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PUTRAJAYA DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN 
GELEN ZIYARETÇILERINE DINAMIK VE KEYIFLI 
BIR TECRÜBE VADEDIYOR.

PUTRAJAYA OFFERS A DYNAMIC AND 
ENJOYABLE EXPERIENCE FOR VISITORS 
FROM ALL OVER THE WORLD.
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City on the Move
PUTRAJAYA
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Located some 25 kilometers south of Kuala 
Lumpur, the sprawling city that remains the 
national capital, Putrajaya – “putra” means prince, 
and “jaya” success – is the federal administrative 
capital of Malaysia, an impressive monument to 
the country’s rapid economic development over 
the last 30 years. Once filled by vast oil palm 
plantations, which can still be seen covering the 
surrounding area as you come in to land at nearby 
Kuala Lumpur International Airport (KLIA), it is 
now home to government ministries and offices, 
interspersed with national landmarks, works of art, 
parks, lakes, malls, and open spaces – all making it 
one of Asia’s most beautiful cities.

The huge and elegant Putrajaya Boulevard, or 
Persiaran Putra, which forms the spine of the 
city, is styled after the Champs-Élysées in Paris. 
The 100m-wide thoroughfare, where parades 
and celebrations are held in grand fashion, is 
punctuated by five major “dataran”, or plazas. 
Among these, Dataran Putra is unmistakably the 
grandest of them all. Bounded by Putra Mosque, 
the Prime Minister’s Office and the Putra Bridge, it 
also marks the northern end of the boulevard. The 
300m circular ceremonial area is the focal point 
and a symbol of the nation’s history. The outer 
11-pointed star reflect the 11 states that originally 
formed Malaya after it gained independence in 
1957, while the 13-pointed inner star represents 
the 13 states and the formation of Malaysia in 
1963. The 14-pointed star reflects the formation of 
Federal Territory.

Kuala Lumpur’un yaklaşık 25 kilometre güneyinde 
yer alan Putrajaya ülkenin gittikçe büyüyen 
ulusal başkenti olmaya devam ediyor. Adını putra 
(prens) ve jaya (başarı) kelimelerinin bir araya 
gelmesinden alan, Malezya’nın federal idari başkenti 
Putrajaya ülkenin son 30 yıldaki hızlı ekonomik 
kalkınmasının etkileyici bir anıtı gibi yerini koruyor. 
Bir zamanlar, yakındaki Kuala Lumpur Uluslararası 
Havalimanı’ndan geliş yolunda hâlâ görebileceğiniz 
devasa palmiye yağı fabrikalarıyla dolu olan bu 
şehir şimdilerde bakanlık ve devlet kurumlarının 
adresi. Ayrıca kentin ulusal simgeleri, sanat eserleri, 
parkları, gölleri, alışveriş merkezleri ve açık 
alanları gibi birçok unsuruyla da Asya’nın en güzel 
şehirlerinden biri.

Şehrin belkemiğini oluşturan geniş ve zarif Putrajaya 
Bulvarı (ya da Persiaran Putra) Paris’teki Champs-
Élysées caddesinden etkilenerek dekore edilmiş. 
Şaşalı geçit törenleri ve kutlamalara ev sahipliği 
yapan 100 metre genişliğindeki bu yol beş büyük 
“dataran” ya da plazaya bölünüyor. Dataran Putra 
bunların arasında şüphesiz en büyük olanı. Putra 
Camii, Başbakanlık Ofisi ve Putra Köprüsü’ne 
bağlı plaza aynı zamanda bulvarın en kuzey ucu. 
300 metre çapındaki yuvarlak kutlama alanı hem 
odak noktası hem de ülke tarihinin bir sembolü. 
Dış çerçeveyi oluşturan 11 köşeli yıldız Malaya’nın 
1957’de bağımsızlığını kazandığında sahip olduğu 
11 şehri sembolize ederken içerideki 13 köşeli yıldız 
13 şehri ve Malezya’nın 1963 yılındaki kuruluşunu 
temsil ediyor. 14 köşeli yıldızsa Federal Bölge’nin 
kuruluşunu simgeliyor.
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Federal idari başkent olan Putrajaya; yılın her 
döneminde çeşitli kültür, sanat ve spor etkinliklerine 
ve festivallere ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında, 
ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarının yanı sıra 
Malezya’nın en büyük çiçek ve bahçe festivali olan ve 
her yaz düzenlenen Royal Floria Putrajaya; mart ayında 
düzenlenen ve güneşli gökyüzünü her boyda ve şekilde 
sıcak hava balonlarıyla dolduran Putrajaya Uluslararası 
Sıcak Hava Balonu Festivali; İslam dünyasından 
misafirlerin katıldığı sempozyum, müzik ve performans 
sanatlarına ev sahipliği yapan Putrajaya Uluslararası 
İslam Sanatları ve Kültürü Festivali ve elektrikle çalışan 
arabalar için düzenlenen yeni bir Grand Prix’nin 
Malezya ayağı için trafiğin kapatıldığı ve araçların 
şehrin en etkileyici mimari simgeleri arasında yarıştığı 
heyecan verici FIA Formula E Şampiyonası var.

Malezya’daki belki de en çok fotoğraflanan yapıysa 
Safevi dönemi İran mimarisinden etkilenerek tasarlanan, 
şehrin pembe kubbeli Putra Camii. Gül rengi granit ve 
kahverengi lekeli chengal ahşabından yapılan caminin 
etkileyici minaresi (116 metre uzunluğuyla bölgedeki 
en uzun minare) Şeyh Ömer’in Bağdat’taki camisinin 
etkilerini taşıyor. İslamın beş şartının simgesi olarak 5 katlı 
tasarlanan  caminin bodrum duvarı Fas, Kazablanka’daki 
ünlü Kral Hasan Camii’ni andırıyor. Fıskiyelerle dolu ve 
sütunlarla çevrili sahn adı verilen bahçesiyle ibadet edenleri 
basit ama zarif koridorlara götürüyor.

As the federal administrative center, Putrajaya 
is home to the nation’s Independence Day 
celebrations, as well as many other major events 
including Malaysia’s biggest flower and garden 
festival, the Royal Floria Putrajaya, held every 
summer; the Putrajaya International Hot Air 
Balloon Fiesta in March, which sees the sunny 
skies filled with hot air balloons of all shapes and 
sizes; the Putrajaya International Islamic Arts and 
Culture Festival, which hosts Muslim symposia, 
music and the performing arts; and the exciting 

FOTOĞRAF| PHOTO Haris Fadzilah Hassan
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FIA Formula E Championship, where the streets of 
the city are closed down for the Malaysian leg of 
a new Grand Prix circuit for electrically powered 
cars, which race between the city’s impressive 
architectural landmarks.

Probably one of the most photographed 
structures in Malaysia is the city’s pink-domed 
Putra Mosque, styled after the Persian architecture 
of the Safavid period. Constructed of rose-tinted 
granite with brown-stained chengal woodwork, 
the mosque’s impressive minaret, the tallest in the 
region at 116m, is influenced by the Sheikh Omar 
mosque in Baghdad. It has five tiers, representing 
the five pillars of Islam. The basement wall 
resembles that of the famed King Hassan Mosque 
in Casablanca, Morocco. The “sahn”, or courtyard, 
is landscaped with water features and bordered by 
colonnades, leading worshippers to the simple yet 
elegant halls.

Other landmarks include the futuristic cable-
stayed Seri Wawasan Bridge, designed to 
resemble a sailing ship; and the 68m-high 
Millennium Monument, an obelisk-like, gold-
colored structure that marks Malaysia’s historical 
milestones – from the Melaka sultanate era to 
the present day. Located at the waterfront park 
in Precinct 2, the monument not only provides a 
scenic view for visitors but also serves as a bright 

Kentin simgeleri bu kadar değil elbette: Denize 
açılmış bir gemiyi andıracak şekilde tasarlanan, 
fütüristik, gergi askılı Seri Wawasan Köprüsü ve 
Malezya’nın Melaka saltanatından günümüze 
kadarki tüm tarihî kilometre taşlarını belirten 
dikilitaşvari altın renkli bir yapı olan 68 metre 
yüksekliğindeki Millennium Anıtı da görülmeye 
değer. Precinct 2’deki kordon parkında yer alan bu 
anıt ziyaretçilerine güzel bir manzara sunmakla 
kalmayıp aynı zamanda parlak bir ışık huzmesi 
görevini de görüyor. 360 dereceye yayılan kuvvetli 
ışığı Putrajaya’nın çok uzağındaki yerlerden bile 
görülebiliyor ve göl üzerindeki gezi teknelerinin 
yönlerini bulmasına yardımcı oluyor. 

Şehirde birçok şık konaklama imkânı mevcut. 
Bunlardan biri özenle tasarlanmış Pullman 
Putrajaya Lakeside. Çarpıcı bir şekilde etnik 
Malezya, Çin, Hindistan ve kabile mimari ve 
ambiyanslarını betimleyecek şekilde tasarlanan 
otel, Güney Asyalı ülkenin etnik oluşumunu temsil 
ediyor. Precinct 1’de yer alan ve Taman Putra 
Perdana’ya bakan Putrajaya Shangri-La Hotel ise 
merkezî konumuyla ideal bir alternatifken, IOI City 
Mall alışveriş merkezine yakınlığı nedeniyle iş için 

FOTOĞRAF| PHOTO Haris Fadzilah Hassan
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beacon. Its sweeping light, projected at 360 
degrees, is visible from locations across Putrajaya 
and helps in guiding cruise boats on the lake.

There is plenty of stylish accommodation available 
in the city, such as the meticulously crafted Pullman 
Putrajaya Lakeside. The hotel is designed to depict the 
architecture and ambiences that are distinctively ethnic 
Malay, Chinese, Indian and tribal, representing the ethnic 
make-up of the Southeast Asian country. Meanwhile, 
located in Precinct 1, overlooking Taman Putra Perdana, 
the Putrajaya Shangri-La hotel offers convenience in a 
prime location, while the Putrajaya Marriott is a luxury 
property popular with business travelers, close to the IOI 
City Mall.

In terms of leisure, locals like to head to Ayer@8, a 
low-rise complex overlooking the lake that houses a 
variety of eateries serving amazing dishes in a relaxed 
atmosphere, while just minutes away is the Alamanda 
shopping center, home to ten-pin bowling, a cinema, and 
a mix of shops and restaurants that cater to all tastes. Or 
head to the IOI City Mall, which is home to the largest ice 
rink in Malaysia, Icescape, and the fun-packed District 21 
action theme park, which incorporates 11 attractions that 
involve either climbing, jumping, riding, sliding or flying.

seyahat edenler arasında popüler olan Putrajaya 
Marriott daha lüks bir atmosfere sahip.

Dinlence için şehir sakinleri rahatlatıcı bir 
atmosfere ve harika yemekler yapan birçok 
lokantaya ev sahipliği yapan göle bakan az katlı 
Ayer@8’i tercih ediyor. Birkaç dakika yürüme 
mesafesinde bulunan Alamanda Alışveriş 
Merkezi’nde bowling ve sinema salonunun yanı sıra 
her zevke hitap eden birçok dükkân ve restoran 
da bulunuyor. Dilerseniz Malezya’daki en büyük 
buz pisti Icescape’e ve tırmanış, zıplayış, binicilik, 
kayak ve uçma gibi aktivitelerin yanı sıra 11 farklı 
oyuncağın bulunduğu eğlence dolu tema parkı 
District 21’e ev sahipliği yapan IOI City Mall 
alışveriş merkezine gidebilirsiniz.

FOTOĞRAF| PHOTO Shangri-La
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Mini Putrajaya Rehberi / Mini Putrajaya Guide

AL DENTE
Unit 1&2, G/F, Lot 4C11, 
Precinct 4

JOHNNY ROCKETS
IOI City Mall

SERABEI CAFE
Lot A2-3-GA, Ayer@8, 
Jalan P8

THE VILLAGE
Pullman Putrajaya 
Lakeside
2 Jalan P5/5

PULLMAN PUTRAJAYA 
Lakeside 2 Jalan P5/5

PUTRAJAYA MARRIOTT 
IOI Resort City

PUTRAJAYA SHANGRI-LA
Taman Putra Perdana

ALAMANDA SHOPPING CENTRE
Jalan Alamanda, Precinct 1

IOI CITY MALL
IOI Resort City

HOW TO GET THERE
Turkish Airlines has round-trip flights between 
Istanbul and Kuala Lumpur. You can reach Putrajaya, 
which is 25km from Kuala Lumpur, by car, bus or train. 
For information: turkishairlines.com

NASIL GIDILIR?
Türk Hava Yolları, İstanbul – Kuala Lumpur arasında 
karşılıklı seferler düzenliyor. Kuala Lumpur’dan 25 
km uzaklıktaki Putrajaya’ya araba, otobüs ya da 
trenle ulaşabilirsiniz.
Bilgi için: turkishairlines.com

FOTOĞRAF| PHOTO Shangri-La
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