSTERDAM

AMSTERDAM
BAĞDAT
BAĞDAT
BRÜKSEL
BRÜKSEL
DUSSELDORF
DUSSELDORF
ERBİL
ANKARA
ERBİL
FRANKFURT
FRANKFURT
KÖLN
AMSTERDAM
KÖLN
LEFKOŞA-ERCAN
BAKÜ
LEFKOŞA-ERCAN
MOSKOVA-VNUKOVO
BERLİN-SCHONEFELD
MOSKOVA-VNUKOVO
SOCHİ
BRÜKSEL
SOCHİ
STUTTGART
CİDDE
STUTTGART
DUSSELDORF
TAHRAN
TAHRAN
FRANKFURT
VİYANA
VİYANA
HAMBURG
KOPENHAG
KÖLN
LEFKOŞA
LINZ
LONDRA-STANSTED
MOSKOVA-DOMODEDOVO
MÜNİH
STOKHOLM
STUTTGART
TAHRAN
VİYANA

ANTALYA ANTALYA
ANTALYA
AMSTERDAM

BASEL
BASEL
BAKÜ
BERLİN-TEGEL
BERLİN-TEGEL
BASEL
CENEVRE
CENEVRE
BERLİN-SCHONEFELD
DRESDEN
BERLİN-TEGELDRESDEN
DUSSELDORF
DUSSELDORF
BREMEN
FRANKFURT
FRANKFURT
CENEVRE
GRAZ
DORTMUND GRAZ
HAMBURG
DRESDEN
HAMBURG
KOPENHAG
DUSSELDORF KOPENHAG
KRASNODAR
ERFURT
KRASNODAR
LEFKOŞA-ERCAN
FRANKFURT LEFKOŞA-ERCAN
LEIPZIG
FRİEDRİCHSHAFEN
LEIPZIG
LINZ
HAMBURG LINZ
MOSKOVA-VNUKOVO
KAZAN
MOSKOVA-VNUKOVO
MÜNİH
KİŞİNEV
MÜNİH
NURNBERG
KOPENHAG NURNBERG
SALZBURG
KÖLN
SALZBURG
STOKHOLM
KRASNODAR STOKHOLM
STUTTGART
LEFKOŞA
STUTTGART
VİYANA
LEIPZIG
VİYANA
ZÜRİH
MANCHESTER
ZÜRİH
MOSKOVA-SHREMETYEVO
MUNSTER
MÜNİH
NOVOSIBIRSK
NURNBERG
PADERBORN BRÜKSEL
BRÜKSEL
ROSTOK

ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR

GAZİANTEP
GAZİANTEP

ST.PETERSBURG
STOKHOLM
LEFKOŞA-ERCAN
STUTTGART
LEFKOŞA-ERCAN
UFA
VİYANA
YEKATERİNBURG
LEFKOŞA-ERCAN
ZÜRİH
LEFKOŞA-ERCAN

HATAY
HATAY
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BODRUM
AMSTERDAM
BAKÜ
LEFKOŞA
LONDRA-GATWICK
LONDRA-STANSTED

DALAMAN
AMSTERDAM
LEFKOŞA
LONDRA-GATWICK

ELAZIĞ
DUSSELDORF
FRANKFURT

ESKİŞEHİR
BRÜKSEL

GAZİANTEP
FRANKFURT
LEFKOŞA
STUTTGART

HATAY
LEFKOŞA

İSTANBUL
ABU DHABİ
ADİSABABA
ALMATI
AALBORG
AALBORG
AMMAN
ABİDJAN
ABİDJAN
AMSTERDAM
ABU DHABİ
ABU
DHABİ
ASTANA
ACCRA
ACCRA
AŞKABAT
ADEN
ADEN
ATİNA
ADİSABABA
ADİSABABA
BAĞDAT
ALMATI
ALMATI
BAHREYN
AMMAN
BAKÜ
AMMAN
AMSTERDAM
BANGKOK
AMSTERDAM
ASTANA
BARSELONA
ASTANA
AŞKABAT
BASEL
AŞKABAT
ATİNA
BASRA
ATİNA
BAĞDAT
BATUM
BAĞDAT
BAHREYN
BELGRAD
BAHREYN
BAKÜ
BERLİN-TEGEL
BAKÜ
BANGKOK
BEYRUT
BANGKOK
BARSELONA
BIRMINGHAM
BARSELONA
BASEL
BİNGAZİ
BASEL
BASRA
BİŞKEK
BASRA
BATUM
BOLONYA
BATUM
BELGRAD
BOMBAY
BELGRAD
BERLİN-SCHONEFELD
BRÜKSEL
BERLİN-SCHONEFELD
BERLİN-TEGEL
BUDAPEŞTE
BERLİN-TEGEL
BEYRUT
BÜKREŞ
BEYRUT
BILLUND
CENEVRE
BIRMINGHAM
BILLUND
CENOVA
BİLBAO
BIRMINGHAM
CEZAYİR
BİNGAZİ
BİLBAO
CİDDE
BİŞKEK
BİNGAZİ
DAKAR
BOLONYA
BİŞKEK
DELHİ
BOMBAY
BOLONYA
DNİPROPETROVSK
BREMEN
BOMBAY
DOHA
BRÜKSEL
BREMEN
DONETSK
BRÜKSEL

İSTANBUL
İSTANBUL

BUDAPEŞTE
BUDAPEŞTE
BUENOS
DUBAİ AIRES
BUENOS AIRES
BÜKREŞ
DUBLİN
BÜKREŞ
CAKARTA
DUSSELDORF DUŞANBE
CAKARTA
CAPE
TOWN
ENTEBBE
CAPE TOWN
CENEVRE
ERBİL
CENEVRE
CENOVA
FRANKFURT
CENOVA
CEZAYİR
GOTHENBURG
CEZAYİR
CİBUTİ
GUANGZHOU
CİBUTİ
CİDDE
HALEP
CİDDE
DAKAR
HAMBURG
DAKAR
HANNOVER
DAKKA
DAKKA
HARTUM
DAMMAN
DAMMAN
HELSİNKİ
DAR
ES SALAAM
DAR
ES KONG
SALAAM
HONG
DELHİ
DELHİ
ISLAMABAD
DNEPROPETROVSK
DNEPROPETROVSK
İSKENDERİYE
DOHA
DOHA
JOHANNESBURG
DONETSK
DONETSK
KABİL
DOULA
KAHİRE
DOULA
DUBAİ
KARACI
DUBAİ
DUBLİN
KAZABLANKA
DUBLİN
DURTMUND
KAZAN
DURTMUND
DUSSELDORF
KIEV
DUSSELDORF
DUŞANBE
KİŞİNEV
DUŞANBE
EDINBURG
KOPENHAG
EDINBURG
ENTEBBE
KÖLN
ENTEBBE
ERBİL
KUVEYT
ERBİL
ERCAN
LAGOS
FRANKFURT
ERCAN
LEFKOŞA
GENCE
FRANKFURT
LİZBON
GOTHENBURG
GENCE
LJUBLJANA
GUANGZHOU
GOTHENBURG
LONDRA-HEATHROW
HAMBURG
GUANGZHOU
LOS ANGELES
HANNOVER
HAMBURG
L’VIV
HARTUM
HANNOVER
LYON
HELSİNKİ
HARTUM
HELSİNKİ

HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY
HONG KONG
HONG KONG
MADRİD HURGADA
HURGADA
MALAGA ISLAMABAD
ISLAMABAD
İSKENDERİYE
MANCHESTER
İSKENDERİYE
JOHANNESBURG
MARAKESH
JOHANNESBURG
KABİL
MEDİNE KABİL
MEŞHED KAHİRE
KAHİRE
KARACI
MİLANO
KARACI
MİNSK KAZABLANKA
KAZABLANKA
KAZAN
MOSKOVA-SHREMETYEVO
KAZAN
MUSKAT KHARKIV
KHARKIV
MÜNİH KIEV
KIEV
NAIROBI KILIMANJARO
KILIMANJARO
KINSASA
NAIROBI-DAR
ES SALAAM-NAIROBI
KINSASA
NAPLES KİEV
KİEV
NECEF KİGALİ
KİGALİ
KİŞİNEV
NECEF-BASRA
KİŞİNEV
NEWYORKKOPENHAG
KOPENHAG
KÖLN
NİCE
KÖLN
KRASNODAR
NURNBERG
KRASNODAR
ODESSA KUVEYT
KUVEYT
OMSK LAGOS
LAGOS
OSAKA LEFKOŞA-ERCAN
LEFKOŞA-ERCAN
OSLO
LEIPZIG
PARİS-CHARLES
DE GAULLE
LEIPZIG
LIBREVILLE
PEKİN LİZBON
LIBREVILLE
PODRORITSA
LİZBON
LJUBLJANA
PRAG
LJUBLJANA
LONDRA-GATWICK
PRİŞTİNE LONDRA-HEATHROW
LONDRA-GATWICK
RİGA
LONDRA-STANSTED
LONDRA-HEATHROW
RİYAD LOS
ANGELES
LONDRA-STANSTED
SANAA L’VIV
LOS ANGELES
ROMA LYON
L’VIV
ROSTOV MADRİD
LYON
SAO PAULO
MALAGA
MADRİD
SARAYBOSNA
MALE
MALAGA
SELANİK MANCHESTER
MALE
MARSİLYA
MANCHESTER
MASKAT
MARSİLYA
MASKAT

MEDİNE
MEDİNE
MEŞHED
MEŞHED
MISURATA
SEUL
MISURATA
MİLANO
SİMFEREPOL
MİLANO
MİLANO-BERGAMO
SİNGAPUR
MİLANO-BERGAMO
MİNSK
SOÇİ
MİNSK
MOGADISU
SOFYA
MOGADISU
ST.PETERSBURG MOMBASA
MOMBASA
MOSKOVA-VNUKOVO
STOKHOLM
MOSKOVA-VNUKOVO
MUSUL
STUTTGART
MUSUL
MÜNİH
SÜLEYMANİYE
MÜNİH
NAHÇIVAN
ŞAM
NAHÇIVAN
NAIROBI
ŞANGHAY
NAIROBI
NAPLES
ŞİKAGO
NAPLES
NECEF
ŞİRAZ
NECEF
NEWYORK
TAHRAN
NEWYORK
NIAMEY
TAŞKENT
NIAMEY
NİCE
TEBRİZ
NİCE
NOUAKCHOTT
TEL AVİV
NOUAKCHOTT
NOVOSIBIRSK
TİFLİS
NOVOSIBIRSK
NURNBERG
TİRAN
NURNBERG
TOKYO
ODESSA
ODESSA
TORINO
OMSK
OMSK
TORONTO
OSAKA
OSAKA
TOULOUSE
OSLO
TRABLUS
OŞOSLO
TUNUS
OŞ
OUAGADOUGOU
DAKAR
OUAGADOUGOU
PARİS
ORLY
UFA
PARİS ORLY DE GAULLE
PARİS-CHARLES
ÜSKÜP
PARİS-CHARLES DE GAULLE
PEKİN
VALENSİYA
PODRORITSA
PEKİN
VARŞOVA
PRAG
PODRORITSA
VENEDİK
PRİŞTİNE
PRAG
VİYANA
RİGA
PRİŞTİNE
WASHINGTON RİYAD
RİGA
YEKATERİNBURG ROMA
RİYAD
ZAGREB
ROSTOV
ROMA
ZÜRİH
SAINT
ETIENNE-BOUTHEON
ROSTOV
SANAA
SAINT ETIENNE-BOUTHEON
SANAA

İZMİR
AMSTERDAM
ATİNA
BASEL
BERLİN-SCHONEFELD
BERLİN-TEGEL
BREMEN
DUSSELDORF
FRANKFURT
HAMBURG
HANNOVER
KÖLN
LEFKOŞA
LONDRA-STANSTED
MUNSTER
MÜNİH
NURNBERG
SOFYA
STUTTGART
ÜSKÜP
VİYANA
ZÜRİH

KAYSERİ
AMSTERDAM
DUSSELDORF
FRANKFURT
MÜNİH
STUTTGART
VİYANA

SAO PAULO
SAO PAULO
SARAYBOSNA
KONYA
SARAYBOSNA
SEBHA
AMSTERDAM
SEBHA
SELANİK
KOPENHAG
SELANİK
SEUL
SEUL
SHARM EL SHEIKI
SHARM EL SHEIKI
SİMFEREPOL
MALATYA
SİMFEREPOL
SİNGAPUR
FRANKFURT
SİNGAPUR
SOCHİ
SOCHİ
SOÇİ
SOÇİ
SOFYA
S.GÖKÇEN
SOFYA
ST.PETERSBURG
ST.PETERSBURG ALMATI
STOKHOLM
STOKHOLM
AMSTERDAM
STUTTGART
BAKÜ
STUTTGART
SÜLEYMANİYE
SÜLEYMANİYE BASEL
ŞANGHAY
BERLİN-SCHONEFELD
ŞANGHAY
ŞİKAGO
BERLİN-TEGEL
ŞİKAGO
ŞİRAZ
BEYRUT
ŞİRAZ
TAHRAN
BRÜKSEL
TAİFTAHRAN
BUDAPEŞTE
TAİF
TAŞKENT
BÜKREŞ
TAŞKENT
TEBRİZ
DAMMAN
TEBRİZ
TEL AVİV
DOHA
TEL AVİV
TİFLİS
DORTMUND
TİFLİS
TİRAN
DUSSELDORF
TİRAN
TOKYO
FRANKFURT
TOKYO
TORINO
HAMBURG
TORINO
TORONTO
HANNOVER
TORONTO
TOULOUSE
KHARKIV
TOULOUSE
TRABLUS-TRİPOLİ
KOPENHAG
TUNUS
TRABLUS-TRİPOLİKÖLN
UFATUNUS
KRASNODAR
ULAN
UFABATUR
LEFKOŞA
ÜSKÜP
ULAN BATUR
LINZ
VALENSİYA
ÜSKÜP
LONDRA-STANSTED
VARŞOVA
VALENSİYA
MARSİLYA
VENEDİK
VARŞOVA
MİLANO-BERGAMO
VİYANA
VENEDİK
WASHINGTON
VİYANA
WASHINGTON

YANBU
YANBU
YEKATERİNBURG
MOSKOVA-DOMODEDOVO
YEKATERİNBURG
YOUNDA
MÜNİH
YOUNDA
ZAGREB
NAHÇIVAN
ZAGREB
ZÜRİH
NURNBERG
ZÜRİH
PARİS ORLY
ROMA
SAINT ETIENNE-BOUTHEON
SOFYA
AMSTERDAM
AMSTERDAM
STOKHOLM
ATİNA
ATİNA
STUTTGART
BASEL
BASEL
TAHRAN
BERLİN-TEGEL
BERLİN-TEGEL
TİFLİS
DURTMUND
DURTMUND
ÜSKÜP
DUSSELDORF
DUSSELDORF
VİYANA
ERCAN
ZÜRİH
ERCAN
FRANKFURT
ZWEIBZICKEN
FRANKFURT
HAMBURG
HAMBURG
HANNOVER
HANNOVER
KÖLN
SAMSUN
KÖLN
LEFKOŞA-ERCAN
LEFKOŞA-ERCAN
LONDRA-STANSTED
DUSSELDORF
LONDRA-STANSTED
MÜNİH
FRANKFURT
MÜNİH
STUTTGART
MÜNİH
STUTTGART
VİYANA
STUTTGART
VİYANA
ZÜRİH
ZÜRİH

İZMİR
İZMİR

TRABZON
DUSSELDORF
KAYSERİ
FRANKFURT
KAYSERİ
DUSSELDORF

LEFKOŞA
DUSSELDORF
STUTTGART
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HAVALİMANLARI İLETİŞİM NUMARALARI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 0312 204 20 00
İSTANBUL / ATATÜRK HAVALİMANI
İSTANBUL / SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI
ANKARA / ESENBOĞA HAVALİMANI
İZMİR / A.MENDERES HAVALİMANI
ANTALYA HAVALİMANI
TRABZON HAVALİMANI
GAZİANTEP HAVALİMANI
ADANA HAVALİMANI
MUĞLA / MİLAS - BODRUM HAVALİMANI
MUĞLA / DALAMAN HAVALİMANI
ERZURUM HAVALİMANI
ISPARTA / S.DEMİREL HAVALİMANI
NEVŞEHİR / KAPADOKYA HAVALİMANI
ADIYAMAN HAVAALANI
AĞRI HAVAALANI
AMASYA / MERZİFON HAVAALANI
BALIKESİR / MERKEZ HAVAALANI
BALIKESİR / KÖRFEZ HAVAALANI
BATMAN HAVAALANI
BURSA / YENİŞEHİR HAVAALANI
ÇANAKKALE HAVAALANI
ÇANAKKALE / GÖKÇEADA HAVAALANI
DENİZLİ / ÇARDAK HAVAALANI
DİYARBAKIR HAVAALANI
ELAZIĞ HAVAALANI
ERZİNCAN HAVAALANI
HATAY HAVAALANI
KONYA HAVAALANI
KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI
KAYSERİ HAVAALANI
KARS HAVAALANI
MALATYA HAVAALANI
MARDİN HAVAALANI
MUŞ HAVAALANI
SAMSUN / ÇARŞAMBA HAVAALANI
SİİRT HAVAALANI
SİNOP HAVAALANI
SİVAS / NURİ DEMİRAĞ HAVAALANI
ŞANLIURFA / GAP HAVAALANI
TEKİRDAĞ / ÇORLU HAVAALANI
TOKAT HAVAALANI
UŞAK HAVAALANI
VAN / FERİT MELEN HAVAALANI
ZONGULDAK HAVAALANI
IĞDIR HAVALİMANI
KONYA HAVALİMANI
KOCAELİ/CENGİZ TOPEL HAVALİMANI
BİNGÖL HAVALİMANI
ŞIRNAK HAVALİMANI

0 212 463 77 77
0 216 588 88 88
0 312 398 00 00 - 71 Hat
0 232 274 26 26
0 242 330 30 30 - 18 Hat
0 462 328 09 40 - 49
0 342 582 11 11
0 322 435 03 80
0 252 523 01 20 - 3 Hat
0 252 792 52 91
0 442 327 28 35 - 5 Hat
0 246 559 20 08
0 384 421 44 55 - 15 Hat
0 416 244 22 12 - 4 Hat
0 472 216 04 02
0 358 535 10 67
0 266 294 75 10
0 266 376 14 18 - 21
0 488 218 04 44 - 4 Hat
0 224 781 81 81 - 8 Hat
0 286 213 12 43
0 286 887 41 41
0 258 846 11 39 - 10 Hat
0 412 233 27 19 - 4 Hat
0 424 255 14 10 - 5 Hat
0 446 226 21 06 - 4 Hat
0 326 235 13 00 - 4 Hat
0 332 239 13 43 - 5 Hat
0 344 236 53 50 - 52
0 352 337 54 94
0 474 213 56 67
0 422 266 00 46
0 482 313 34 00 - 3 Hat
0 436 250 00 04 - 6 Hat
0 362 844 88 30 - 15 Hat
0 484 254 22 02 - 4 Hat
0 368 271 56 08
0 346 223 43 89
0 414 378 11 11 - 8 Hat
0 282 682 40 34
0 356 238 73 30
0 276 253 38 54 - 5 Hat
0 432 227 00 01 - 04
0 372 618 24 57
0 476 278 60 03 - 5 Hat
0 332 239 13 43 - 5 Hat
0 262 375 34 92 - 93
0 426 215 04 01
0 486 636 77 05

TÜRK HAVA YOLLARI
ADANA
İSTANBUL
Atatürk Havalimanı
İSTANBUL - Atatürk
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
İSTANBUL - Atatürk
AĞRI
AĞRI
AMASYA-MERZİFON
İSTANBUL - Atatürk
ANKARA ESENBOĞA
AMASYA - Merzifon
ANTALYA
İSTANBUL - Atatürk
BATMAN
ANKARA - Esenboğa
DENİZLİ ÇARDAK
İSTANBUL - Atatürk
DİYARBAKIR
İSTANBUL - S.Gökçen
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ANTALYA
ERZURUM
İSTANBUL - Atatürk
GAZİANTEP
İSTANBUL - S.Gökçen
HATAY
IĞDIR
BATMAN
İZMİR ADNAN MENDERES
İSTANBUL - Atatürk
KAHRAMANMARAŞ
DENİZLİ
KARS
İSTANBUL - Atatürk
KAYSERİ
DİYARBAKIR
KONYA
İSTANBUL - Atatürk
MALATYA
ELAZIĞ
MARDİN
İSTANBUL - Atatürk
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-DALAMAN
ERZİNCAN
MUŞ
İSTANBUL - Atatürk
NEVŞEHİR KAPADOKYA
ERZURUM
SAMSUN
İSTANBUL - Atatürk
SİNOP
GAZİANTEP
SİVAS NURİ DEMİRAĞ
İSTANBUL - Atatürk
ŞANLIURFA
HATAY
TRABZON
İSTANBUL - Atatürk
VAN FERİT MELEN
IĞDIR
İSTANBUL S. Gökçen
İSTANBUL - Atatürk
ANKARA - Esenboğa
ANTALYA
İZMİR - Adnan Menderes
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İZMİR - Adnan Menderes
İSTANBUL - Atatürk
İSTANBUL - S.Gökçen
KAHRAMANMARAŞ
İSTANBUL - Atatürk
KARS
İSTANBUL - Atatürk
KAYSERİ
İSTANBUL - Atatürk
KONYA
İSTANBUL - Atatürk
MALATYA
İSTANBUL - Atatürk
MARDİN
İSTANBUL - Atatürk
MUĞLA - Dalaman
İSTANBUL - Atatürk
MUĞLA - Milas - Bodrum
İSTANBUL - Atatürk
MUŞ
İSTANBUL - Atatürk
NEVŞEHİR - Kapadokya
İSTANBUL - Atatürk
SAMSUN - Çarşamba
İSTANBUL - Atatürk
SİNOP
İSTANBUL - Atatürk
SİVAS - Nuri Demirağ
İSTANBUL - Atatürk
ŞANLIURFA - Gap
İSTANBUL - Atatürk
TRABZON
İSTANBUL - Atatürk
VAN - Ferit Melen
İSTANBUL - Atatürk

0 462 325 99 52
0 342 582 10 21

0 252 792 53 68
0 442 327 28 32
0 246 559 20 30

Z

TEKİRDAĞ
Çorlu

İSTANBUL
Atatürk

İSTANBUL
S.Gökçen
KOCAELİ
Cengiz Topel

GÖKÇEADA
BURSA
Yenişehir

0 358 535 10 16 - 17

ÇANAKKALE
0 266 376 13 02 - 04
0 286 682 40 34
0 286 887 41 12 - 13

ESKİŞEHİR
Anadolu Üniv.

BALIKESİR
Merkez

BALIKESİR
Körfez

KÜTAHYA
Zafer Havalimanı

UŞAK
0 344 236 07 92
0 352 337 52 44 - 45
0 474 213 56 68
0 422 266 00 50

İZMİR
A.Menderes

DENİZLİ
Çardak
ISPARTA
S.Demirel

MİLAS
Bodrum
0 368 271 56 09
0 346 224 79 25

MUĞLA
Dalaman

0 356 238 73 49

ANTALYA

0 432 227 00 11 - 14

ANKARA - Esenboğa
ADANA
AĞRI
ANTALYA
BATMAN
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
GAZİANTEP
HATAY
IĞDIR
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN
İZMİR ADNAN MENDERES
KARS
KOCAELİ-C.TOPEL
MALATYA
MARDİN
MUŞ
SAMSUN
ŞANLIURFA
TRABZON
VAN
FERİT MELEN
ADANA
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL- - S.Gökçen
AĞRI
ANKARA - Esenboğa
ANTALYA
ANKARA - Esenboğa
BATMAN
ANKARA - Esenboğa
DİYARBAKIR
ANKARA - Esenboğa
ELAZIĞ
ANKARA - Esenboğa
ERZİNCAN
ANKARA - Esenboğa
ERZURUM
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL- - S.Gökçen

GAZİANTEP
ANKARA - Esenboğa
HATAY
ANKARA - Esenboğa
IĞDIR
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL-Sabiha Gökçen
ADANA
ANKARA ESENBOĞA
ERZURUM
KAYSERİ
SİVAS NURİ DEMİRAĞ
TRABZON
İZMİR - A.Menderes
ANKARA - Esenboğa
KARS
ANKARA - Esenboğa
KAYSERİ
İSTANBUL- - S.Gökçen
MALATYA
ANKARA - Esenboğa
MARDİN
ANKARA - Esenboğa
MUŞ
ANKARA - Esenboğa
SAMSUN - Çarşamba
ANKARA - Esenboğa
SİVAS-Nuri Demirağ
İSTANBUL- - S.Gökçen

ŞANLIURFA - Gap
ANKARA - Esenboğa

TRABZON
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL- - S.Gökçen

VAN - Ferit Melen
ANKARA - Esenboğa

ADANA
BURSA (YENİŞEHİR)
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
BODRUM
ALANYA-GAZİPAŞA
HATAY
ANTALYA

ANKARA - Esenboğa
BALIKESİR (KOCA
SEYİT)
BURSA (YENİŞEHİR)
HATAY
SİİRT

İSTANBUL
Sabiha Gökçen
BALIKESİR-KOCA
SEYİT
BODRUM
UŞAK
TOKAT
SİNOP

ŞİRKETLERE GÖRE TARİFELİ UÇUŞ NOKTALARI - İÇ HATLAR

ZONGULDAK
Çaycuma

SİNOP
SAMSUN
Çarşamba
TRABZON

AMASYA
Merzifon

KARS

TOKAT

ANKARA
Esenboğa

IĞDIR
SİVAS
Nuri Demirağ

ERZİNCAN

AĞRI

ERZURUM
BİNGÖL
MUŞ

NEVŞEHİR
Kapadokya

MALATYA

KAYSERİ

ELAZIĞ

KONYA

VAN
Ferit Melen

DİYARBAKIR
ADIYAMAN
KAHRAMANMARAŞ
ADANA

SİİRT
BATMAN

ŞANLIURFA
GAP

MARDİN

ŞIRNAK

GAZİANTEP

HATAY

ADANA
İSTANBUL - Atatürk
ANTALYA
İSTANBUL - Atatürk
DİYARBAKIR
İSTANBUL - Atatürk
ERZURUM
İSTANBUL - Atatürk
ELAZIĞ
İSTANBUL - Atatürk
GAZİANTEP
İSTANBUL - Atatürk
İSTANBUL - Atatürk
ADANA
ANTALYA
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZURUM
GAZİANTEP
İZMİR A. MENDERES
MALATYA
SAMSUN
TRABZON
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - Atatürk
MALATYA
İSTANBUL - Atatürk
SAMSUN - Çarşamba
İSTANBUL - Atatürk
TRABZON
İSTANBUL - Atatürk

ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL - Atatürk
ANTALYA
İSTANBUL - Atatürk
İSTANBUL - Atatürk
ANKARA-Esenboğa
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
MUĞLA-Milas/Bodrum
MUĞLA-Dalaman
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL- Atatürk
MUĞLA-Milas/Bodrum
İSTANBUL - Atatürk
MUĞLA-Dalaman
İSTANBUL - Atatürk

ADANA
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
ANTALYA
ADANA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN
İZMİR A.MENDERES
SAMSUN
TRABZON
VAN FERİT MELEN
DİYARBAKIR
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
ERZİNCAN
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
ERZURUM
İZMİR- A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
GAZİANTEP
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
KARS
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
KAYSERİ
İZMİR - A.Menderes
MALATYA
İZMİR - A.Menderes
MARDİN
İSTANBUL - S.Gökçen

İSTANBUL
Sabiha Gökçen
ADANA
ANTALYA
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ERZURUM
GAZİANTEP
İZMİR A.MENDERES
KARS
MARDİN
TRABZON
VAN FERİT MELEN
İZMİR - A.Menderes
ADANA
ANTALYA
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ERZURUM
GAZİANTEP
İSTANBUL S.GÖKÇEN
KARS
KAYSERİ
MALATYA
SAMSUN
TRABZON
VAN FERİT MELEN
SAMSUN - Çarşamba
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
TRABZON
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
VAN - Ferit Melen
ANTALYA
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen

ADANA
İSTANBUL - S.Gökçen
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL - S.Gökçen
ANTALYA
İSTANBUL - S.Gökçen
BATMAN
İSTANBUL - S.Gökçen
MUĞLA
Milas - Bodrum
ADANA
ANKARA - Esenboğa
İSTANBUL - S.Gökçen
MUĞLA-Dalaman
İSTANBUL - S.Gökçen
DİYARBAKIR
İSTANBUL - S.Gökçen
ELAZIĞ
İSTANBUL - S.Gökçen
ERZİNCAN
İSTANBUL - S.Gökçen
GAZİANTEP
İSTANBUL - S.Gökçen
HATAY
İSTANBUL - S.Gökçen
İSTANBUL - Atatürk
İZMİR- Milas /Bodrum
İZMİR - A.Menderes
İSTANBUL - S.Gökçen
KAYSERİ
İSTANBUL - S.Gökçen
KONYA
İSTANBUL - S.Gökçen
MALATYA
İSTANBUL - S.Gökçen

İSTANBUL
Sabiha Gökçen
ADANA
ANKARA ESENBOĞA
ANTALYA
BATMAN
BODRUM
DALAMAN
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
GAZİANTEP
HATAY
İZMİR A.MENDERES
KAYSERİ
KONYA
MALATYA
SAMSUN
SİVAS NURİ DEMİRAĞ
ŞANLIURFA
TRABZON
VAN FERİT MELEN
SAMSUN - Çarşamba
İSTANBUL - S.Gökçen
SİVAS - Nuri Demirağ
İSTANBUL - S.Gökçen
ŞANLIURFA-GAP
İSTANBUL - S.Gökçen
TRABZON
İSTANBUL - S.Gökçen
VAN - Ferit Melen
İSTANBUL - S.Gökçen
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