TAKVIMI İŞARETLEYIN: TÜRK
HAVA YOLLARI SIZI EURASIA
AIRSHOW’A DAVET EDIYOR
SAVE THE DATE: TURKISH
AIRLINES INVITES YOU TO
THE EURASIA AIRSHOW
YAZI | STORY Erin Walton
FOTOĞRAF | PHOTO MirageC -Getty Images Turkey

BU AY ANTALYA SEMALARI HAVACILIK
PROFESYONELLERI VE SEYAHAT TUTKUNLARI IÇIN
BIRINCI SINIF BIR HAVACILIK DENEYIMI SUNAN
EURASIA AIRSHOW’A EV SAHIPLIĞI YAPACAK.
TÜRKIYE’ NIN LIDER HAVAYOLU TÜRK HAVA
YOLLARI ÜLKENIN ILK BIENAL HAVACILIK FUARINI
DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYOR VE SIZI UÇUŞUN,
GÖSTERILERIN TADINI ÇIKARMAYA DAVET EDIYOR.
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THIS APRIL, ANTALYA’S SKIES WILL PLAY HOST TO
THE EURASIA AIRSHOW, A WORLD-CLASS AEROEXPERIENCE FOR AVIATION PROFESSIONALS AND
TRAVEL ENTHUSIASTS. TURKISH AIRLINES, THE
NATION’S FLAG CARRIER AIRLINE, IS PROUD TO
SUPPORT TURKEY’S FIRST BIENNIAL AVIATION
EXHIBITION, AND INVITES YOU TO COME AND
ENJOY THE SHOW AND THE FLIGHT.
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Why Turkey?
Modern yet historical, eastern yet western, traditional yet
novel; Turkey continues to be an alluring contradiction
and exciting travel destination for visitors. Alongside its
growing tourism industry, the country’s civil aviation sector
continues to thrive, thanks to support from prominent
players such as Turkish Airlines. In Turkey - now one of the
fastest-growing markets in the global aviation industry - the
time is right for an event of this scale. The Eurasia Airshow
will bring together aviation giants from the east and west,
showcase Turkey’s role in the sector, strengthen Turkish
tourism and aviation, and take its place as a global brand
and world-class event alongside the major airshows in
Dubai, Singapore, Farnborough, and Paris.

Nerede ve ne zaman?
Eurasia Airshow ve Türk Hava Yolları davetiyle 25-29 Nisan
tarihleri arasında global havacılık endüstrisinin ve bölgenin
havacılık sektöründeki gücünü sergileyecek olan organizasyon ilk
üç gün sadece profesyonellere ve davetlilere, 28-29 Nisan’da tüm
ziyaretçilerine kapılarını açacak. Eurasia Airshow, misafirlerini
Antalya sahilinde, merkezden yalnızca 15 kilometre uzaklıkta
yer alan Antalya Uluslararası Havalimanı’nda ağırlayacak.
Biletli katılımcılar etkinlik alanını Antalya merkeze ve etkinliğin
resmî otellerine bağlayan tramvay, otobüs ve servis gibi
erişilebilir ulaşım seçeneklerini kullanabilecek.

Where and when
Eurasia Airshow and Turkish Airlines extend an invitation to
this organization, which will showcase the global aviation
industry and the region’s power in the aviation industry, will
be open to professionals and invited guests on the first three
days and to the general public on April 28 and 29. Held in
seaside Antalya, the Eurasia Airshow will take place at the
Antalya International Airport, just 15 kilometers from the city
center. Ticket holders will find easy-to-use transport options
(including trams, buses, and shuttles) connecting the site to
Antalya and the event’s official hotels.
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What to expect
Eurasia Airshow is a platform expected to create a 40 billion
USD business volume and to be attended by all decisionmakers in the aviation industry; manufacturers for military and
civil aircrafts, parts and systems; airline companies; aircraft
maintenance companies; and military and civil delegates. And
there’s more. Bringing together the important players of aviation
and aerospace industries from all across the world, the event has
features to attract all visitors.

Profesyonel ağ kurma fırsatı
Teknoloji, uydu ve uzay, kabin ekipmanı, yazılım ve radar
sistemleri gibi farklı sektörlerden 100 bin profesyonelin, 150
delegenin ve 500 uluslararası sergicinin katılması beklenen
Eurasia Airshow havacılık endüstrisindeki karar mercileri için
değerli bir ağ kurma ve iş geliştirme fırsatı sunuyor.
Endüstri profesyonelleri ve ticaret ortakları ağ kurmaya ve
sosyal etkinliğe dair dopdolu bir program bulacak. Eurasia
Airshow’la ortaklığının bir parçası olarak Türk Hava Yolları
etkinlik sırasında Turkish Airlines CEO Summit düzenlenecek.
Diğer havayollarının yönetim kurulu başkanları Turkish Airlines
CEO Summit’e katılacak. Sivil havacılıkta önemli başlıkların
tartışılacağı Zirve’ye Eurasia Airshow katılımcıları davetli olacak.

Professional networking opportunity
With an expected attendance of 100,000 professionals, 150
delegations, and 500 international exhibitors from diverse
sectors such as technology, satellite and space, cabin
equipment, software and radar systems, the Eurasia Airshow
will provide a valuable networking and business development
opportunity for the aviation industry’s decision-makers. Industry
professionals and trade partners will find a full schedule of
networking and social events. As part of its partnership with the
Eurasia Airshow, Turkish Airlines will organize Turkish Airlines
CEO Summit during the event, and CEOs of other airlines
will attend the Airlines CEO Summit. The summit, where the
important headlines of civil aviation will be discussed, also
invites the guests of Eurasia Airshow.

Dünya sivil havacılık otoritesi olan ICAO (Uluslararası Sivil
Havacılık Otoritesi) Başkanı Benard Aliu ve CANSO (Dünya
Sivil Havacılık Seyrüsefer Organizasyonu) Genel Müdürü Jeff
Poole’nın katılacağı Eurasia Airshow sivil havacılığın buluşma
noktası olacak.

With the attendance of International Civil Aviation Organization
(ICAO) President Benard Aliu and Civil Air Navigation Services
Organization (CANSO) Director General Jeff Poole, the Eurasia
Airshow will become the meeting place of civil aviation.

Havacılıkta ve uzay sektöründe önemli başarılar elde etmiş
kadınları bir araya getirecek olan Women in Air & Space
Symposium, Türkiye’de ilk defa Eurasia Airshow kapsamında
düzenlenecek.

Bringing together women who achieved important successes
in aviation and aerospace industries, the Women in Air & Space
Symposium will be held for the first time as part of the Eurasia
Airshow.
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Neden Türkiye?
Modern ama tarihî, Doğulu ama Batılı, geleneksel ama
özgün –Türkiye, misafirleri için cazip bir ikilem ve heyecan
verici bir seyahat destinasyonu olmaya devam ediyor. Gelişen
turizm endüstrisinin yanı sıra ülkedeki sivil havacılık sektörü de
Türk Hava Yolları gibi öncü oyuncuların desteğiyle kalkınmayı
sürdürüyor. Küresel havacılık endüstrisinin en hızlı büyüyen
piyasalarından biri olan Türkiye’de bu ölçekte bir etkinliğin
zamanı gelmişti. Eurasia Airshow, doğunun ve batının havacılık
devlerini bir araya getiriyor, Türkiye’nin sektördeki lider rolünü
gözler önüne seriyor, turizm ve havacılıktaki etkisini arttırıyor
ve dünya klasmanında bir etkinlik ve global bir marka olarak
Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris gibi önemli havacılık
etkinliklerinin yanında yerini alıyor.

Sizi neler bekliyor?
Eurasia Airshow, havacılık sektöründeki bütün karar vericilerin,
askerî ve ticari alanda hava aracı, alt parça ve sistem
üreticilerinin, havayolu şirketlerinin, uçak bakım şirketlerinin,
askerî ve sivil delegasyonların katılacağı platformun 40 milyar
dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor. Ancak hepsi bu
değil. Tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayiinin önemli
oyuncularını bir araya getirecek etkinliğin herkesi ilgilendiren
önemli özellikleri var.
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Çok uluslu aerobatik gösteriler
Eurasia Airshow’da Türkiye’ de bir ilk olarak çok uluslu uçuş
gösterileri gerçekleştirilecek. Eurasia Airshow, Türkiye’ye gerçek
anlamda bir airshow kazandıracak. Bir airshow’un olmaza olmazı
uçuş gösterileri izleyicilere Antalya semalarında görsel bir şölen
sunacak. Birçok ülkenin yıldız uçuş ekipleri heyecanlı uçuş gösterileri
yapacak. Belçika’dan Bronco Team, Air Benders, Artur Kielak,
Dario Costa, Polonya’dan MIG -29 ve Çekya’dan Gripen gibi
farklı ülkelerin askerî ve sivil uçuş takımları Eurasia Airshow’da
gösterilerini sergileyecek.
Aileler için keyifli bir hafta sonu
Uzun mesafe uluslararası uçuşlarda kullanılan ve boyutlarının
büyüklüğünü içindeyken fark edemediğiniz geniş gövdeli
uçaklar da dâhil askerî ve sivil statik hava araçları stantlarına
bu etkinlikte yaklaşabileceksiniz. Sonrasında uzman gösteri
pilotlarının imkânsız gibi görünen ve yerçekimine meydan okuyan
performanslarıyla bezenecek gökyüzünü izleyebilirsiniz. Küçük
çocuklu aileler çocuklara ayrılan bölgedeki etkinliklere ya da Eurasia
Airshow’un en ilginç aktivitesi olan kâğıt uçak atma şampiyonasına
katılabilirler.
Hem geleceğin pilotları hem de uçuş meraklıları Eurasia Airshow’un
uçuş simülatörlerine bayılacak. Fotoğrafçılar, girişimciler, sanatçılar
ve diğer herkes ise insansız hava aracı gösterisinin keyfini
sürebilecek. İnsansız hava araçlarının ekran ya da akıllı telefon
kullanılmadan nasıl uçurulduğunu merak ettiniz mi hiç? Bu sorunun
yanıtı, yani “insansız hava aracı” (UAV) gözlükleri neredeyse bilim
kurgu kitaplarından fırlamış gibi. Bu teknolojiye ilişkin çok daha
fazla bilgiyi de etkinlikte edinebilirsiniz.
Eurasia Airshow deneyiminize canlı olarak gerçekleştirilecek sprey
boyama, kum sanatı ve müzik sahneleriyle renk ve ses katın.
Ayrılmadan önce, bu güzel günü hatırlamak için de bir pilotun
imzalı resmini alın ya da uçak stantlarının yanında bir fotoğraf
çekin, çektirin derim.
Antalya’nın tadını çıkarın
Türkiye’yi ziyaret etmek modern ve kadim şehirleri, doğayı,
gastronomiyi, kahveyi, sanatı ve mimariyi içeren bir yolculuk.
İstanbul’un hareketli sokaklarını keşfettikten sonra gezginler
rotayı Türkiye’nin diğer cevherlerine çeviriyor: insana ilham
veren Kapadokya, göz alıcı Efes, gerçeküstü Pamukkale ve
capcanlı Antalya! Türk Rivierası’nda bir tatil kenti olan Antalya
bu küresel ölçekli etkinlik için en doğru adres, zira misafirlerine
Eurasia Airshow’un öncesinde ve sonrasında keyfini
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Multinational aerobatic shows
Eurasia Airshow will also host multinational aerobatic
performances for the first time in Turkey, presenting the
country with the true sense of an airshow. The aerobatic
performances, a must for an airshow, will offer a visual feast
for the audience in Antalya skies. Star aerobatic teams from
many countries will perform thrilling shows. Military and
civil teams from various countries such as Belgium’s Bronco
Team, Air Benders, Artur Kielak, and Dario Costa, Poland’s
MIG-29, and Czechia’s Gripen will display performances at
the Eurasia Airshow.
A fun weekend for the families
At the Eurasia Airshow, you can close to static aircraft
displays, including wide-body aircrafts - the type used in
long-haul international travel - whose massive size cannot
be appreciated when aboard. Later, you can watch as
the skies come electrifyingly alive as expert stunt pilots
perform seemingly impossible, gravity-defying maneuvers.
Parents with young children are invited to participate in
activities at the kids’ zone, or to join the paper airplane
throwing championship, perhaps the most whimsical of the
Eurasia Airshow’s events.
Both future airline pilots and armchair enthusiasts will love
Eurasia Airshow’s flight simulators; while photographers,
entrepreneurs, artists, and everyone in-between is invited
to enjoy a drone display. Have you ever wondered how a
drone is flown when a screen or smartphone is not in use?
The answer - UAV goggles (Unmanned Aerial Vehicle)
goggles - is taken out of a science fiction novel. You can
find out more about this technology at the airshow.
Finally, add color and sound to your Eurasia Airshow
experience with live spray painting, live sand art, and music
stages. Before you leave, find a keepsake to remember this
lovely day, such as a pilot’s autograph or a souvenir picture
taken alongside the aircraft displays.

sürebilecekleri birçok keşif noktası sunuyor. Işıltılı plajlar, leziz
yemekler, rengârenk festivaller, doğal güzellikler ve şehre yakın
antik kalıntılar buradaki harikaların yalnızca birkaçı!
Bey Dağlarının yamacında ve Akdeniz’in kıyısında yer
alan Antalya dört mevsim yüzünü gösteren güneşi ve ılık
sularıyla rahatlamak isteyen Kuzey Yarımküre gezginleri için
mükemmel bir tercih. Mimari cevherlerinde ve müzelerinde
boy gösteren; Antik Yunan, Roma ve Osmanlı izlerini taşıyan
zengin tarihi de şehrin cazibesini arttırıyor. Antalya’ya
gelmişken Kaleiçi adlı tarihî bölgeyi ve sayısız camiyi keşfedin,
yat limanındaki balıkçıları izleyin; seramik, giysi ve kumaş
için pazar tezgâhlarına ve dükkânların vitrinlerine bakın ve
akvaryumda denizin altını inceleyin. Dilerseniz bir gününüzü
plajlara ayırabilir, Akdeniz’de tekne turuna çıkabilir ya da
kent sakinlerinin geleneğini benimseyerek şehrin etrafındaki
şelalelerin yanında piknik yapabilirsiniz. Etkileyici bir manzara
için Tlos, Aryknda ve Xanthos kadim şehirlerinin yer aldığı
Toros Dağlarına yönelin ya da çevredeki diğer destinasyonları
keşfedin. Günübirlik gezilerle yakınlardaki Perge Antik
Kenti’nin kalıntılarına, Aspendos’taki çok iyi korunmuş Roma
tiyatrosuna, Demre’deki Myra kaya mezarlarına, Roma şehri
Side’ye gidebilir ya da Manavgat’taki çiftçi pazarında sayısız
ürün arasında kaybolabilirsiniz. Doğa yürüyüşçüleriyse
Likya Yolu’nu keşfetmek isteyecektir. 500 kilometrelik yol
dağ köyleri, kasabalar ve tarihî alanlardan geçerek Antalya’yı
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlıyor.
Bu büyük havacılık organizasyonuna siz de davetlisiniz! 25-29
Nisan tarihleri arasında Eurasia Airshow ve Türk Hava Yolları
sizi unutulmayacak bir beş güne davet ediyor ve büyüleyici
manzaraları, kültürü ve insanları ile buluşturmak için capcanlı
sahil kenti Antalya’ya bekliyor!

ideal host for this world-scale event, offering its visitors
countless temptations (think glistening beaches, flavorful
cuisine, colorful festivals, natural surroundings, and nearby
ruins) to enjoy before and after the Eurasia Airshow.
Overlooked by the Bey Mountains and rubbing shoulders
with the Mediterranean Sea, Antalya’s year-round sunshine
and warm waters are the perfect antidote for Northern
Hemisphere visitors looking to unwind. Its rich history of
ancient Greek, Roman, and Ottoman influences - seen in its
architectural gems and museums - is also a great attraction.
While in Antalya, make sure you take time to explore the
old quarter of Kaleiçi, wonder at its many mosques, observe
fishermen working at the yacht harbor, window shop for
ceramics, jewelry, clothing, and textiles in the bazaar and
market districts, and delve beneath the sea at the aquarium.
While enjoying a day at the beach, take a scenic cruise
of the Mediterranean, or join in the the locals’ tradition of
picnicking near the waterfalls that surround the city. For an
impressive view, make your way to the Taurus Mountains home to the ancient cities of Tlos, Arykanda, and Xanthos or explore other destinations. Day trips include the ruins of
the nearby ancient city of Perge, the splendidly-preserved
Roman theater at Aspendos, Myra rock tombs in Demre, the
Roman city of Side, or the produce-laden farmers’ markets
at Manavgat. Trekkers visiting Antalya may wish to walk
part of the Lycian Way, a 500-kilometer trail connecting
Antalya to the town of Fethiye in Muğla district, passing
through mountain hamlets, villages, and historical sites.
Consider yourself invited to this great aviation event!
Eurasia Airshow and Turkish Airlines invite you to the
vibrant seaside city of Antalya for an unforgettable five-day
event between April 25 and 29 to enjoy the mesmerizing
scenery and to meet its culture and people.

Stay on in Antalya
Visiting Turkey is a journey through contemporary and
ancient cities, nature, food, coffee, art, and architecture.
After exploring Istanbul’s busy streets, travelers continue
on to Turkey’s other prides: evocative Cappadocia,
magnificent Ephesus, surreal Pamukkale, and vibrant
Antalya. Antalya, a resort city on the Turkish Riviera, is the
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