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PEGASUS’LA EVİNİZDEN HAVAALANINA TRANSFER SADECE 19,90 TL
TRANSFER FROM YOUR HOME TO THE AIRPORT  WITH PEGASUS FOR JUST 19,90 TL

KENDI HIKÂYENE UÇ 

HADI GEL! ÇÜNKÜ HER ŞEY 

MAKE YOUR OWN STORY LET’S GO! 
BECAUSE EVERYTHING  
IS BEST EXPERIENCED 
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Saygıdeğer misafirlerimiz,
Tarifeli uçuşlarımızın başladığı Kasım 2005 
yılından bu yana siz misafirlerimize 11 yıldır 
yeni yerler keşfetmeniz için ilham vermeye 
devam ediyoruz. Pegasus Hava Yolları 
olarak sektördeki dalgalanmalara rağmen 
yatırımlarımızı ve istikrarlı büyümemizi 
sürdürüyoruz. 2016 yılının ilk 9 ayında 
istikrarlı büyümemizi devam ettirerek yurt 
içi ve yurt dışı toplam misafir sayımızda bir 
önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,4 
artış sağladık ve 18,08 milyon misafirimize 
hizmet verdik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yurt içinde yüzde 10,9’luk artışla 11,42 
milyon, yurt dışında ise yüzde 1,9’luk artışla 
6,66 milyon misafirimizi gidecekleri yere, genç 
filomuzla ve uygun fiyatlarımızla uçurduk. 

Secure Drive ile transfer hizmeti 
sunmaya başladık
Pegasus Hava Yolları olarak, sizlerin seyahatini 
kolaylaştırmak için sadece uçuş sırasında 
değil, öncesi ve sonrasında da yenilikler 
sunmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize 
seyahatlerinin A’dan Z’ye her aşamasında 
seçenekler sunarak uzun süredir araç 
kiralama hizmeti sunduğumuz CarTrawler 
ile iş ortaklığımızı, 2015 yılı Aralık ayında özel 
havalimanı transfer hizmetini de ekleyerek 
genişletmiştik. Şimdi de misafirlerimiz, Secure 
Drive iş birliğimiz kapsamında İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de şehir merkezi ile havaalanı 
arasında 19,90 TL’ye geliş ve gidiş yönlerinde 
paylaşımlı transfer hizmeti alabilecekler. Bu 
hizmetimizle ilgili detaylı bilgiye web sitemiz 
flypgs.com’dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.  

Ulu Önderimizi saygıyla sanıyoruz
Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, 
Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, 
muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. 
Bugün milletimiz, Cumhuriyetimize ve 
demokrasimize sahip çıkmaya devam ediyor, 
Türkiye Cumhuriyeti tek yürek hâlinde 
yükselişini sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 
78’inci yıldönümünde saygı ve şükranla yâd 
ediyoruz.

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,
Keyifli uçuşlar.

WE’RE CONTINUING OUR STEADY 
GROWTH 

Dear guests,
For the past 11 years, since we first began our
scheduled flights in November 2005 up until
today, we have continued to inspire you, our 
valued guests, to discover new places. And today, 
despite the ripples in the sector, we continue 
with our investments and our steady growth. 
During the first nine months of 2016, we have 
continued to grow, providing services to 18.08 
million guests, representing a 7.4% increase in 
the total number of guests carried on both our 
domestic and international flights compared 
to the same period the previous year. With our 
young fleet and appealing prices, we have flown
11.42 million guests on domestic routes and 6.66
million guests on international routes between
January and September 2016, representing 
increases of 10.9% and 1.9%, respectively.

We’ve launched transfer
services with Secure Drive
At Pegasus Airlines, we are continuing to offer
you innovative services to make your travels
easier, not just during your flight, but before and
after as well. We continue to present
you with options from A-Z during every stage 
of your trip. In December 2015, we expanded 
our long-time partnership with CarTrawler 
to include private airport transfer services in 
addition to our car rental services. Within the 
framework of our Secure Drive partnership, our 
guests can now enjoy shared transfer services 
to and from the airports in Istanbul, Ankara and 
Izmir for just 19.90TL. You can find detailed
information about this service on our website, 
flypgs.com.

Paying our respects to our Great
Leader
Mustafa Kemal Atatürk’s greatest vision was
for Turkey to attain the level of contemporary
civilisation with unity and solidarity. Today,
our nation continues to take responsibility for
our Republic and our democracy, carrying
the Turkish Republic forward in unison.
We remember Atatürk, the founder of our
Republic, with respect and gratitude on the 78th
anniversary of his death.

See you on your next trip,
Have a pleasant flight.
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(*) 0888 228 12 12 numaramız tüm kullanıcılar için (Türk Telekom mobil, 
Türk Telekom ev telefonu, Turkcell, Vodafone) ücretlendirme periyodu 
(vergiler dâhil) saniye olarak hesaplanıp DK 1,5 / TL olarak operatörünüz 
tarafından faturanıza yansıtılacaktır. 
(**) Operasyonel nedenlerden dolayı yaşanan sefer iptalleri ve sefer saat 
değişiklikleri için 0850 250 67 02 numaramız Türk Telekom’a ait sabit 
hatlardan yapılan aramalarda DK/ 0,1459 TL olarak ücretlendirilir.
GSM abonelerinin tarifesindeki sabit hat veya her yöne dakikalarından 
düşürülürken, tarifede dakika kullanımı yok ise kullanılan operatörün 
sabit arama ücretine göre faturalandırılmaktadır.
(***) İtalya’da, çalışma saatlerimiz Pazartesi-Cuma 09.00 – 13.00 ve 
14.00 – 18.00 saatleri arasındadır.
(****) Ücretlendirme operatörünüz tarafından belirlenen mobil tarife 
üzerinden uygulanacaktır.

(*) Calls to our 0888 228 12 12 number from all network providers (Turk Telekom 
mobile, Turk Telekom landline, Turkcell, Vodafone) are calculated on a second-by-
second basis at a rate of 1.5TL per minute (taxes included) and will be reflected in the 
bill from your provider.
(**) If there has been a cancellation or changes due to operational reasons, you can 
call us at 0850 250 67 02. Calls are 0,1459 TL per minute from Turk Telekom landlines. 
Mobile charges vary according to network operator, but if you have a package which 
includes an allowance for minutes, your call will be covered by those
(***) In Italy, our working hours are between 09.00-13.00 and 14.00-18.00 from 
Monday to Friday.
(****) Charges will be applied by your network provider based upon your mobile 
calling plan.

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

REZERVASYON HATTI (*)  0888 228 12 12
KAYIP EŞYA  0850 250 02 24

ALMANYA BİLET HATTI - GERMANY TICKET LINE  069120063505
İNGİLTERE BİLET HATTI - UK TICKET LINE  03333003500   
FRANSA ÇAĞRI MERKEZİ - UK  0170060140
İTALYA - ITALY  0645226934   
İSPANYA BİLET HATTI - SPAIN TICKET LINE  9 18336001 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265
DANİMARKA - DENMARK  78774491
İSVEÇ- SWEDEN  0 840308782
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - UNITED ARAB EMIRATES 043578128
LÜBNAN BİLET HATTI - LEBANON 01369869
İSVİÇRE BİLET HATTI - SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018
UKRAYNA BİLET HATTI - UKRAINE TICKET LINE 0800505510
GÜRCİSTAN BİLET HATTI - GEORGIA TICKET LINE 0322400040
ROMANYA BİLET HATTI - ROMANIA TICKET LINE 0213079175
IRAK (ERBİL) BİLET HATTI - IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
KOSOVA BİLET HATTI PBX - KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
KAZAKİSTAN BİLET HATTI - KAZAKHISTAN TICKET LINE 87272731717
AVUSTURYA BİLET HATTI - AUSTRIA TICKET LINE 012675322
İSRAİL BİLET HATTI - ISRAEL TICKET LINE  037208299  
KUVEYT BİLET HATTI - KUWAIT TICKET LINE  22447709  
BAHREYN BİLET HATTI - BAHRAIN TICKET LINE  17212033 
KATAR BİLET HATTI - QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAYCAN - AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 
MISIR (HURGHADA/ SHARM EL-SHEIKH )- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
RUSYA - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878
KKTC - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

TEMSİLCİLİKLERİMİZ  OUR AGENTS  

GÜRCİSTAN - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
LÜBNAN - LEBANON  00 961 1 369 869
İTALYA - ITALY  0 645226934 (***)
UKRAYNA - UKRAINE  00 38 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
KOSOVA - KOSOVO  00 381 38 225 810
İSPANYA- SPAIN  34 91 833 6001  
KAZAKİSTAN - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
KUVEYT - KUWAIT  00 965 22447709
BAHREYN - BAHRAIN  00973-38817488
KATAR - QATAR  00 974 4421807
ABD - USA  00 90 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  00 90 850 250 67 77 
B. ARAP EMİRLİKLERİ - UAE  00 971 4 357 81 28 
IRAK (ERBİL) - IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
AZERBAYCAN- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 

Pegasus  Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  
Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise 
sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of Pegasus 
magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to the written 
materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may 
be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in the magazine 
are the sole responsibility of each advertiser.
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18 I RETROSPEKTİF SERGİLER
 RETROSPECTIVE EXHIBITS
Ünlü fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen’in 
retrospektif sergileri İstanbul Fotoğraf 
Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.
Well-known photographer Gültekin Çizgen’s 
retrospective exhibitions opened at the Istanbul 
Photography Museum.

22 I İZMİR KISA FİLM FESTİVALİ   
	 İZMİR	SHORT	FILM	FESTIVAL	
Festivalde, Çin’den ABD’ye, İspanya’dan İran’a, 78 
ülkeden 400 filmin gösterimi yapılıyor. 
Including entries from China, the USA, Spain, Iran, 
from 78 countries, 400 were selected for inclusion 
in this year’s festival program.

34 I AFRICOLOR FESTİVALİ 
	 AFRICOLOR	FESTIVAL
Afrika kültürüne ve müziğine adanan festival, 
18 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında Paris’te 
gerçekleşiyor.
Festival, dedicated to African culture and music 
will be held from November 18-December 24 in 
Paris.

36 I KÖLN’DE KARNAVAL MEVSİMİ
 CARNIVAL	SEASON	IN	COLOGNE
Her yıl 11’inci ayın 11’inde, saatler gündüz 11.11’i 
gösterdiğinde, Köln sokakları çılgın eğlencelere 
sahne oluyor.
On the 11th day of the 11th month each year, 
when the clock strikes 11.11 in the morning, the 
streets of Cologne become the stage for wild 
entertainment.

40 I KINDERKINDER FESTİVALİ
 THE	KINDERKINDER	FESTIVAL	
Festivalde, çocukların kendilerinin hazırlayıp 
sunduğu 50’den fazla performans yer alıyor. 
The festival includes more than 50 acts prepared 
and presented by children.

 PORTRE PORTRAIT
 68 I DERYA CAN
Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
We had a pleasant conversation with freediving 
world champion Derya Can.
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

78 I BIR #YERINDEGÜZEL   
 HIKÂYESI
 A #BESTWHEREITBELONGS  
 STORY 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı yerler 
belirleyerek #YerindeGüzel olan her şeyi 
yerinde keşfetmek için yola çıktık. 
We picked different locations across Turkey, 
and set out to discover everything that is 
#bestwhereitbelongs.

118 I NE GÜZEL ADASIN KIBRIS  
         WHAT A GOOD ISLAND   
 CYPRUS
Kuzey Kıbrıs’ın o güzelim coğrafyasında 
görülecek pek çok şey var.
There’s quite a lot to see in Northern Cyprus.

132 I DÜNÜN VE BUGÜNÜN  
  BULUŞMASI: SARAYBOSNA
 WHERE PAST AND PRESENT  
 MEET: SARAJEVO
Saraybosna, sizi geçmişe götüren bir zaman 
makinesi gibi. 
Sarajevo, is like a time machine that will 
take you back to the past. 

   YAŞAM VE STIL            
        LIFESTYLE

142 I AMSTERDAM’DA    
 GASTRONOMI TURU
 GASTRONOMY TOUR IN   
 AMSTERDAM
Dilek Yeğinsu, Amsterdam’ın en gidilesi kafe ve 
restoranlarını sizler için kaleme aldı.
Dilek Yeğinsu put together a list of some of the best 
cafes and restaurants to visit in Amsterdam.

150 I YOK OLMADAN 
 BEFORE THEY’RE GONE
İbrahim Akgün, yerlerini beton binalara 
bırakan tarihi yapıların fotoğraflarından oluşan 
koleksiyonunu bizler için paylaştı.
İbrahim Akgün shared his photo collection of 
historical structures which to be replaced by 
concrete blocks.

156 I FOBI DENEN KÂBUS
 THE NIGHTMARE    
 CALLED PHOBIA
Yaşadığınız fobi her ne olursa olsun, hayatınızı 
kontrol altına almasına izin vermeyin.
Whatever the particular phobia you have, don’t let it  
get you over a barrel.
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TÜYAP
35 Yaşında
İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 35’inci kez, 12-20 
Kasım tarihleri arasında, “Felsefe ve İnsan” 
ana temasıyla okurlarla buluşuyor. TÜYAP 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye 
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuarın 
bu yılki “Onur Yazarı” filozof-akademisyen 
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi. Fuar süresince 
Kuçuradi’nin yaşamı ve eserleri üzerine, 
kendisinin de katılımıyla çeşitli paneller ve 
etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl “Onur Konuğu” 
olarak ağırlanan ülke ise “Sözcüklerin Etkisi-
Worte Bewegen” sloganıyla, 30 yayınevi ve 13 
yazarla fuara katılan Almanya. 
Yurt içi ve yurt dışından toplam 800 yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşu ile pek çok yazar 
ve şairin yer aldığı fuara öğrenci, öğretmen, 
emekli ve engelliler ücretsiz olarak girebiliyor. 
Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 
ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebiliyor.  istanbulkitapfuari.com

TÜYAP  ON IT’S 35TH YEAR

“Philosophy and Humanity” is the theme of the 
35th Istanbul Book Fair, taking place this year 
between November 12-20. Organized by Tüm 
Fair Organization Limited (TÜYAP) and the Turkish 
Publishers’ Union, the fair’s “Honorary Author” 
this year will be philosopher-scholar Professor 
İoanna Kucuradi. Panel discussions and other 
activities focusing on Kucuradi’s life and work will 
be organized throughout the fair, with the author’s 
participation. This year’s “Guest of Honour” country 
is Germany, which will be represented at the fair 
by 30 publishers and 13 authors under the slogan 
“The Effect of Words – Worte Bewegen”. In total, 
800 publishers and non-profit organizations as well 
as numerous authors and poets from Turkey and 
abroad will be participating in the fair. Hours are 
from 10.00-19.00 weekdays and from 10.00-20.00 
on the weekend, and entrance is free for students, 
teachers, senior citizens and the disabled.

 istanbulkitapfuari.com
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“Söyleyin de 
Beraber Gülelim”
Türkiye için bir “ilk” olan İstanbul Komedi Festivali, 15-20 Kasım 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. “Söyleyin 
de beraber gülelim!” sloganıyla BKM tarafından düzenlenen 
festival; BKM Tiyatro, BKM Mutfak, Sahne Beşiktaş, Zorlu PSM 
ve UNIQ Hall’da izleyiciyle buluşuyor. Festival; İran asıllı ABD’li 
komedyen Maz Jobrani, kendi tasarımı olan karton kostümleri 
kullanarak elliye yakın karakteri aynı gösteride canlandıran 
“Canlı Çizgi Film” lâkaplı Ennio Marchetto, oyuncu ve maraton 
koşucusu Eddie Izzard gibi komedinin dünyaca ünlü isimlerini 
ağırlıyor. Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, oyuncu Demet 
Akbağ, komedyen ve müzisyen Ata Demirer, komedyenler 
Süheyl & Behzat Uygur ile ekranların fenomeni “Güldür Güldür 
Show” ekibi de gösterileriyle izleyicileri kahkahaya davet 
ediyor.  istanbulkomedifestivali.com

“LET’S LAUGH TOGETHER”

“Let’s Laugh Together” is the slogan of the Istanbul 
Comedy Festival, a “first” in Turkey, taking place between 
November 15-20. Organized by BKM, the festival includes 
performances at the BKM Theatre, BKM Mutfak, Sahne 
Beşiktaş, Zorlu Performing Arts Centre and UNIQ Hall. 
The festival welcomes international guests like Iranian-
American comedian Maz Jobrani; Ennio Marchetto, aka 
the “Living Cartoon”, whose shows feature Marchetto 
impersonating around 50 characters using cardboard 
costumes he designs himself; and Eddie Izzard, actor 
and marathon runner. The audience can expect to laugh 
it up together, along with actor-director Yılmaz Erdoğan, 
actress Demet Akbağ, comedian-musician Ata Demirer, 
comedians Süheyl & Behzat Uygur, and the team behind 
the hugely popular “Güldür Güldür” TV comedy show.
  istanbulkomedifestivali.com

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire
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Gültekin Çizgen 
Retrospektif 
Sergileri
Gültekin Çizgen’in “Anbean” ve “Hezarfen Çizgen” isimli 
retrospektif sergileri 13 Ekim 2016-15 Ocak 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerle 
buluşuyor. Ünlü fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen’in “Anbean” 
isimli fotoğraf sergisinde, sanatçının 1958-2016 yılları 
arasındaki fotoğraflarının bir bölümü, Türkiye’nin önde gelen 
84 fotoğraf sanatçısı tarafından yorumlanıyor. Türkiye’de bir 
“ilk” olan bu yorumlu fotoğraf sergisi, sanatseverlere farklı 
bir deneyim yaşatıyor. “Hezarfen Çizgen” isimli diğer sergide 
ise sanatçının dijital illüstrasyonları, fotografik çalışmaları, 
cam işleri, cam heykelleri ve hatları yer alıyor. Her iki serginin 
albümleriyle birlikte fotoğraf yazarı Tekin Ertuğ’un ‘’Işıkla 
Resmedenler’’ serisi için hazırladığı Gültekin Çizgen kitabı da 
sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 

 istanbulfotografmuzesi.com

GÜLTEKİN ÇİZGEN 
RETROSPECTIVE EXHIBITS

“Anbean (Moment by Moment)” and “Hezarfen (Polymath) 
Çizgen” are the titles of two retrospective exhibitions by 
Gültekin Çizgen that opened at the Istanbul Photography 
Museum on October 13 and will be on view until January 
15, 2017. Well-known photographer Gültekin Çizgen’s exhibit 
“Anbean (Moment by Moment)” features photographs by the 
artist taken between 1958-2016. One section of “Anbean 
(Moment by Moment)” includes commentary by 84 prominent 
photographers from Turkey. A first in the country, the exhibit is 
sure to be a different experience for photography enthusiasts. 
The exhibit “Hezarfen (Polymath) Çizgen”, on the other hand, 
includes Çizgen’s photographs and digital illustrations as well 
as glass objects, glass sculptures and calligraphy. On display 
at both exhibitions will also be photography writer Tekin 
Ertuğ’s book on Gültekin Çizgen from Ertuğ’s series, “Işıkla 
Resmedenler (Painters of Light)”, along with the photo albums 
of the exhibitions.  istanbulfotografmuzesi.com

SERGİ EXHIBITION
Trend ••• hot wire



 adresini ziyaret ediniz.

www.asirbil.com



“CONFRONTATION” IN ISTANBUL

Izmir painter Claire Arkas’ work will be on view at the 
Teşvikiye Art Shop in Istanbul from November 25. The 
exhibition, titled “Confrontation”, is Aras’ 10th solo 
show and includes paintings depicting daily life, urban 
landscapes, childhood and play. According to Arkas, 
different works inspired her to paint in different manners. 
She explains, “In my paintings, I sometimes see the 
influence of Cubism, sometimes Constructivism, but 
generally I’m closer to Impressionism”. The 40 pieces 
included in “Confrontation” are the fruit of two years work 
and employ a variety of techniques. The exhibition is open 
until January 24.

 artshopgaleri.com

SERGİ EXHIBITION
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İstanbul’da 
“Yüzleşme”
İzmirli ressam Claire Arkas; günlük yaşam, şehir yansımaları, 
çocukluk ve oyun temalı resimlerinin yer aldığı “Yüzleşme” adlı 
onuncu kişisel sergisi ile 25 Kasım’da Teşvikiye Art Shop’ta 
İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Farklı çalışmaların 
kendisini farklı akımlara sürüklediğini söyleyen Claire Arkas, 
“Bazen kübist, bazen konstrüktivist resmin izlerini buluyorum 
resmimde ama genellikle izlenimcilik akımına yakınım” diyor. 
Değişik teknikler kullandığı 40 çalışmasını iki yılın ardından gün 
yüzüne çıkaran Arkas’ın “Yüzleşme” adlı sergisi, 24 Ocak tarihine 
kadar devam edecek. 

 artshopgaleri.com





THE “GOLDEN CAT” OF İZMİR

The 17th International İzmir Short Film Festival welcomes 
film fans between November 1-6. Of the 438 films 
received from 78 countries, 400 were selected for 
inclusion in this year’s festival program, including entries 
from China, the USA, Spain, Iran, France and Kyrgyzstan. 
A total of 35 films will be competing in the finals for 
“Golden Cat” awards in the categories of animation, 
documentary, experimental and short fiction. One short 
film in the festival will also be awarded the “Golden Cat 
Youth Award based on the votes of students attending the 
festival. This year, in order to raise the festival profile, the 
number of venues screening festival films was increased. 
In addition to the French Cultural Centre, İzmir Art Centre 
and Karşıyaka Karşı Art Centre, films will also be shown 
at Ege, İzmir High Technology, İzmir Economy and Yaşar 
Universities. All showings are free and open to the public. 

 izmirkisafilm.org

“Altın Kedi” 
İzmir’e Çağırıyor
Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 17’nci kez, 
1-6 Kasım tarihleri arasında kapılarını sinemaseverlere 
açıyor. Çin’den ABD’ye, İspanya’dan İran’a, Fransa’dan 
Kırgızistan’a 78 ülkeden 438 filmin başvurduğu 
festivalde 400 filmin gösterimi yapılıyor. Festivalin 
finalinde ise animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca 
kategorilerindeki 35 film “Altın Kedi” için yarışıyor. 
Festivalde öğrencilerin oyları ile belirlenen bir kısa filme 
de “Altın Kedi Gençlik Ödülü” veriliyor. Bu yıl, ilginin 
yükseltilmesi için gösterimlerin yapıldığı mekân sayısının 
artırıldığı festivalde filmler; Fransız Kültür Merkezi, İzmir 
Sanat Merkezi ve Karşıyaka Karşı Sanat Merkezi’nin yanı 
sıra Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nde, 
ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.  

 izmirkisafilm.org

FESTİVAL FESTIVAL
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
İzmir’e haftanın 

her günü her şey 
dâhil 34,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to İzmir 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
34.99 TL.

FLY WITH  
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK BEGINS

Her yıl Kasım ayında 160 ülkede aynı anda kutlanan 
ve “girişimcilik adına dünyadaki en büyük seferberlik 
kampanyası” olarak adlandırılan Global Girişimcilik 

Haftası (GGH), bu sene 14-20 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleşiyor.  

Organized simultaneously in 160 countries around the 
globe each November, Global Entrepreneurship Week 
(GEW) is the biggest campaign for entrepreneurship 

in the world. This year, GEW takes place between 
November 14-20.

globalgirisimcilikhaftasi.com 

Girişimciliğe adım atacak her yaştan katılımcıyı cesaretlendirmeyi 
ve geliştirmeyi hedefleyen ve Gönüllü olarak 200 kurum tarafından 
desteklenen GGH 2016 sayesinde; yerel ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, girişimci ve yatırımcılar, öğrenciler, yerel 
yönetimler, devlet kurumları, özel sektör temsilcileri ve medya grupları 
bir araya gelerek Türkiye’nin girişimci gücünü ortaya çıkaran ortak bir 
seferberliğe imza atıyor. GGH 2016 Türkiye kampanyasında, gerçekleşen 
iş birliği ile 50’ye yakın ilde paneller, konferanslar, oturumlar, çalışma 
atölyeleri, fikir yarışmaları, eğitim programları, web buluşmaları, film 
gösterimleri ve şenlikler düzenleniyor.  
GEW 2016, which is organized in Turkey , Istanbul and voluntarily 
supported by 200 foundations, aims to encourage participants of all ages 
who are interested in becoming entrepreneurs or further developing their 
entrepreneurial skills. National and international NGOs, universities, 
entrepreneurs and investors, students, local authorities, government 
organisations, private-sector representatives and media groups will all come 
together to display the power of entrepreneurship in Turkey. Through their 
cooperative efforts, the GEW 2016 Turkey campaign will include seminars, 
conferences, talks, workshops, contests, educational programmes, web-based 
meetings, film screenings and parties in close to 50 cities.
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PEGASUS WINS INTERNATIONAL AWARD

After the “Google Customer Match” campaign earned 
Pegasus a “Golden MIXX” in the MIXX awards organized by 
IAB in Turkey, the same campaign has brought Pegasus 
another award, this time a “Bronze MIXX” in IAB Global 
MIXX’s “Search Marketing” category. This is the first 
time that Pegasus has won an international award in the 
area of digital applications. Pegasus earned the award 
for the 52 percent higher return on clicks, 13% lower 
cost per unit, 32 percent higher click rate and 12 percent 
higher rate of return income per unit it received by 
using the “Customer Match” feature in Google AdWords. 
By recognizing existing and potential customers, the 
campaign automatically came up with different offers and 
different bidding strategies geared to different customer 
profiles, thereby helping Pegasus to increase its sales 
figures while reducing costs per ticket.

HABER NEWS
Trend ••• hot wire
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Pegasus’a 
Uluslararası Ödül 
Pegasus, IAB Türkiye’nin düzenlediği MIXX ödüllerinde, 
“Google Müşteri Eşleştirme” kampanyası ile aldığı Altın 
MIXX ödülünün ardından, aynı kampanyasıyla bu kez IAB 
Global MIXX’in “Search Marketing” kategorisinde “Bronz 
MIXX” ödülünü kazandı. Pegasus’un dijital uygulamaları 
alanında aldığı ilk uluslararası ödül olan Bronz MIXX, Google 
AdWords’teki “Müşteri Eşleştirme” özelliğini kullanarak 
yüzde 52 daha fazla tıklama dönüşümü oranı, yüzde 13 
daha düşük edinme başı maliyet, yüzde 32 daha yüksek 
tıklama oranı ve yüzde 12 daha yüksek dönüşüm başına gelir 
sağlaması üzerine verildi. Mevcut ve potansiyel müşterilerin 
tanımlanması ile farklı profillere yönelik farklı teklifleri, farklı 
‘bidding’ stratejileri ile otomatik olarak çıkartan kampanya, 
Pegasus’un satış rakamlarını yükseltirken bilet başına 
maliyetlerini de düşürmesine yardımcı oldu.









FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

30 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2016

TIME FOR FILM IN TEL AVIV

The International Tel Aviv Spirit Film Festival is celebrating 
its 10th anniversary this year. The festival takes place 
between November 10-12 at the Cinematheque, the first 
cinema in Israel to screen art films. Films included in the 
festival’s program are divided into three categories: feature 
length, short film, and documentary. Over the course of 
the festival, participants will be able to discover brand-
new things by joining in various activities related to the 
films being screened, including workshops, conferences 
and talks with international filmmakers. In honor of the 
festival’s 10th anniversary, this year’s event is expected to 
be more glamorous than ever. You can keep track of all the 
developments on the Tel Aviv Spirit Film Festival’s official 
website.  spiritfestival.co.il

Tel Aviv’de 
Film Zamanı
Uluslararası Tel Aviv Spirit Film Festivali bu yıl onuncu 
yaşını kutluyor. 10-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 
festival, İsrail’de sanat filmlerinin gösterildiği ilk sinema 
olan Cinematheque’te (Sinematek) gerçekleşiyor. Festivale 
katılan filmler; uzun metraj, kısa film ve belgesel olmak 
üzere üç kategori altında toplanıyor. Uluslararası film 
yapımcılarının ağırlandığı, gösterilen filmlerle ilgili atölye 
çalışmaları, konferans ve sohbetlerin yer aldığı festival 
boyunca katılımcıların yepyeni keşifler yapabilecekleri 
birçok farklı etkinlik de gerçekleşiyor. Festivalin onuncu yılı 
şerefine etkinliğin bu yıl her zamankinden daha görkemli 
olması bekleniyor. Tel Aviv Spirit Film Festivali ile ilgili 
gelişmeleri internet sitesinden takip edebilirsiniz.

 spiritfestival.co.il

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Tel Aviv’e haftanın 
her günü her şey 
dâhil 54 EUR’dan 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to Tel 
Aviv from İstanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport with 

Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
54 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS





LONDON JAZZ FESTIVAL

Between November 11-20, London becomes a capital 
of jazz with the 24th EFG London Jazz Festival, which 
features performances by more than 2,000 artists 
and 300 groups in over 50 venues as well as the 
city streets. The comprehensive festival programme 
includes performances by artists who are shaping the 
present and future of jazz, as well as newcomers to 
the scene who are just beginning to attract attention. 
Among this year’s most prominent performers are 
American singer-songwriter Lizz Wright, Tunisian ud 
player Dhafer Youssef, English singer and pianist Joe 
Stilgoe, and US-based producer and jazz trumpeter 
Christian Scott.

 efglondonjazzfestival.org.uk

Londra Jazz 
Festivali
İki binden fazla sanatçı ve 300’den fazla grubun, 
50’den fazla mekânda ve Londra sokaklarındaki 
performanslarıyla şehrin adeta bir “caz başkenti” 
haline geldiği EFG Londra Caz Festivali’nin 
24’üncüsü, bu yıl 11-20 Kasım tarihleri arasında 
düzenleniyor. Etkinlik programı caz’ın bugününe ve 
geleceğine şekil veren müzisyenlerden, bu alanda 
yeni tanınmaya başlayan isimlere kadar geniş bir 
yelpazeye sahip. Amerikalı şarkıcı ve besteci Lizz 
Wright, Tunuslu udi Dhafer Youssef, İngiliz piyanist 
ve şarkıcı Joe Stilgoe ve ABD’li caz trompetçisi 
ve prodüktör Christian Scott’ın konserleri ise bu 
yılki festivalin merakla beklenen performansları 
arasında.  efglondonjazzfestival.org.uk

FESTİVAL FESTIVAL
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Havalimanı’ndan 
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Havalimanı’na 
haftanın her günü; 

Londra Gatwick 
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dâhil 29 EUR’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to London 
Gatwick Airport six 
days a week and 
London Stansted 
Airport everyday 

with Pegasus from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport, all 
inclusive prices start 

at 29 EUR.
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AFRICAN CULTURE HITS THE 
STREETS OF PARIS 

Paris is home to one of the largest diaspora populations in 
the world, and from November 18-December 24 this year, 
the city will be hosting the Africolor Festival. Now in its 28th 
year, the festival is dedicated to African culture and music 
and features performances by African artists living in France 
and from various countries in Africa and the Caribbean. You’ll 
get to experience the melodies of the continent at concerts 
taking place in and around the Seine-Saint-Denis area. 
Among the prominent performers appearing at the festival 
are musicians Abou Diarra, Patrick Kabre and Fatoumata 
Diawara. Visitors can get a closer look into African culture 
through the film screenings, exhibitions, workshops, talks 
and dance and percussion lessons included in the festival 
program. With its abundance of African music and dance 
filling up the streets of Paris, Africolor is one festival not to be 
missed.  africolor.com

Afrika Kültürü 
Paris 
Sokaklarında
Afrika kültürüne ve müziğine adanan Africolor 
Festivali bu yıl 28’inci kez, 18 Kasım-24 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleşiyor. Dünyanın en yüksek diaspora 
nüfusuna sahip şehirlerinden Paris’teki bu etkinlikte 
Fransa’da yaşayan Afrikalı sanatçıların yanı sıra, 
çeşitli Afrika ülkelerinden ve Karayipler’den gelen 
sanatçılar da performanslar sergiliyor. Kıta ezgileriyle 
buluşabileceğiniz konserler şehrin Seine-Saint-Denis 
bölgesi ve etrafındaki mekânlara yayılırken, Abou Diarra, 
Patrick Kabré ve Fatoumata Diawara gibi müzisyenler 
de bu yılın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 
Ayrıca; Afrika kıtasının kültürünü daha yakından 
tanımanızı sağlayacak film gösterimlerini, sergileri, 
atölye çalışmalarını, konferansları, dans ve vurmalı 
çalgı derslerini de unutmamak gerekiyor. Afrika’yı 
Paris’e taşıyan, müzik ve dansın zirve yaptığı Africolor’ı 
kaçırmayın deriz.  africolor.com

FESTİVAL FESTIVAL
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Havalimanı’ndan 
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dâhil 43 EUR’dan 
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CARNIVAL SEASON IN COLOGNE

The Cologne Carnival has a long history, and while the 
reasons behind the carnival celebrations – as well as the 
style in which the city’s residents have celebrated – have 
changed over time, the tradition itself goes all the way back 
to 1823. On the 11th day of the 11th month each year, when 
the clock strikes 11.11 in the morning, thousands of people, 
young and old alike, parade through the streets in colourful 
costumes singing traditional carnival songs. During the 
carnival, the streets of Cologne become the stage for 
wild entertainment, as the parade stretches out over 
seven kilometres, heading for the city centre. Sometimes 
referred to as “The Fifth Season”, the Carnival pauses 
for Christmas, but the fun resumes with the New Year’s 
celebrations.  cologne.de

KARNAVAL CARNIVAL
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Köln’de Karnaval 
Mevsimi
Köln Karnavalı’nın tarihi eskilere dayanıyor. Zaman içinde 
Köln halkının kutlama nedenleri ve biçimleri farklılaşmış 
olsa da, karnaval 1823 yılından bu yana düzenlenmeye 
devam ediyor. Her yıl 11’inci ayın 11’inde, saatler gündüz 
11.11’i gösterdiğinde, yediden yetmişe binlerce kişi 
rengârenk kostümleriyle hep bir ağızdan geleneksel 
karnaval şarkıları söyleyerek toplu hâlde sokaklardan geçiş 
yapıyor. Köln sokaklarının çılgın eğlencelere sahne olduğu 
karnavalda gruplar, Köln’ün merkezinden geçerek yedi 
kilometre boyunca yürüyor. “Beşinci Mevsim” olarak da 
anılan karnavala Noel döneminde ara veriliyor ancak yeni 
yıl kutlamalarıyla eğlence yeniden başlıyor.

 cologne.de

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Köln’e haftanın 

her günü her şey 
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başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
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İstanbul Sabiha 
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/Garentatr            /Garenta

İ Ş İ N İ Z 
G A R E N TA  İ L E 
Y Ü K S E L İ Ş E 
G E Ç İ Y O R !

Garenta avantajları işinizi ileri taşıyor!
Tek tıkla online kiralama, bireysel, kurumsal veya yeni şirketlere özel ayrıcalıklar, hızlı kuryeyle

hızlı sözleşme ve araç teslimi, birden fazla kredi kartıyla ödeme, finansal kolaylıklar ve
çok daha fazlası Garenta’da sizi bekliyor!

*Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 aylık ödeme seçeneği ile yıllık 15.000 km için geçerli kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

SKODA OCTAVIA 1.6 TDI CR 110 PS DSG 
GREENTEC STYLE 345 EUR    + KDV*

MERCEDES C-CLASS C 180 
AMG 569 EUR    + KDV*



Trüf Festivali
İtalya’nın Alba ve Asti şehirlerinde, toprağın altında yetişen 
ve nadir rastlanan beyaz trüf mantarı, dünyanın en değerli 
yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu mantar türünün 
bulunup topraktan çıkarılma hikâyesi de oldukça ilginç. 
Önceleri mantarların çıkarılması için domuzlar kullanılırken, 
onların buldukları mantara zarar verdiği görülünce, bu iş için 
eğitilmiş köpekler kullanılmaya başlanmış. Bu köpekler ağaç 
altlarını kokluyor ve mantarı bulunca patileriyle işaret ediyor. 
Yılın sadece iki ayında; Ekim ve Kasım’da çıkarılan beyaz trüf 
için bu tarihlerde “Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba 
(Alba Uluslararası Trüf Festivali)” gerçekleştiriliyor. Bu yıl 
Alba’da 8 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında devam eden festival 
kapsamında; mantar ve şarap tadımlarının yapıldığı “Alba Beyaz 
Trüf Pazarı”, trüfü seçerken, saklarken ve tadarken nelere 
dikkat edilmesi gerektiğine odaklanan “Trüfün Duyusal Analizi” 
etkinliği ve tanınmış şeflerin düzenlediği atölye çalışmaları ile 
sunumları içeren “Alba Trüf Gösterisi” yer alıyor.  

 fieradeltartufo.org/2016

TRUFFLE FESTIVAL

The rare white truffles that grow under the ground around the 
Italian cities of Alba and Asti are one of the most expensive 
foods on earth. The story of how these mushrooms are 
discovered and unearthed is also quite interesting. In earlier 
times, pigs were used to dig them out, but when the pigs were 
found to damage the mushrooms, this task was turned over 
to specially trained dogs. These dogs sniff around tree roots, 
and when they detect a truffle, they point it out with their 
paws. White truffles are harvested during only two months 
out of the year –October and November – and it is during this 
time that the “Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba (Alba 
International White Truffle Festival)” is held. This year, the 
festival takes place between October 8 and November 27. It 
includes the “Alba White Truffle Market”, where you can sample 
wine as well as mushrooms; a “Truffle Sensory Analysis” 
activity that focuses on how to choose, store and eat truffles; 
and the “Alba Truffle Show”, which includes workshops and 
presentations by famous chefs.   fieradeltartufo.org/2016
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Milan Malpensa 
Airport three days a 

week and Milan-
Bergamo Airport 

with Pegasus’ daily 
flights from İstanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport; all-inclusive 

prices start at 
43 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS
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Hamburg’da 
Çocuk Festivali
KinderKinder Festivali, nitelikli sanat etkinliklerinin çocuklar 
için ve çocuklarla birlikte gerçekleştirilebileceği bir platform 
yaratma ve bunu uluslararası alana taşıma hedefiyle, 1988 
yılında Hamburg’da hayata geçirilmiş. Kâr amacı gütmeyen bir 
organizasyon olan KinderKinder’in öncülüğünde düzenlenen 
festivalde, her yıl çocukların kendilerinin hazırlayıp sunduğu 
50’den fazla performans yer alıyor. Bunun yanı sıra, hem 
Avrupa’dan hem de dünyanın farklı ülkelerinden davetli çok 
sayıda tiyatro, müzik ve dans grubunun çocuklarla birlikte 
sahne aldığı gösteriler festivale renk katıyor. KinderKinder’in 
kendi sahne prodüksiyonlarının da oldukça beğeni topladığı 
festival, 18 Eylül’de başlayıp 21 Kasım’a kadar devam ediyor.

 kinderkinder.de

HAMBURG CHILDREN’S FESTIVAL

The KinderKinder Festival was launched in Hamburg in 
1988 with the aim of creating a platform of high-quality 
art events for children and by children that could be taken 
to an international arena. The non-profit KinderKinder 
organization takes the lead in putting together the festival, 
which each year includes more than 50 acts prepared 
and presented by children. Performances by theater, 
music and dance groups from Europe and other parts 
of the world whose shows feature children add color to 
the festival. KinderKinder also takes part in the festival 
with its own stage productions, which are met with great 
enthusiasm. The festival, which opened on September 18 
this year, continues through November 21.

 kinderkinder.de

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Hamburg’a 

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 54 EUR’dan 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Hamburg from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
54 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS









PEGASUS’S “FIRST FLIGHT” PROJECT 

Pegasus Airlines conducted a flight simulation event on October 
11 as part of the “Değerli Kanatlar (Precious Wings)” project run 
by the Değer Autism Association. The aim of the project is to 
help children and families of children with autism and Asperger’s 
Syndrome to overcome the difficulties they encounter during 
air travel. Speaking of the event, Pegasus Assistant General 
Manager for Sales Güliz Öztürk said, “We consider it to be of 
great importance to support parents in their efforts to ensure 
that future flights are enjoyable experiences by inviting our 
special guests to participate in a simulated flight on a mock-up of 
a Pegasus airplane cabin as part of the ‘Precious Wings’ project.” 
The simulation activity, conducted at Pegasus Airlines’ Simulation 
Centre in Kurtköy, Istanbul, provided authentic experiences of 
air travel to 15 children and their parents. The program offered 
parents the opportunity to observe how their children behaved 
in response to the simulated flight so that they could prepare 
themselves for an actual experience of air travel.

HABER NEWS
Trend ••• hot wire

44 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2016

Pegasus’tan “İlk 
Kez Uçuran” Proje 
Pegasus Hava Yolları, otizm ve Asperger sendromu olan 
çocukların ve ailelerinin hava yolu yolculuklarında çektikleri 
sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla Değer 
Otizm Derneği tarafından yürütülen “Değerli Kanatlar” 
projesi kapsamında 11 Ekim’de bir uçuş simülasyonu 
programı gerçekleştirdi. Pegasus Ticaretten Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk düzenlenen etkinlik 
hakkında, “Değerli Kanatlar” projesine destek verip bu özel 
misafirlerimize Pegasus kabin mock-up’ında simülasyon 
olanağı sunarak gelecekteki uçuş deneyimlerini keyifli hâle 
getirmeyi ve ebeveynlerine destek sağlayabilmeyi çok 
benimsiyoruz” dedi. 15 çocuk ve ebeveynleri, simülasyon 
programında Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Kurtköy’deki 
Simülasyon Merkezi’nde ağırlanarak uçuş deneyimini birebir 
yaşadı. Bu program sayesinde aileler çocuklarının uçuş 
sırasındaki davranışlarını ve tepkilerini gözlemleme ve buna 
göre gerçek bir uçuşa kendilerini hazırlama olanağı buldu.





VIRTUAL PEGASUS AIRLINES 

The “Virtual Aviation Competition” is a monthly competition 
organised by Virtual Pegasus Airlines, which was founded so 
that Pegasus guests with a passion for aviation could try their 
hand at flying a plane in a virtual environment. After winning this 
monthly competition by successfully completing virtual flights 
on his own PC, high-school student Dorukhan Gündoğar, one of 
the younger members of Virtual Pegasus Airlines, got his chance 
to try out the Level D-type Boeing 737-800 flight simulator at 
the Pegasus Training Centre, the same place that Pegasus 
pilots receive their type-rating and refresher training. Ali Camat, 
the coordinator of Virtual Pegasus Airlines, oversaw the flight 
simulation, which included a completion of checklists and take-
offs and landings at Sabiha Gökçen Airport in different weather 
conditions. Virtual Pegasus Airlines brings aviation enthusiasts 
together, allowing members to access real flight routes, flight 
plans and articles on aviation written by Pegasus pilots, in 
addition to providing opportunities for virtual flight. For more 
information about Virtual Pegasus Airlines and to sign up for free, 
visit  flypgsva.com

HABER NEWS
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Sanal Pegasus 
Hava Yolları
Pegasus’un havacılık tutkunu misafirlerinin uçma özlemini 
sanal ortamda gidermek amacıyla kurduğu Sanal Pegasus 
Hava Yolları, her ay “Sanal Havacılık Yarışması” düzenliyor.
Sanal Pegasus Hava Yolları’nın genç üyelerinden lise 
öğrencisi Dorukhan Gündoğar, Sanal Pegasus Hava Yolları 
bünyesinde, kendi bilgisayarının karşısında gerçekleştirdiği 
başarılı uçuşlar sonucu yarışmayı kazanarak, Pegasus 
Pilotlarının tip ve tazeleme eğitimlerinin yapıldığı, “Pegasus 
Training Center”da bulunan Level D tipi Boeing 737-800 
simülatörünü kullanma şansı yakaladı. Sanal Pegasus 
Hava Yolları Koordinatörü Ali Camat’ın gözetiminde 
gerçekleştirilen simülator uçuşunda; checklist’lerin 
uygulanması, Sabiha Gökçen Havalimanı’na muhtelif hava 
koşullarında iniş ve kalkış gerçekleştirilmesi gösterildi. 
Havacılık tutkunlarını bir araya getiren Sanal Pegasus 
Hava Yolları, üyelere sanal uçuşların yanı sıra gerçek hava 
yolu rotalarına, uçuş planlarına ve Pegasus Kaptanlarının 
yazdığı havacılık makalelerine ulaşma imkânı da veriyor. 
Sanal Pegasus Hava Yolları hakkında daha fazla bilgi almak 
ve ücretsiz üye olmak için www.flypgsva.com internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Pegasus Sailing 
Başarıya 
Doymuyor
Toplam 36 teknenin katıldığı ve 12 tekneyle en kalabalık 
sınıf olan IRC 3 klasmanında yarışan Pegasus Sailing 
ekibi, İYK Yat Trofesi 2016-Özcan Özyemişçi Kupası’nda 
varış noktasına ilk sırada ulaşmayı başararak birincilik 
kupasını aldı. 9 Ekim Pazar günü İstanbul Yelken Kulübü 
ve Moda Deniz Kulübü iş birliği ile düzenlenen İYK Yat 
Trofesi 2016-Özcan Özyemişçi Kupası’nda 19 deniz millik 
rotayı 3 saat 26 dakika 59 saniyede tamamlayan Pegasus 
Sailing ekibi, Moda-Sivriada-Kınalıada-Moda parkurunda 
düzenlenen yarışta iyi bir start alıp bu avantajını yarışın 
sonuna dek koruyarak, kendi klasmanında varış noktasını 
ilk gören tekne olmayı başardı. Ekip, bu derecesiyle en 
yakın rakibinin beş dakika önünde varış noktasına ulaşarak 
birincilik kupasına uzandı. 2015 yılında kurulan Pegasus 
Sailing, Pegasus Aile Bireyleri’nden oluşan 20 kişilik 
ekibiyle 2016 sezonunu IRC 3 klasmanında yer alan ILC 
30 teknesiyle kovalıyor. Sezona Fahir Çelikbaş Kupası’yla 
başlayıp BMW Sailing Fest, Turkcell Platinium Bosphorus 
Cup, Eker Olympos Regatta, Özcan Özyemişçi Kupası ve 
Sonbahar Kupası’yla devam eden Pegasus Sailing, başarıya 
ve maviye yelken açıyor.  pegasussailing.wordpress.com

PEGASUS SAILORS TAKE 
HOME ANOTHER CUP 

Of the 36 boats participating in the IYK Yacht Trophy 
2016-Ozcan Ozyemisci Cup, the Pegasus Sailing team was one 
of 12 competing in the IRC 3 class, the most crowded of the 
race, and it crossed the finish line first in its class to take home 
the cup. Jointly organized by the Istanbul Yachting Club and the 
Moda Marine Club, the IYK Yacht Trophy 2016-Ozcan Ozyemisci 
Cup took place in Istanbul on Sunday, October 9. The Pegasus 
Sailing team completed the 19-nautical-mile course from Moda 
to Sivriada, Kınalıada and back to Moda in 3 hours, 26 minutes 
and 59 seconds. The team got off to a good start, which it took 
advantage of to maintain the lead throughout the race. It was the 
first boat in its class to cross the finish line, arriving five minutes 
ahead of its closest rival to take home the cup. Pegasus Sailing 
was founded in 2015. In 2016, the 20-member team of Pegasus 
Family Members competed in their IRC 3-class ILC 30 boat. 
Since the opening of the season with the Fahir Çelikbaş Cup, the 
Pegasus Sailing team has set sail towards the blue, and towards 
success, participating in the BMW Sailing Fest, the Turkcell 
Platinium Bosphorus Cup, the Eker Olympos Regatta, the Özcan 
Özyemişçi Cup and the Autumn Cup.

 pegasussailing.wordpress.com
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Pegasus Golf 
Challenge 
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her 
yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl sekizincisi 
gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge, 24-25 Eylül 
tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. Keyifli 
anların yaşandığı turnuvada ilk gün 116, ikinci gün 108 sporcu 
yarıştı. Pegasus Golf Challenge’da; Erkekler A, B ve C 
kategorilerinde dereceye giren isimler ödüllerini Esas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı’dan, Esas 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan ve Pegasus 
Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’den aldı. Kadınlar 
A ve B kategorilerinde dereceye giren isimlere ise ödüllerini 
Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve 
Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer takdim etti. 
Ayrıca, turnuvada dereceye girmeye hak kazanan oyunculara 
Pegasus Hava Yolları’ndan yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş 
uçak biletleri hediye edildi.

PEGASUS GOLF CHALLENGE

Pegasus Airlines has been organizing the annual Pegasus Golf 
Challenge since 2009. Now in its eighth year, the tournament, 
held on September 24-25 at the Kemer Country Club, was an 
enjoyable one this year, with 116 golfers participating on the 
first day and 108 on the second. Awards for the Men’s A, B and 
C categories were presented by Emine Kamışlı, vice-chairman 
of Esas Holding Board of Directors; Erhan Kamışlı, Esas 
Holding Board of Directors board member; and Mehmet T. 
Nane, general manager of Pegasus Airlines. Yıldırım Demirören, 
president of the Kemer Country Golf Club, and Erdem Kıramer, 
captain of the Kemer Country Golf Club, presented the awards 
in the Women’s A, B and C categories. Winners of the Pegasus 
Golf Challenge also received gifts of round-trip tickets for 
domestic and international flights on Pegasus Airlines.
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PEGASUS BASKETBALL 
IS READY TO FLY!

The Pegasus Airlines Basketball Team was established to 
provide employees with a common social activity and carry 
their team spirit onto the basketball court. This year, just 
like the last, the team will be competing in the Corporate 
Basketball League (CBL), whose rules require all teams to be 
comprised of corporate staff members only in order to avoid 
unfair competition. Founded in 2009 with the aim of providing 
employees who enjoy playing basketball a way to escape 
from the stressful environment of work, represent their 
companies and socialize with others, the CBL is supported 
by the Turkish Basketball Federation. The Pegasus Airlines 
Basketball Team managed to complete its rookie year in 
basketball by snagging a place in the CBL’s Top 32. With Enis 
Kaymak as their coach – Kaymak has spent the past few 
years training Turkey’s Under-21s National Basketball Team – 
the 20-member Pegasus team plans to finish the upcoming 
season even higher up in the league tables, and they have 
been working hard to get there.  cbl.com.tr/pegasus

Pegasus 
Basketbol 
Uçuşa Hazır!
Çalışanlara sosyal bir aktivite kazandırılması ve takım 
ruhunun basketbol sahalarına taşınması hedefiyle kurulan 
Pegasus Hava Yolları Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da, haksız rekabetin önlenmesi için sadece şirket 
çalışanlarının katılımıyla kurulan takımların yer alabildiği 
Corporate Basketball League (CBL) organizasyonunda 
mücadele ediyor. 2009 yılında, basketbolu seven çalışanları 
yoğun iş stresinden kurtarmak, kişilerin şirketlerini temsil 
etmesini ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla kurulan CBL, 
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından da destekleniyor. 
Basketbolda “Çaylak Yılı” olarak da tabir edilen ilk senesini, 
CBL’nin ilk 32’sinde tamamlama başarısı gösteren Pegasus 
Havayolları Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıllarda Ümit Milli 
Basketbol Takımı’nın antrenörlüğünü de üstlenen Enis 
Kaymak’ın koçluğunu yaptığı 20 kişilik ekibiyle, önümüzdeki 
sezon ligi daha üst seviyelerde bitirmeyi hedefliyor ve bu 
yöndeki çalışmalarına tam hız devam ediyor. 
  cbl.com.tr/pegasus
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“Pegasus 
Running Team” 
Ödülleri Topluyor
Koşuya gönül veren 25 kişilik ekibiyle 2010 yılından bu 
yana çeşitli koşulara katılan Pegasus Running Team 
ekibi, başarılarına yenilerini ekledi. 2 Ekim’de İstanbul’da 
düzenlenen Puma Ignite koşusuna katılan Pegasus Ailesi 
üyelerinden Muzaffer Erdoğan, “45+ Yaş” kategorisinde 
üçüncülük ödülünü kazanırken, 9 Ekim Pazar günü 
düzenlenen Bursa Eker koşusuna katılan Pegasus Hava 
Yolları çalışanları Gökhan Düzel, Davut Türk ve Osman 
Tümer Yalçın “5K Kurumsal” kategorisinde birincilik 
ödülünü aldı. Başarılarını önümüzdeki dönemlere de 
taşımayı hedefleyen ekip, Türkiye’de; Vodafone Istanbul 
Championship, Avrasya Maratonu, Beyoğlu ve Erzurum Yarı 
Maratonları’na; yurt dışında ise Frankfurt Maratonu, Global 
Adria, Berlin Maratonu ve Barselona Maratonu gibi önemli 
organizasyonlara katılarak hem keyifli vakit geçirmek hem de 
yeni başarılara imza atmak üzere hazırlıklarına devam ediyor.

“PEGASUS RUNNING TEAM” 
PILES UP THE TROPHIES 

The Pegasus running team has been taking part in competitive 
runs together since 2010. The 25-member team has recently 
added some new wins to its credit. Muzaffer Erdoğan, a 
member of the Pegasus family, came third in the over-45 
category in the Puma Ignite run held on October 2 in Istanbul. 
Pegasus Airlines staff members Gökhan Düzel, Davut Türk and 
Osman Tümer Yalçın joined in the Bursa Eker run on October 
9, and they took first prize in the “5K Corporate” category. The 
team has set its sights on racking up some more successes 
in the upcoming months. Right now, they’re getting ready 
to compete in some major events – including the Vodafone 
Istanbul Championship, Eurasia Marathon, and Beyoğlu and 
Erzurum Half-Marathons in Turkey, as well as the Frankfurt 
Marathon, Global Adria, Berlin and Barcelona Marathons – that 
will let them enjoy themselves and pile up some new trophies.
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SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

Fuerza Bruta
Tüm dünyada beş milyon kişinin izlediği 
çılgın gösteri Fuerza Bruta; New York, 
Buenos Aires, Londra, Meksiko, Beijing, Tel 
Aviv ve Miami’den sonra İstanbul’da. Gelen 
yoğun talep üzerine seans sayısı arttırılan 
gösteri, 16-23 Kasım tarihleri arasında 
Volkswagen Arena’da.
(Fuerza Bruta) After enchanting around five 
million people around the world with 
performances in New York, Buenos Aires, 
London, Mexico, Beijing, Tel Aviv and Miami, 
the wildly entertaining Fuerza Bruta is ready 
to delight audiences in Istanbul. Due to high 
demand, performances at the Volkswagen 
Arena have been extended to include 
November 16-23.  biletix.com

Sinderella
Altınok Çocuk Tiyatrosu, Sinderella 
masalını Kasım ayında İstanbul’un  
dört ayrı sahnesine taşıyor. Oyunu;  
5 Kasım’da Başakşehir Mall of 
İstanbul MOİ Sahne’de, 6 Kasım’da 
Bakırköy Leyla Gencer Opera ve 
Sanat Merkezi’nde, 19 Kasım’da 
Kozyatağı Kozzy Kültür Merkezi’nde ve 
27 Kasım’da Avcılar Torium Sahne’de 
izleyebilirsiniz.
(Cinderella) The Altınok Children’s Theatre 
brings the Cinderella fairytale to four 
different stages in Istanbul during the 
month of November. You can see the 
play at the Başakşehir Mall of Istanbul 
MOI Stage on November 5, the Bakırköy 
Leyla Gencer Opera and Arts Centre 
on November 6, the Kozyatağı Kozzy 
Culture Centre on November 19 and the 
Beylikdüzü Torium Stage on November 27.  

 altinokcocuktiyatrosu.com

Aşk ve Mucize
Merlin ödüllü, dünyaca ünlü 
sihirbaz Kubilay QB Tunçer,  
1 Kasım’da İstanbul Borusan 
Oto Dolmabahçe’de, 6 Kasım’da 
İstanbul Zorlu PSM’de, 11 Kasım’da 
Ankara Tiyatro Kafe’de ve   
28 Kasım’da Bursa Nilüfer Nâzım 
Hikmet Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluşuyor. 
(Love and Miracles) World-famous 
magician and MERLIN award-
winner Kubilay “QB” Tuncer will be 
performing in Istanbul at Borusan 
Oto Dolmabahçe on November 1 and 
the Zorlu Performing Arts Centre on 
November 6, in Ankara at the Tiyatro 
Cafe on November 11, and in Bursa 
at the Nilufer Nazim Hikmet Stage 
on November 26.  facebook.com/
goktengelenadam

Üstü Kalsın
Cemal Süreya’nın yaşamında iz bırakan 
an’ları ve aşklarını sahneye taşıyan 
tek perdelik gösteride oyuncu Hakan 
Gerçek, şairin büyüleyici şiirlerini 
seslendiriyor. Oyun, 1 Kasım’da İzmir 
Karşı Sanat, 15 Kasım’da Konya Devlet 
Tiyatrosu ve 27 Kasım’da Ankara 
ODTÜ’de sahneleniyor.
(Keep the Change) Actor Hakan Gerçek 
recites the enchanting poems of Cemal 
Süreya in this one-act play about the 
poet, his life, and his loves. Performances 
are scheduled for November 1 at Karşı 
Sanat in Izmir, November 15 at the State 
Theatre in Konya, and November 27 at 
METU in Ankara.  tiyatrogercek.com
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KONSER CONCERT

Al Di Meola 
Dünyaca ünlü gitar virtüözü 
Al Di Meola, 15 Kasım’da 
Zorlu PSM’de sahne alıyor. 
İtalyan asıllı ABD’li sanatçı, 
mutluluğu yeniden tanımladığı 
son albümü “Elysium & 
More” ile İstanbul’daki 
müzikseverlere unutulmaz 
bir gece yaşatıyor. 
World-famous guitarist Al Di 
Meola will be performing at 
the Zorlu Performing Arts 
Centre on November 15. 
Music fans will have a great 
time listening to this Italian-
American artist, whose latest 
album “Elysium & More” has 
redefined happiness.

 aldimeola.com

Dinlemeden 
Olmaz

M U S T - L I S T E N

Ezginin Günlüğü
Ezginin Günlüğü, Kasım ayında dopdolu bir programla 
sevenleriyle buluşuyor. 2 Kasım’da Ankara, 4 Kasım’da Bursa, 
8 Kasım’da Aydın, 9 Kasım’da İzmir, 11 Kasım’da Yalova ve 12 
Kasım’da İstanbul grubu ağırlıyor. 
The band Ezginin Günlüğü has a busy schedule in November. 
They’ll be performing in Ankara on November 2, Bursa on 
November 4, Aydın on November 8, Izmir on November 9, Yalova 
on November 11, Istanbul on November 12. 

 ezginingunlugu.com.tr

Nazan Öncel
Türk pop müziğinin güçlü 
isimlerinden söz yazarı ve 
besteci Nazan Öncel,  
11 Kasım’da Mall Of İstanbul 
MOİ Sahne’de, 19 Kasım’da 
Antalya Jolly Joker’de sahne 
alıyor. Zamansız şarkılarının 
yanı sıra yeni eserlerini 
de seslendiren sanatçı, 
unutulmaz bir geceye imza 
atıyor. 
Singer-songwriter Nazan 
Öncel is one of the stars of 
Turkish pop music. She’ll 
be performing on the Mall 
of Istanbul MOİ stage on 
November 11 and at the Jolly 
Joker in Antalya on November 
19. The concerts will include 
timeless classics as well as 
new songs and are bound to 
be unforgettable.

 nazanoncel.net

Nigel Kennedy
Albümleri tüm dünyada 
milyonlar satan 
keman virtüözü Nigel 
Kennedy, rock müziğin 
efsane ismi Jimi 
Hendrix klasikleriyle 
4 Kasım Cuma 
akşamı İstanbullularla 
buluşuyor. Kennedy, 
Piu Entertainment 
prodüksiyonuyla 
Volkswagen Arena’da 
sahne alıyor. 
Violin virtuoso Nigel 
Kennedy’s albums sell 
millions of copies all 
around the world. On 
November 4, he’ll be 
performing legendary 
rock musician Jimi 
Hendrix’s classics in 
Istanbul. The concert 
will take place at the 
Volkswagen Arena and 
is a Piu Entertainment 
production.

 nigelkennedy.co.uk
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110 KM. bağlantılı pist, suni karlama üniteleriyle
12 Aralık’ta sezona “merhaba” diyoruz.

Erken rezervasyon için
info@magnahotels.com

YENİ SEZONA 
110’LA GİRİYORUZ!

instagram/MagnaHotelsfacebook/MagnaHotels



Amerika’nın Cadıları (Alex Mar)
ABD’li gazeteci Alex Mar’ın Paganizm’i araştırma 
isteğiyle başlayan macerası 2010 yılında bir 
belgesel çekmesine, sonrasında da içine girdiği 
dünyayı bir kitaba dönüştürmesine vesile olmuş. 
Mar’ın beş yıllık araştırma süresince başından 
geçenleri anlattığı kitabı Mona Kitap’tan çıktı. 

America’s Witches 
American journalist Alex Mar’s adventures grew out 
of his interest in researching Paganism, which led to a 
2010 documentary, followed by a book, in which Mar 
gives an account of just what befell him during his five 
years of research. Published by Mona Books.

Trend ••• hot wire
KİTAP BOOK Okumadan 

Olmaz
M U S T - R E A D

Kulübe (Uğur Deveci)
Kulübe, günümüz kent insanının 

bunalımlarını, karmaşık ve çelişkili 
duygularını kâh gerçekçi, kâh 

gerçeküstücü bir dille sorgulayan 
modern bir Şaman anlatısı. 1984 

Yayınevi’nden çıkan roman, içsel bir 
yolculuğun hikâyesini anlatıyor.

Shack
Shack is a contemporary shamanic 

tale that offers a sometimes 
realistic, sometimes surrealistic 

questioning of the trials and 
tribulations of contemporary urban 

dwellers. The novel, published by 
1984 Publications, tells the story of 

an inward journey.

Teldolap (Gizem Erman Soysaldı - Müşerref Kartaler)
Oyuncu Gizem Erman Soysaldı ve Şef Müşerref Karteler 
tarafından kaleme alınan ve Remzi Kitabevi’nden çıkan 
“Teldolap”, geleneksel alışkanlıklarımızdan günümüz modern 
mutfaklarına uzanan nostaljik ve keyifli bir yolculuk sunuyor.

Kitchen Cabinet 
A collaboration between actor Gizem Erman Soysaldı and 
chef Müşerref Karteler, “Kitchen Cabinet” is published by 
Remzi Publications and presents readers with a nostalgic, 
enjoyable journey from traditional routine to today’s 
modern cuisine.

Çantasızlar Kampı (Behçet Çelik)
Yaz tatili için bir araya gelen ve okul 
çantalarından kurtulan beş arkadaş, 
boş bir apartmanda yaşayan ve evini 
terk etmeyen Akif Amca’nın karşı 
dairesini kendilerine “yuva” olarak 
seçer. Çantasızlar, apartmanın 
kapısına asma kilit takıldığı gün 
duruma el koymaya karar verir ama 
nasıl? Behçet Çelik’in ilk çocuk kitabı 
Günışığı Kitaplığı’ndan çıktı.

Bagless Camp 
Freed of their school bags, 
five friends get together during 
the summer holiday and make 
themselves a “den” in an empty 
apartment building across from old 
Akif, who refuses to abandon his 
home. The day the building’s front 
door is padlocked, the Bagless gang 
decide to take the situation into their 
own hands, but how? Behçet Çelik’s 
first children’s novel, is published by 
Günışığı Library.
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Olmaz
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Benim Adın Feridun 
(My Name is Feridun)
Çağan Irmak’ın Mahir 
Ünsal Eriş’in aynı adlı 
eserinden senaryolaştırıp 
yönettiği film, aşk acısı 
yaşarken kendini bir 
düğünün ortasında 
bulan Ersan’ın öyküsünü 
anlatıyor. Özge Borak, 
Halil Sezai Paracıkoğlu ve 
Büşra Pekin’in başrollerde 
oynadığı film, 11 Kasım’da 
sinemalarda.   
Cağan Irmak’s screenplay 
adaptation of Mahir Ünsal 
Eriş’s work of the same name 
tells the story of Ersan, who 
finds himself in the middle of 
a wedding while still suffering 
from a broken heart. Irmak 
also directed the film, which 
stars Özge Borak, Halil Sezai 
Paracıkoğlu and Büşra Pekin. 
In cinemas November 11. 

Troller (Trolls)
Bazılarının mutluluğu bulabilmek için ne kadar uzağa 
gidebileceğini gösteren zekice, komik ve boyun eğmeyen bir 
öykü izlemek istiyorsanız “Troller” tam size göre. Shrek’in 
yaratıcılarının imzaladığı, DreamWorks Animation yapımı 
filmin yönetmeni Mike Mitchell. Film, 4 Kasım’da gösterimde.  
If you’re looking for an intelligent, funny, irrepressible story 
that shows just how far some people are willing to go to be 
happy, then “Trolls” is the film for you. From the creators of 
“Shrek”, “Trolls” was produced by Dream Works Animation 
and directed by Mike Mitchell. In cinemas on November 4.

Varış (Arrival)
Dünyaya inen bir uzay gemisindeki uzaylılarla iletişim kurması 
için görevlendirilen ordu mensubu, dilbilimci Dr. Louise 
Banks’in öyküsünü izleyeceğimiz film, 11 Kasım’da gösterimde. 
Denis Villeneuve’nin yönettiği filmde Amy Adams, Jeremy 
Renner ve Forest Whitaker’ı başrollerde izliyoruz. 
Dr. Louise Banks is a language expert, army officer who has 
been assigned the task of communicating with aliens from 
another planet whose spaceship has landed on earth. The film 
was directed by Denis Villeneuve and stars Amy Adams, Jeremy 
Renner and Forest Whitaker. In movie theatres as of November 11.

Aslan ( Lion)
“Lion”, ağabeyiyle 
yolculuk yapan 5 
yaşındaki Hintli bir 
çocuğun tren vagonunda 
uyuyakalmasıyla 
başlayan bir kaybolma 
öyküsü. Başrollerinde 
Nicole Kidman, Dev 
Patel ve Rooney 
Mara’yı izlediğimiz 
filmin yönetmeni Garth 
Davis. Film, 25 Kasım’da 
gösterime giriyor.
“Lion” is the story of a 
five-year-old Indian boy 
who ends up getting lost 
after he falls asleep in a 
train during a trip with 
his older brother. Nicole 
Kidman, Dev Patel and 
Rooney Mara star in this 
Garth Davis film, which 
will be in movie theatres 
as of November 25. 
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“İfakat”, “Sıra Dışı İnsanlar” ve “İkiz Yıldızlar” gibi bir çok belgesel ve uzun metraj filmi ülkemize 
kazandıran ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödülle dönen Medya Ton Yapımcılık’ın 

kurucularından Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

We sat down for an enjoyable chat with Nurdan Tümbek Tekeoğlu, one of the founders of Medya Ton 
Productions, whose many documentary and feature films – among them “İfakat”, “Sıra Dışı İnsanlar 

(Extraordinary People)” and “İkiz Yıldızlar (Twin Stars)” – have brought a large number of international 
festival awards home to Turkey.

“TÜRKİYE BELGESEL 
ÇEKİMİ İÇİN BİR CENNET”

RÖPORTAJ / INTERVIEW Yavuz AYDIN
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“Turkey is a Goldmine for 
Documentary Filmmakers” 



Sinema aşkınız ve yapımcılık serüveniniz nasıl başladı?
Bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışırken Türsak 
Vakfı ile birlikte üniversitede okuyan öğrencilere yönelik 
kısa film yarışması düzenliyorduk. Kazananı ise New York 
Film Akademisi’ne gönderiyorduk. Orada rahatça eğitim 
alsınlar diye bir yıl boyunca da İngilizce dersleri aldırıyorduk. 
Ayrıca o zamanlar çalıştığım şirketle iki yıl Altın Portakal’ın 
ana sponsoru olduk ve önceki ismi “Sinema ve Tarih” olan, 
“Randevu İstanbul”un yıllarca sponsorluğunu yaptık. Bu 
platformlarda Avrupalı ve ABD’li sinemacılarla tanışıyorduk. 
Ufkumuz genişliyordu. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji 
mezunuyum, değişimi incelemek ve bunu filmlerde takip 
etmek hep ilgi alanımdaydı. Sinema aşkım epey önce başlamış 
aslında. Eşim Orhan Tekeoğlu ise gazetecilikten geliyor. Gazi 
Üniversitesi’nde Radyo-Televizyon okuyup sinema alanında 
yüksek lisans yapmış. Kendisi de Doğu Karadenizli ve bu 
bölgenin yüksek dağlık kesimlerinde yaşayan kadınların 
sorunlarını anlatan “İfakat” isimli belgeseli çekmek istediğini 
söyleyince yapımcılık mesleğine de geçiş yapmış oldum. 
Yapımcılığını üstlendiğiniz film/belgeseller nasıl 
dönüşler aldı?
Orhan Tekeoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, ilk göz ağrımız 
“İfakat”, 2010’da TRT’den ödül aldı. Antalya ve Ankara Film 
festivallerine seçildi ve birçok uluslararası festivalde ödül 
aldı. 2013 yılında yine eşim Orhan Tekeoğlu’nun yönettiği  
“Öyle Sevdim ki Seni” isimli uzun metrajlı filmimiz, Kanada 
Film Festivali ve daha birçok uluslararası festivalde “En İyi 
Yabancı Film” ödülünü aldı. 2015’te Karadeniz’in insanlarını 
ve icatlarını anlatan “Sıra Dışı İnsanlar”, Avrupa’nın en 
büyük televizyon kanallarından birine ilham kaynağı oldu 
ve Karadeniz’de bir belgesel çekmelerini sağladı. Yetenekli 
balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatan “Rudolf Nureyev: 
Düşlerinin Gücü”, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne 
ve St. Petersburg Belgesel Film Festivali’ne seçildi ve Windows 
to Europe Film Festivali’nde “Ortak Yapımcılık” alanında ödül 
aldı. Yine bu sene Marmara Üniversitesi’nde doktora yaparken 
hocam olan Prof. Dr. Mehmet Tığlı’nın, Orhan Tekeoğlu 
danışmanlığındaki ilk kısa filmi “İkiz Yıldızlar” da 35 festivale 
seçilip 14 ödül aldı.

How did you fall in love with cinema and decide to 
become a producer?
I was working as a high-ranking administrator in a private 
company, when, together with the Türsak Foundation, we 
organised a short-film competition for university students. The 
winner would be sent to the New York Film Academy, after 
receiving a year of English-language education. At the same time, 
my company was the main sponsor of the Golden Orange Film 
Festival for two years and we were sponsor of “Rendez-vous 
Istanbul”, back when it was known as “Cinema and History”. 
We met filmmakers from Europe and the US there and this 
broadened our horizons. I graduated from the Sociology at 
Boğaziçi University and I’ve always been interested in examining 
change and keeping track of it on film. My husband, Orhan 
Tekeoğlu, has a background in journalism. He studied Radio and 
Television at Gazi University and did a master’s degree in cinema. 
He’s from the Eastern Black Sea and when he said he wanted to 
make a documentary called “İfakat” highlighting the problems 
women face in this region, that’s when I became a producer.
What kind of feedback did you get for the features and 
documentaries you produced?
Our first film “İfakat”, which was directed by Orhan Tekeoğlu, 
won an award from TRT in 2010. It was also selected for screening 
at the Antalya and Ankara film festivals and it won a number 
of awards at international festivals. In 2013, our feature film 
“Öyle Sevdim ki Seni (Oh, How I Loved You)”, directed by Orhan 
Tekeoğlu, won the “Best Foreign Film” award at the Canada Film 
Festival. In 2015, “Sıra Dışı İnsanlar (Extraordinary People)”, 
which is a film about the people of the Black Sea and their 
inventions, inspired one of Europe’s biggest TV channels to make 
their own documentary in the region. “Rudolph Nureyev: The 
Power of Dreams” is the life story of the ballet dancer Rudolph 
Nureyev; it was selected for the 53rd International Antalya 
Film Festival and the St. Petersburg Documentary Festival and 
it won the “Co-production” award at the Windows to Europe 
Film Festival. Also this year, “Twin Stars”, the first short film by 
Professor Mehmet Tığlı (who was my PhD advisor at Marmara 
University), which my husband acted as consultant on, was 
selected for 35 festivals and won 14 awards.
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Belgeselin yapım süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Ön araştırma çok uzun sürüyor. Mesela “İfakat”ın araştırması 
üç yıl sürdü. Zaten ülkemiz belgesel çekimi için bir cennet. 
Çok seyahat edip çok insanla konuşursanız belgesel için 
rahatlıkla malzeme topluyorsunuz. Orhan Tekeoğlu da bunu 
yapıyor ve biz film veya belgesel konusu açısından sıkıntı 
çekmiyoruz. Tabii ki yönetmenin hayal gücü ve yaratıcılığı 
da önem taşıyor. Öte yandan uzun metrajlı filmlere nazaran, 
finansman daha kolay sağlanıyor. Şirketler ve sivil toplum 
örgütleri belgesele sıcak bakıyor. Bir de bir kez başarılı bir iş 
yaptınız mı sizi desteklemeye devam ediyorlar. “Fongogo” gibi 
kitlesel fonlama sitelerinin de damlaya damlaya göl olur misali 
finansmana katkısı büyük.
Türkiye’deki belgesel ve film sektörünün durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Burada sürekli aynı kişiler fonlardan para alıyor ve yurt içi 
veya yurt dışındaki festivallerden ödülle dönüyor. Kültür 
Bakanlığı ve birkaç küçük fon dışında da film fonu yok. 
Firmalar filmlere büyük bütçeler vermiyor. Bu konuda yatırım 
yapan iş insanı “yok” denecek düzeyde ve hep aynı kişilerle 
ve seçicilerle muhatapsınız. Yabancı ortak bulmak da çok 
zor. En büyük 10 uluslararası festivalde, Berlin ve Cannes 
dışında Türkiye standı yok. Türkler ve yabancılar arasındaki 
iş birlikleri gelişmeli, Türkiye’deki festivallerde de film 
marketleri olmalı.
Şu an ilgilendiğiniz projeler var mı?
Seneye bir belgesel bir de kısa film projemiz, 2018-19 için de 
uzun metrajlı bir film projemiz var. Biz, yönetmen eşim Orhan 
Tekeoğlu, kurgucumuz Naim Kanat ve görüntü yönetmenimiz 
ile küçük bir aileyiz ve kendi dünyamızda film projeleri 
üretmekten ve gerçekleştirmekten mutluyuz. Öte yandan, 
seçildiğimiz festivaller yoluyla Türkiye’yi dünyaya tanıtıyoruz.
Belgesel çekmek isteyenlere önerileriniz var mı?
Araştırma safhasını uzun tutsunlar ve finansman olmadan 
bir projeye başlamasınlar. Kitlesel fonlama yöntemini 
muhakkak kullansınlar. Çok film seyretsinler ve gidebildikleri 
kadar çok festivallere gitsinler. Yabancı ortakla uluslararası 
festivallerin kapısı da açılır. Yabancı dil bilmiyorlarsa bir an 
önce öğrenmeye çalışsınlar. 

How is the process of producing a documentary?
Preliminary research takes a long time. The research for “İfakat”, 
took three years. Turkey is truly a goldmine for documentaries. If 
you travel a lot and talk to a lot of people, it’s easy to come up with 
material for a documentary. That’s what Orhan Tekeoğlu does, 
and we’re never short of material for a documentary or a feature. 
Of course, the creativity and imagination of the director are also 
important. Compared to feature length films, it’s easier to get 
funding for documentaries. Companies and NGOs are more inclined 
to sponsor them, and if you have one success, they’ll keep supporting 
you. And crowdfunding websites like “Fongogo” that pool together 
a lot of small donations from the public can go a long way in putting 
together the necessary funding.
What do you think of the present state of the documentary 
and feature-film sector in Turkey?
It’s always the same people who are funded, and they’re coming 
back with awards from festivals. Apart from the Ministry of Culture 
and a few small grants, there’s no funding available for filmmakers. 
Businesses don’t set aside anything for films. You can count the 
number of people who invest in the sector on one hand, so you’re 
always dealing with the same people making the selections. Finding 
a foreign co-producer is also hard. Apart from Berlin and Cannes, 
none of the top 10 international film festivals have a Turkey section. 
There needs to be more cooperation between Turkish and foreign 
filmmakers, and Turkish film festivals should include film markets.
Are you involved in any projects at the moment?
We have a documentary and a short film we’re working on for next 
year and a feature film coming out in 2018-2019. We’re a small family,
my director-husband Orhan Tekeoğlu, our film editor Naim
Kanat, our director of cinematography and I. We’re happy to 
produce and complete our film projects in our own little world. At 
the same time, we promote Turkey through the festivals.
Have you got any advice for anyone thinking of making a 
documentary?
They should make sure they have a long research period, and never 
begin a project without securing the funding. They should use 
crowdfunding sites. They should watch a lot of films and attend 
film festivals. With a foreign co-producer, the door to international 
festivals will be opened. They should start learning new languages.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW Egemen AKAR

Derya Can

Deniz  Korkusu ndan
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From A Fear 
Of The Sea To 
World Records

D ü n ya  R e k o r l a r ı n aDeniz  Korkusu nda n

Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can için derin mavi, derin bir tutku. Ona 
hayatın sıfırlandığını, arındığını hissettiren öyle güçlü bir duygu ki bu, derin maviye 
olan korkusunu da yeniyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir dünya rekoru denemesi 

gerçekleştirecek olan Derya Can’la bu dalışı öncesinde görüştük.  

Freediving world champion Derya Can has a deep passion for the deep blue sea. 
This passion creates in her such an overwhelming sensation of cleansing and 

renewal that she is able to conquer her fears of the deep blue. 
We spoke with Derya Can before her latest attempt at a new diving world record 

in the forthcoming days. 
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alış tutkunuz nasıl başladı?
Çanakkale’de doğdum, büyüdüm. 
Oraların çocukları yüzmeyi 
öğrenmez, yüzmeyi bilerek doğar! 
Ben de yüzmeyi öğrendiğimi hiç 
hatırlamıyorum. 15 yaşımda tüplü 
dalışla derin mavinin huzuru ile 
tanıştım. Daha sonra kuzenimin 
teşvikiyle, 22 yaşında tüplü dalış 
yaptığım dalış okulunun serbest 
dalış takımına girdim. Aslında derin 
maviye karşı inanılmaz bir korkum 
vardı. Bu korkuyu yenmek için 
dalmaya başladım, dünya rekorlarıyla 
devam ediyorum. Ben hâlâ korkumu 
yenemedim ama tutkum korkumu 
yeniyor...

Bu tutkunuzu rekor denemelerinize taşıyan 
neydi?
Bu da bir tutku sanırım; bu alanda dünyanın en 
iyisi olmak istedim. Her serbest dalışçı rekor 
kırmayı ister. Ben de çok istedim ve 2013 yılında 
ilk dünya rekorumu kırdım. Her başarı benim için 
ayrı bir haz ama ben başarılarımla yetinmiyorum; 
14 yıldır onları daha ileriye taşımayı hedefliyorum. 

What is it that sparked your passion for diving?
I was born and grew up in Çanakkale. Kids there don’t 
learn how to swim, they’re born knowing! I certainly 
don’t remember learning how to swim. At 15 I discovered 
the calm of the deep blue through scuba diving. Later, 
when I was 22, my cousin encouraged me to join the 
freediving team at the diving school where I was doing 
scuba diving. Actually, I have an incredible fear of deep 
water. I started diving in order to conquer my fears, and 
now I continue diving, as a world-record holder. I still 
haven’t conquered my fears; but my passion   
overcomes them... 
How did your passion lead to record attempts?
I think this is a passion, too. I wanted to be the best in 
the world in this field. Every free diver wants to break 
records. I did, too, and in 2013, I broke my first world 
record. Every success is a different pleasure for me, but 
none of my successes are enough. For 14 years, my goal 
has been to have more and more.
From the looks of things on the surface, 
freediving seems to be a dangerous sport...
Freediving is not as dangerous a sport as people think. 
Just like any other sport, if you take the necessary 
precautions, there’s no danger at all. We take the most 
level of precautions, so I don’t have any fears at all.
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Serbest dalış, suyun üstünden bakınca 
tehlikeli bir spor gibi görünüyor...
Serbest dalış sanıldığı gibi tehlikeli bir spor 
değil. Diğer tüm spor dalları gibi, güvenlik 
önlemleri alındığı takdirde hiç tehlikesi yok. 
Biz de bu önlemleri en üst düzeyde aldığımız 
için herhangi bir korku duymuyorum. 
Ama eşiniz de rekor denemeleriniz 
sırasında kaygılanıyormuş sanırım...
Evet, öyle. Rekor denemelerimde çok 
heyecanlanıyor. Ben ondan daha sakinim. 
Eşim, İzmir Sahil Güvenlik, DEGAK’ta (Dalış 
Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri) 
uzman dalgıç ve dalış amiri. Aslında mesleği 
gereği onun daha katı olmasını bekliyorum ama 
ailesi söz konusu olunca çok hassaslaşıyor. 
Peki siz rekor denemeleri sırasında nasıl 
bir ruh hâlinde oluyorsunuz?
Rekor denemeleri bir sporcu için büyük bir 
sorumluluk. 14 yıllık deneyimli bir sporcuyum 
ve edindiğim deneyimler ışığında üstesinden 
gelebiliyorum. Odak noktası sizsiniz ve eğer 
egolarınıza yenik düşerseniz kaygılarınız 
inanılmaz artar. Alçak gönüllü, her şeye açık ve 
ılımlı bir yapıda olmanız gerekiyor.
Rekor denemelerine nasıl 
hazırlanıyorsunuz?
Sezon boyu yarışmaları olan dalları 
çalışıyorum, geri kalan zamanda ise rekor 
denemesi yapacağım dallara yöneliyorum. 
Bütün sezon dalışlarımı koşu, yüzme ve bisiklet 
gibi kardiyo antrenmanları ile destekliyorum.
Önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceğiniz rekor 
denemenizden bahseder misiniz?
Bu rekoru iki yıldır bekliyordum aslında. 
2015’te, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü 
yılında, 100 metre projem vardı. Fakat 
hamile olduğum için bu projeyi 2015 yılında 
gerçekleştiremedim. Bunun üzerine ekibim ve 
ben denemeyi bu sene yapmaya ve rekorumuzu 
şehitlerimize ithaf etmeye karar verdik. 
Bizim için canını feda eden şehitlerimizi 
unutmadığımızı göstermek istedik. Ayrıca bu 
rekorlar geniş yankı uyandırıyor ve ülkemiz 
savaşlarla değil, sporla, sanatla anılmayı hak 
ediyor. Ben de bu misyonu seve seve yerine 
getiriyorum. Bir de bu yıl, İzmir’in Urla 
ilçesinde korunma ihtiyacı olan çocukların 
sevgi ile büyüyeceği iki yeni Aile Evi’nin inşası 
için farkındalık yaratıp bu yuvaların bitmesi 
için bağış toplayacağız. Rekorlarımızın böyle 
önemli konulara farkındalık yaratması benim 
ve ekibim için çok önemli.

But I suppose your husband worries 
while you’re making these record 
attempts...
Yes, that’s true. He gets very agitated when 
I’m attempting a record. I’m more calm than 
he is. My husband is a diving expert and a 
diving supervisor on DEGAK, the Diving 
Security and Search and Rescue teams of 
the Izmir Coast Guard. Considering his 
profession, I would expect him to be tougher, 
but when it comes to family, he becomes very 
sensitive.
And, what is your own state of mind 
like when you’re attempting a new 
record?
For an athlete, an attempt at a record is a big 
responsibility. As an athlete with 14 years of 
experience, I can rise above things. When 
you are the focus of attention, if you can’t 
conquer your ego, your anxiety level rises 
unbelievably high. You need to maintain a 
sense of modesty and moderation and be 
open to everything.
How do you prepare for a record 
attempt?
During the season I work on the different 
competitive branches, and the rest of the 
time I devote to record-breaking diving 
attempts. I support my diving with cardio 
training like running, swimming and cycling 
throughout the season.
Would you tell us a little bit about your 
record attempt in the forthcoming days?
I’ve actually been waiting for this record 
for two years. In 2015, I had a 100-meter 
dive planned for the 100th anniversary 
of the victory in Çanakkale. But I wasn’t 
able to manage this in 2015, because I was 
pregnant. My team and I decided we would 
do the dive this year and dedicate it to those 
who died during the war. We wanted to 
show that we haven’t forgotten all of those 
who gave their lives in war. What’s more, 
these records create waves in Turkey and 
throughout the world, and our country 
deserves to be remembered for sport, art, 
not for wars. We’re also collecting donations 
and trying to raise awareness for the 
construction of two new “Family Houses” 
in Izmir’s Urla District so that children in 
need of protection can grow up in a safe and 
loving environment. It’s very important for 
me and my team to use our records to raise 
awareness on subjects like this.
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Dünyaya baktığınızda, Türkiye’nin serbest 
dalış konusunda bulunduğu yeri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye serbest dalışta üst sıralarda bir ülke ama 
sadece birkaç sporcu bu başarıları göğüslüyor ve 
kişisel fedakârlıklarla bu sporu yapıyor. Bizden 
sonra gelecek sporcuların desteklenmesi şart. Aksi 
takdirde, bizler bu sporu bıraktığımızda gerilere 
düşebiliriz.
Peki sizi takip edecek gençlere önerileriniz 
var mı?
Bu sporu bilen birilerinden öğrenmek çok önemli. 
Kulaktan dolma bilgileri asla ciddiye almamaları 
gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımdan takip edenler 
bilirler, ben de çoğu zaman serbest dalış sporu ile 
ilgili bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. 
Bu sporda sizin gelecek hedefiniz nedir?
Serbest dalış nefes tutularak yapılan bir spor olduğu, 
metabolizma da yaş ilerledikçe yavaşladığı için, ileriki 
yaşlarda daha dingin bir vücut ve zihin ile daha da 
derinlere inilebiliyor. Bu nedenle sağlığım elverdikçe 
sınırlarımı zorlamaya devam edeceğim. Ayrıca 
serbest dalış öğrenmek isteyenler için 2017’de eğitim 
vermeye de başlayacağım.
Evli, iki çocuk annesi, öğretmen ve milli sporcu 
olmanın yanı sıra dünya rekorlarına imza 
atıyorsunuz. Bütün bunların üstesinden nasıl 
geliyorsunuz? 
Hepsini idare ederken bazen zorlandığım oluyor, 
bunu inkâr edemem ama hiperaktif olduğum için 
boş durmayı sevmiyorum. Beni ancak oyalıyor 
diyebilirim. Önceliğim ailem. Onlara yeterli zamanı 
ayırdıktan sonra antrenmanlarıma ve derslerime 
vakit ayırıyorum. Zaman zaman çocukların bakımı 
için yardım alıyorum. Tabii eşim de işten arta 
kalan zamanlarında bana çok destek oluyor. Akşam 
yemeklerini yapmayı da çok seviyor. Hayatımızı iş 
birliğiyle planlı bir şekilde sürdürüyoruz. 
Son olarak, bu derin tutkunun size hayata dair 
neler öğrettiğini duymak isteriz...
Sabırsız bir insanken sabretmeyi, paylaşmayı, 
rakiplerimle dost olmayı ve onları takdir edip 
emeklerine saygı duymayı öğretti. Her şeyin ötesinde 
insanlığı öğretti...
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How would you evaluate Turkey’s position in 
freediving in relation to the rest of the world?
Turkey is a top-tier country when it comes to 
freediving, but this is down to the success of just a few 
athletes and their personal dedication to the sport. 
The athletes who come after us are the ones in need 
of support. Without this support, when we retire, the 
sport may suffer some setbacks.
Well, what kind of advice do you have for the 
young people coming after you?
It’s very important that you learn this sport from 
knowledgeable individuals. You should never rely on 
second-hand information. Anyone who follows my 
social media accounts knows that I try to share a lot of 
my knowledge about the sport of freediving.
What are your goals for the future of the 
sport?
Freediving is a sport that requires you to hold your 
breath, and because your metabolism slows down as 
you age, you can dive even deeper as you get older, as 
your body and mind become more at rest. That’s why 
I’m going to continue to test my limits, as much as my 
health allows. Also, in 2017, I’m going to start providing 
education to anyone interested in learning how to 
free dive. 
You’re married, the mother of two children, 
an instructor, a national athlete and a world 
record holder. How are you able to manage all 
these?
While I manage, I can’t deny that it can be difficult 
sometimes. But I’m hyperactive and I don’t like to sit 
around doing nothing. I can say that it all keeps me 
busy. My family gets top priority. After I’ve set aside 
enough time for them, I find time for my training and 
courses. Sometimes I get help looking after my kids. 
Of course, my husband gives me a lot of support in his 
spare time. And he loves cooking dinner. We manage 
our lives through cooperation and planning.
Finally, we’d like to find out what this deep 
passion of yours has taught you about life.
I had no patience, and it taught me to be patient, 
to share, to make friends with my competitors and 
appreciate and respect their efforts. More than 
anything, it taught me how to be human...







IT’S NOW EASIER THAN EVER TO PLAN YOUR TRAVELS WITH PEGASUS’ MOBILE APPLICATIONS

Tüm ucuz uçak biletlerini mobilden, 
3D Secure ödeme özelliği ile güvenle 
alabilirsin. 

You can book your flights on your mobile 
with the protection of 3D-Secure.

Hem yurt içi hem yurt dışı için sadece 
mobil uygulamalara özel kampanyalar-
dan ilk senin haberin olsun. 
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boarding.
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DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

KAPADOKYA CAPPADOCIA
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A #bestwhereitbelongs Stor y

Kapadokya’nın
BEZ BEBEKLERI
Rag dolls of Cappadocia
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Ilk durak Kapadokya oldu. Balonda “Aşk Vadisi” üzerinde süzülürken doğurduğumuz güneşi, Peri Bacaları’nda batırdık. 
Kaykayımız vardı, Kapadokya parkurumuz oldu. Nevşehirli teyzeleri bulduk yerinde. Elleriyle yöreye özgü bez bebekler 
yapıyor, satıyorlardı. Her bebeğe bir iş verirlermiş, ismini de ona göre seçerlermiş. Ama birine iş bulamamışlar, hâliyle ismini 
de koyamamışlar. Bizden yardım istediler. Teyzelerin bu sorusunu sosyal medya takipçilerimizle paylaştık. Binlerce cevap 
geldi. Teyzelerimiz “Sırtında çantası, elinde fotoğraf makinası olan bir gezgin bebek olsun” yazan Burcu Demiralay’ı seçti ve 
“Atla Pegasus’a, yanımıza gel!” dediler, Burcu da atladı Kapadokya’ya geldi. Bol bol güldük, yedik, gördük, denedik, keşfettik 
ve Kapadokya’ya veda ettik. 

The first stop was Cappadocia. We watched the sunrise over “Love Valley” from a hot air balloon; later, we watched it set over the 
Fairy Chimneys. We had our skateboards, so Cappadocia became our skatepark. We found old “aunties” from Nevşehir sewing 
and selling the traditional hand-made rag dolls of the region. They assigned each doll a job, and then an appropriate name to 
go with it. But one doll was left without a job, and thus without a name. They asked for our help, so we shared their quandary 
with our followers on social media, and received thousands of answers. Our “aunties” chose Burcu Demiralay’s idea – “make 
it a traveler doll, with a backpack and a camera” – then told her, “Hop on a Pegasus flight and come see us!” So Burcu came to 
Cappadocia. We shared a lot of laughs, food, sights and experiences before saying goodbye. 

Güneş her yerde aynı doğup aynı batıyor olabilir. İnsan insana; mekânlar birbirine 
benzeyebilir. Ama aslında insandır benzer şeyleri farklılaştıran, deneyimlerdir anları özel 
kılan. Tam zamanında, tam da yerinde olmaktır. “Parçası olmak, yerinde görmek, tatmak, 

yaşamak gerek her şeyi” dedik ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı yerler belirleyerek 
#YerindeGüzel olan her şeyi yerinde keşfetmek için yola çıktık. 

Maybe the sun rises and sets in the same way everywhere. Maybe people and places are similar, too. 
But in fact, it’s people who make similar things different, experiences that make ordinary moments 
special. Being at the right place at the right time. We thought, “Being part of it, seeing it, tasting it, 
living it – that’s what’s needed.” And so we picked different locations across Turkey, and set out to 

discover everything that is #bestwhereitbelongs.



Şehirden bunalınca aklına düşer ya hani küçük bir sahil kasabası, bizim de gönlümüz 
Ege’ye kaydı. Dingin denize doğru ayakları uzatsam, temiz havayı solurken 

portakal kokusu gelse burnumuza dedik, çıktık yola. Köyceğiz yönünde ilerlerken 
yol kenarındaki küçük tezgâhında bulduk Bolca Nene’yi. Her sabah bahçesinden 

topladığı portakalları sıkıp burada satıyor, geçimini böyle sağlıyormuş. Ama bir 
derdi varmış. Arabalar vız vız önünden geçiyor, durmuyormuş. Sevgiyle büyüttüğü 

portakallarının tadına bakmadan gidiyorlarmış. Gören dursun diye bir tabela 
asacakmış tezgâhın önüne ama ne yazacağını bulamamış. Onu da bize sordu. Biz de 

durur muyuz, Bolca Nene’nin bu sorusunu sosyal medyada paylaştık. Tabela için 
takipçilerimizden binlerce yaratıcı slogan fikri geldi. Bolca Nene hepsini okudu, 

“Al Vitamini Bolca, Lazım Olur Yol Boyunca!” yazan Emre Ünal’ı seçti. Bolca Nene 
Emre’yi yanına davet etti. “Atla Pegasus’a gel, her şey yerinde güzel gari!” dedi. Emre 

de atladı gitti yanına. Hem portakal suları içildi hem de tabela asıldı. 

Overwhelmed by the big city, it’s not uncommon to dream of a small town by the sea, 
and the Aegean coast stole our hearts. We aimed to walk on over to a calm sea and 

inhale the scent of oranges with the fresh air. We saw Granny Bolca’s small stand by 
the side of the road as we were headed towards Köyceğiz. Every morning, she picked 
and squeezed oranges from her garden, making a living by selling the juice. But she 

had a problem, because the cars would whiz by without stopping, not caring to taste 
the oranges she so lovingly grew. She wanted to hang a sign over the stand to attract 
more attention, but she couldn’t decide what it should say. She asked us, and as you 
might guess, we shared her question on social media, and got thousands of creative 

slogans from our followers. Granny Bolca read all of them, and she chose Emre Unal’s 
suggestion – “Get a Load of Vitamins, You’ll Need Them on the Road!” – and invited 

Emre to come see her: “Hop on a Pegasus flight and come see us! Everything’s best 
where it belongs!” And the next minute, there was Emre, drinking orange juice, and a 

sign was being hung over the stand.

Ikinci rota Karadeniz’di. Yeşili zaten biliyorduk da, her tonunu aynı anda ilk 
kez yerinde gördük. Nefes zaten alıyorduk ama yaylalarda temiz havaya ilk kez 
doyduk. “Muhlama mı mıhlama mı?” diye çok düşünmedik, peyniri uzata uzata 
yedik. Çamlıhemşin’de ahşap ustası Osman’ı bulduk. Babası Ali Usta’dan öğrenmiş 
işi. Sonra bakmış aklından geçen elinden de geliyor, atölyesinde yaratıcılığını 
konuşturmaya başlamış. “Ahşapla yapılacak yaratıcı bir şey söyleyin, yapayım, 
hodri meydan!” dedi. Biz de Osman’ın sorusunu paylaştık. Takipçilerimiz 
fikirlerini yazdılar, Osman da “ahşap kayık” fikrini yazan Merih Kasap’ı seçti. 
Böylece hem Osman’ın sorusu cevaplandı hem de fikri veren kişi Karadeniz tatili 
kazandı. Bize de tüm bu anları sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmak 
kalmıştı. Anlatan çok olur ancak gidip yerinde görünce anlar ya insan anlatılandan 
fazlası olduğunu. Sen en iyisi en kısa zamanda Karadeniz’e düşür yolunu. 

Our second destination was the Black Sea. We may have seen green before, but never 
all the shades of green in one place. We may have breathed before, but never the 
fresh air of the highlands. “Is it muhlama, or mıhlama?” We didn’t worry, we just 
ate our fill of this oozy, stretchy cheese dish. We met a master carpenter, Osman, in 
Çamlıhemşin, who learned his trade from another master, his father, Ali Usta. Once 
Osman realized his hands had taken to the work, he decided to add his own creativity 
as well. He said, “Tell me something creative that can be made from wood, and I’ll 
make it, no questions asked!” We shared his question online, our followers shared 
their ideas, and Osman chose Merih Kasap’s idea of a wooden boat. So, Osman got 
his answer, and the person who gave it to him won a Black-Sea holiday. We shared all 
these moments through our social media accounts. But reading about it is one thing, 
living it is another; the best thing for you to do would be to set out yourself for the 
Black Sea the first chance you get.

Bolca Nene’nin 
PORTAKALLARI

KARADENIZ’I 
KEŞFET
Discover the Black Sea
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Granny Bolca’s Oranges
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> Yer yer 150 metre yüksekliğe 
kadar ulaşan kanyon 

duvarlarıyla, Ihlara’dan 
başlayıp Selime’de son bulan 

vadinin uzunluğu 14 kilometre.
> It is about 14-kilometers 

long, and in some places, the 
canyon walls reach 150 

meters in height. 

A Trip To Fairyland
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IHLARA VADİSİ IHLARA VALLEY

IHLARA VADİSİ IHLARA VALLEY
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başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Nevşehir from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus, five days 

a week; all-inclusive 
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34,99 TL.
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> The Cappadocia Region is the product of 
millions of years of rain and wind working 
away at the soft layers of lava and ash that 
erupted from the volcanic mountains Erciyes, 
Hasandağ and Güllüdağ. The area of the 
region includes Hasandağ, as well as the 
Melendiz River. As you walk along the trail, 
you’ll come across monasteries, shelters 
and tombs, some of which are connected by 
tunnels, that were carved into the steep tuff 
cliffs encasing the valley many years ago. The 
Ihlara Valley runs between the villages of 
Ihlara and Selime. It is about 14-kilometers 
long, and in some places, the canyon walls 
reach 150 meters in height. The stairway 
down to the valley floor consists of 400 steps, 
but don’t let that intimate you; you’ll be so 
drawn in by the beauty that you’ll barely 
notice the stairs, as you pause frequently 
to admire the valley’s stunning landscape. 
The churches in the Ihlara Valley date from 
around the 6th to the 13th century. Frescos 
on the walls of the “Ağaçaltı (Under-the-
Tree)”, “Pürenli Seki (Terraced)”, “Kokar 
(Scented)”, “Yılanlı (Serpent)”, “Kırkdamaltı 
(St. George)” and “Sümbüllü (Hyacinth)” 
Churches are in relatively good conditions 
and have managed to survive to the present.

 

> Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın 
püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaları yağmur ve rüzgârın 
milyonlarca yıl boyunca aşındırmasıyla 
oluşan Kapadokya Bölgesi’nde, Ihlara 
Vadisi’nin payına Hasandağı ve Melendiz 
Çayı düşmüş. Geçmiş dönemlerde, vadi 
yamaçlarında oluşan tüfleri oyarak yapılan 
kilise, manastır, barınak ve mezarlar yol 
boyunca karşınıza çıkıyor. Bunların bir 
kısmı tünellerle birbirine bağlanmış. Yer 
yer 150 metre yüksekliğe kadar ulaşan 
kanyon duvarlarıyla, Ihlara’dan başlayıp 
Selime’de son bulan vadinin uzunluğu ise 
14 kilometre. Vadiye iniş-çıkışı sağlayan 
yaklaşık 400 basamaklı merdiven gözünüzü 
korkutmasın; vadinin müthiş manzarası 
nedeniyle sık sık duraklayıp dikkatinizi 
bu güzelliğe verdiğiniz için bunun pek 
farkına varmıyorsunuz. Ihlara Vadisi’nde 
yer alan ve MS 6 ila 13’üncü yüzyıllar 
arasına tarihlenen Ağaçaltı, Pürenli Seki, 
Kokar, Yılanlı, Aziz George (Kırkdamaltı) 
ve Sümbüllü kiliselerinin duvar resimleri 
ve süslemeleri, diğerlerine nazaran daha iyi 
durumda kalarak bugüne kadar ulaşmayı 
başarmış. 

Kapadokya’ya ne zaman gittiğinizin hiç 
önemi yok. O diyar, sizi sahip olduğu 

masalsı güzelliğiyle yılın her mevsimi 
büyülemeye hazır çünkü. Eşsiz doğal 

ve tarihi güzelliklere sahip bu bölgede 
keyifle vakit geçirebileceğiniz birçok 

alternatif var...
It doesn’t really matter when you visit 

Cappadocia, because the fairytale beauty 
of this magical place is ready to weave 

its spell over you any time of the year. 
The area’s incomparable natural beauty 

and historical treasures offer many 
alternatives...

I H L A R A  VA D I S I  I H L A R A  VA L L E Y
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IHLARA VADİSİ IHLARA VALLEY

SELİME KATEDRALİ SELIME CATHEDRAL

IHLARA VADİSİ IHLARA VALLEY



> The Uçhisar Castle is the most striking 
feature of the hilltop village of Uçhisar. 
This large fairy chimney sits at the very top 
of the village and can be seen from almost 
everywhere in Cappadocia. The tower was 
built for defensive purposes back in the day, 
and there are many hidden chambers and 
dungeons to hide in. It is said that the castle 
is connected via tunnels to various spots in 
the area, and to climb up to it you need to 
walk by the uniquely built houses in Uçhisar. 
And then you’ll get to the stairs. If you climb 
all the way to the top, you’ll be rewarded 
with a fantastic landscape, with the Göreme 
and Pigeon Valleys under your feet, and Mt. 
Erciyes rising majestically on the horizon. 
When you visit Uçhisar, don’t miss Pigeon 
Valley, to the east of the castle. For centuries, 
the inhabitants of these lands carved pigeon 
roosts into the stone cliffs of this valley. They 
would collect the eggs and mix them with 
the plaster used to paint frescoes, and they 
would use the guano that collected in the 
roosts to fertilize their fields and orchards.

 

> Bir tepe köyü olan Uçhisar’ın en göze 
çarpan yapısı Uçhisar Kalesi. Köyün en 
yüksek noktasında yer alan bu büyük 
peri bacası, Kapadokya’nın hemen her 
yerinden de görülebiliyor. Zamanında 
savunma amaçlı inşa edilen kalenin 
içine de, saklanmak için birçok dehliz ve 
gizli oda kazılmış. Tünellerle bölgenin 
değişik noktalarına bağlandığı da rivayet 
edilen kaleye çıkmak için Uçhisar’ın 
kendine özgü bir mimariye sahip evleri 
arasından geçiyorsunuz. Buradan da 
merdivenlere ulaşıyorsunuz. Zirveye 
çıktığınızdaysa muhteşem bir manzarayla 
karşılaşıyorsunuz; ayağınızın altında 
Güvercinlik ve Göreme vadileri, ufukta 
ise Erciyes Dağı’nın görkemli görüntüsü 
sizi bekliyor. Uçhisar’a gelmişken, kalenin 
doğusunda yer alan Güvercinlik Vadisi’ne de 
mutlaka uğrayın. Bu topraklarda yaşayanlar, 
yüzyıllar boyunca vadilerin yamaçlarındaki 
kayaları oyarak güvercinlikler oluşturmuş. 
Kâh güvercinlerin yumurtalarını toplayıp 
duvar resimlerinin alçısına katmış, kâh 
güvercinliklerde biriken gübreleri bağ ve 
bahçelerinde kullanmışlar. 

U Ç H I SA R  K Ö Y Ü  U Ç H İ S A R  V I L L A G E

KAYADAN KALELER VE

Güvercinlikler

Cl if fs,  Cast les 

and Pigeon 

Roosts
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UÇHİSAR

UÇHİSAR KALESİ UÇHİSAR CASTLE
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TARIHE TANIKLIK EDEN

PERI BACALARI
Fairy Chimneys That Witness History

 

> Kapadokya’nın simgesi Peri Bacaları’nı 
en iyi gözlemleyebileceğiniz yer, kuşkusuz 
Göreme. Birbirinden ilginç şekillerden 
oluşan bu coğrafyanın tarihi, Roma dönemine 
kadar uzanıyor. Göreme Açık Hava Müzesi 
ise bu uzun tarihe ait yaşanmışlıkları gözler 
önüne seriyor. MS 4’üncü yüzyıldan 13’üncü 
yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır 
hayatına ev sahipliği yapan ve bugün 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
bu yerleşim alanındaki kaya blokların içine 
kiliseler, şapeller, yemekhaneler oyulmuş. 
Hristiyanlıktaki ilk manastır eğitiminin de 
burada başladığı belirtiliyor. Geniş bir alana 
yayılan Göreme Açık Hava Müzesi’nde; Kızlar 
ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, 
Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı 
Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı 
Kilise ziyaret edebileceğiniz yerler arasında. 

P E R İ  B ACA L A R I  FA I RY  C H I M N E Y S

MS 4’üncü yüzyıldan 13’üncü yüzyıla kadar 
manastır hayatına ev sahipliği yapan bu yerleşim 

alanı UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.
This area  which hosted a a thriving monastic life  
from the 4th to the 13th century AD is now on the 

UNESCO World Heritage List.

> Göreme is unquestionably the best point 
from which to view the fairy chimneys, the 
symbol of Cappadocia. The region, which is 
made up of so many interesting geographical 
features, has a history that dates back to the 
Roman Empire – a history that is laid out 
before your eyes in the Göreme Open-Air 
Museum. There was a thriving monastic life 
in the area from the 4th to the 13th century 
AD, and the blocks of rock were carved 
out to create churches, chapels and dining 
areas. The settlement, which is now on the 
UNESCO World Heritage List, is where 
Christian monastic education is said to have 
originated. The Göreme Open Air Museum 
is spread out across a large area. Among the 
interesting places to visit there are the Men’s 
and Women’s Monasteries, St Basil’s Church, 
“Elmalı Kilise (Apple Church)”, St Barbara’s 
Church, “Yılanlı Kilise (Serpent Church)”, 
“Karanlık Kilise (Dark Church)”, “Çarıkılı 
Kilise (Church with the Sandal)” and “Tokalı 
Kilise (Church with the Buckle)”.

KA PA D O K YA  C A P PA D O C I A

GÖREME VADİSİ GÖREME VALLEY





> Pers dilinde “Güzel Atlar 
Ülkesi” anlamına gelen 

Kapadokya’da birçok at çiftliği 
de bulunuyor. Özel turlar için 

yetiştirilen atlarla unutulmaz bir 
doğa gezisi yapabilirsiniz.

> The name Cappadocia comes 
from Persian and means “Land 
of Beautiful Horses”, and you’ll 

find a number of horse ranches 
in the area. The horses there is 
raised especially for tours and 

you can join in one for an 
unforgettable tour of nature. 

> Anyone who has visited Cappadocia will 
be familiar with the sight of dozens of hot-
air balloons taking off towards the sky in 
the early hours of the morning. The view 
makes for wonderful photographs, and 
those who have experienced a ride in one 
of these balloons say it would be a shame to 
return from Cappadocia without going up in 
one. The hot-air-balloon tours start before 
dawn. Shortly after taking off you’ll have the 
opportunity to view the sunrise as well as the 
unique Cappadocian landscape. The balloons 
pass over the valleys and the Fairy Chimneys 
at altitudes ranging between 300 and 1,500 
meters. The tours usually last around 60-90 
minutes and are conducted with balloons 
capable of carrying 10, 15, or 20 passengers 
and following a set route, although that may 
change according to the wind. The trail goes 
along the Old Silk Route from the Dervent 
Valley to Sarıhıdır, a fishing village on the 
banks of the Kızılırmak, and to Çavuşın, a 
village of stone houses and reaches the best 
valleys of Cappadocia. 

 

Kapadokya’ya gitmiş olanlar bilir; sabahın 
erken saatlerinde gökyüzünü dolduran 
onlarca balon, bu masalsı kasabayı keşfe çıkar. 
Balonların oluşturduğu renkli görüntüler 
Kapadokya fotoğraflarını süslerken, bu 
deneyimi yaşayanlar da buralardan balona 
binmeden dönmemek gerektiğini söyler hep. 
Bölgedeki balon turları güneş doğmadan 
başlıyor. Havalandıktan kısa bir süre sonra 
hem yeni doğmaya başlayan güneşi, hem de 
Kapadokya’nın eşsiz manzarasını izlemenize 
imkân veren balonlar, vadilerin ve Peri 
Bacaları’nın üzerinden geçerken 300 ila 1.500 
metre arası yükseklikte seyrediyor. Genellikle 
60 ila 90 dakika süren bu turlar, kapasiteleri 
10, 15 ve 20 kişi arasında değişen balonlarla 
yapılıyor. Balonların belirli bir rotası olsa da, 
rüzgârın şiddetine göre rota değişebiliyor. 
Eski İpek Yolu’nu izleyen gezi rotası, Devrent 
Vadisi’nden Kızılırmak kıyısındaki balıkçı 
köyü Sarıhıdır’ı ve Çavuşin Köyü’nün kaya 
evlerini geride bırakarak Kapadokya’nın güzel 
vadilerine kadar uzanıyor.

B A LO N L A R  B A L LO O N S

HEM HAVADAN HEM DE

KARADAN KEŞİF

Discover From 

Land and 

From The Skies

GÖREME

GÖREME ULUSAL PARKI GÖREME NATIONAL PARK
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> When you think of Avanos, you think 
of pottery studios. Avanos is located on 
the banks of the Kızılırmak River. The 
geographical characteristics of the district 
led to the development of this craft, which 
has a history that goes way back. The art 
of pottery comes down from the Hittites 
and continues today in workshops that can 
be found throughout the district. In these 
workshops, the soft, oily clay gathered in 
the hills above Avanos and from along the 
Kızılırmak’s old river bed is kneaded into a 
clay suitable for pottery. This ceramic clay 
is then placed on a foot-operated “kick-
wheel” and shaped by the skilled hands of 
the artisans. Rows of jars, bowls, pitchers 
and other ceramic wares for sale can be seen 
lining the streets and doorways throughout 
the district, carrying on a tradition that is 
thousands of years old. Many of Avanos’s 
old stone houses and courtyards have been 
converted into pottery workshops, and 
almost all of them welcome visitors. Not 
only can you watch the artisans at work, you 
can even try your hand at making a clay pot 
yourself.

 

> Çanak çömlek atölyeleriyle özdeşleşmiş 
olan Avanos, Kızılırmak kıyısında yer 
alıyor. İlçenin coğrafi özellikleri, ona tarihi 
çok eskilere dayanan bir zanaat armağan 
etmiş. Hititlerden bu yana süregelen 
seramik yapım geleneği, bugün de ilçenin 
hemen her noktasında bulabileceğiniz 
atölyelerde devam ediyor. Bu atölyelerde, 
Avanos’un tepelerinden ve Kızılırmak’ın 
eski yataklarından elde edilen yumuşak ve 
yağlı kil toprak, yoğrularak çamur hâline 
getiriliyor. Bu seramik çamuru ise “çark” 
adı verilen ve ayakla döndürülen tezgâh 
üzerinde, ustaların yetenekli ellerinde 
şekil alıyor. İlçenin sokaklarında ve kapı 
önlerinde sıra sıra dizilmiş küpler, çanaklar, 
çömlekler, testiler ve kâseler, binlerce yıllık 
bu sanatın izlerini taşıyor. Bol yokuşlu 
ilçenin avlulu taş evlerinin çoğu seramik 
atölyesine dönüştürülmüş. Avanos’ta 
seramik atölyelerinin birçoğuna girip 
çömlek yapımını izleyebilir ve isterseniz 
tezgâhın başına geçip siz de çömlek yapmayı 
deneyebilirsiniz.

Ç Ö M L E K Ç İ L İ K  P O T T E RY

TOPRAĞIN SANATA

DÖNÜŞTÜĞÜ YER
Where Earth Becomes Art
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K A R A DENiZ

KA R A D E N İ Z  B L A C K S E A

Hırçın karakteri, Antik 
çağlardan beri anlatılara 

konu olan; Yunan 
mitolojisinde, tanrıları 

sakinleştirmek için 
“Pontos Euksenios” yani 
“Konuksever Deniz” adı 

verilen Karadeniz, güzelliğini 
de bu ele avuca sığmaz 

halinden alıyor. 
Its volatile character has been 

spoken of since antiquity. In 
Greek mythology, to appease 

the gods, it was given the 
name “Pontos Euksenios – the 
welcoming sea”. The beauty of 

the Black Sea stems from this 
unpredictability and the region 

has attracted travellers and 
thrill-seekers. We visited four 

of the region’s provinces famous 
for their nature and history.

KO N U K S E V E R  D E N İ Z

YAZI / BY Şule KÖKTÜRK



> The majestic magic of Sümela Monastery; 
“Uzungöl (Long Lake)”, one of Turkey’s tourist 
paradises; the Hagia Sophia Museum, with 
its nearly 800-year-old history; the Atatürk 
Pavilion, mentioned by Atatürk in his will in 
1937; and the harbour... the beauties of Trabzon 
are definitely the most well-known of all the 
provinces on the Black Sea, and it’s the one 
most visited by tourists. The monastery, which 
is under restoration recently and surrounding 
settlement falls within the boundaries of the 
“Altindere Valley National Park” in the vicinity 
of Maçka. Perched at a height of 1,150 meters 
above sea level, reached after a steep and tiring 
climb up a road surrounded by beautiful views, 
this old Greek Orthodox Monastery is believed 
to have been constructed between 365-395 
AD. Another symbol of Trabzon, Uzungöl, 
is located in the Çaykara Disrict. Climbing 
up to Uzungöl along roads leading through 
emerald green forests with breathtaking views 
will make you fall in love with the regional 
geography. Uzungöl was formed when a 
landslide closed off the Haldizen River. As 
home to “Sis Dağı (Fog Mountain)” as well as 15 
high plateaus, including Kadıraga and the Kiraz 
highlands, Trabzon deserves the attention it 
receives from lovers of nature and history from 
Turkey and abroad.

 

> Görkemiyle büyüleyen Sümela Manastırı, 
Türkiye’nin turizm cennetlerinden Uzungöl, 
yaklaşık 800 yıllık bir tarihi içinde barındıran 
Ayasofya Müzesi, Atatürk’ün 1937 yılında 
vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Atatürk 
Köşkü ve limanıyla Karadeniz şehirleri 
arasında en çok turist çeken, güzellikleri 
en çok bilineni Trabzon kuşkusuz.  Şu anda 
tadilatta olan Manastır ve etrafındaki yerleşim 
kompleksi, Maçka yakınlarındaki “Altındere 
Vadisi Milli Parkı” sınırları içinde yer alıyor. 
Dik ve yorucu ama bir o kadar da muhteşem 
manzaraya sahip bir yoldan çıkılan, deniz 
seviyesinden 1.150 m yükseklikteki bu eski Rum 
Ortodoks manastırının MS 365 ila 395 tarihleri 
arasında inşa edildiği düşünülüyor. Trabzon’un 
bir diğer simgesi ise Uzungöl. Çaykara ilçesinde 
bulunan Uzungöl’e doğru derelerin, zümrüt 
rengi ormanların ve enfes manzaraların eşlik 
ettiği yollardan ilerlerken bu coğrafyaya bir kez 
daha hayran kalıyorsunuz. Haldizen Deresi’nin 
heyelan sonucu kapanmasıyla oluşan Uzungöl, 
bir doğa harikası. Sis Dağı, Kadırga ve Kiraz 
yaylalarının aralarında bulunduğu birbirinden 
cazip 15 yaylaya da sahip olan Trabzon, yerli 
yabancı doğa ve tarih dostlarının ilgi odağı 
olmayı layıkıyla hak ediyor. 

T R A B Z O N
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 Sümela Manastırı ve Uzungöl, 
Trabzon’un en önemli iki simgesi.
 Sümela Monastery and Uzungöl 
are the most important symbols of 
Trabzon.

AYASOFYA MÜZESİ HAGIA SOPHIA MUSEUM

UZUNGÖL UZUNGOL
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FINDIĞIN BAŞKENTİ

GiRESUN
Hazelnut Capital:  Giresun

> Karadeniz’in hırçın doğasının en belirgin 
olduğu şehirlerden Giresun, fındığının lezzeti 
ve kalitesi nedeniyle “Fındığın Başkenti” 
olarak nitelendiriliyor. Giresun’un deniz 
seviyesinden 400-600 metre yüksekliğe kadar 
olan kesimini, namına yakışır bir şekilde 
fındık bahçeleri kuşatmış adeta. Şehirdeki 
toprak sahipleri de, fındığını daha kolay 
toplayabilmek için evlerini bahçelerinin 
ortasına yapmış. Böylece şehirde geniş, yeşil 
fındık ağaçlarının arasına oturtulmuş bir veya 
birkaç evden oluşan bir yerleşim şekli çıkmış 
ortaya. En yüksek rakımlı yaylası iki bin metre 
ile Dereli Bektaş Yaylası olan Giresun’da 40’a 
yakın yayla bulunuyor. Dört mevsimi birkaç 
saatte yaşayabileceğiniz yaylalar, nefesinizi ve 
zihninizi tazeliyor.  Muhteşem bir günbatımı 
manzarası izlemek için şehrin simgelerinden 
Giresun Kalesi, kaçırılmaz bir fırsat. 
Karadeniz’in yerleşim olan tek adası Giresun 
Adası ise hatırı sayılır bir güzelliğe sahip. 

G İ R E S U N

> The untamed nature of the Black Sea makes 
itself most known in the province of Giresun, 
known as the “Hazelnut Capital”, thanks to its 
delicious, high-quality hazelnuts. In fact, in a 
manner worthy of its title, you’ll find hazelnut 
orchards covering almost everywhere in the 
province of Giresun below an altitude of 400-
600 meters. Provincial landowners built their 
houses right in the middle of their orchards to 
make the hazelnut harvest easier. As a result, the 
province has developed a pattern of settlements 
featuring one or maybe a handful of houses set 
down amidst an expanse of green hazelnut trees. 
Giresun is home to around 40 high plateaus, the 
highest of all being the Dereli Bektaş Highlands, 
about 2,000 meters above sea level. The 
highlands will refresh your mind as well as your 
lungs, and the weather there changes so quickly 
that you could experience all four seasons in 
just a few hours. If you want to enjoy a superb 
sunset, the Giresun Castle, the provincial 
symbol, presents an unmissable opportunity. 
Giresun Island, the only inhabited island in 
the Black Sea, is also memorable for its beauty. 
Looking down from the heights above to the 
sea below, the curves of Gedikkaya and Giresun 
Island together form a magnificent view.

KA R A D E N İ Z  B L A C K S E A
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> When you think of Ordu, the first place 
that comes to mind is Boztepe, which is 
considered to be one of the top 10 places for 
paragliding in Turkey. Boztepe is a sweet 
little place with a couple of restaurants and 
cafes, and the way up there – either by road 
or by funicular – offers some amazing views.
The Taşbaşı neighbourhood in the foothills 
of Boztepe was mainly occupied by ethnic 
Greeks up until the 1923 Population 
Exchange. The neighbourhood symbol, a 
statue of three girls, was inspired by the 
folk song, “Tabya Başında Üç Kız Yan Yana 
(Three Girls Side By Side Before the Fort)”. 
If you find yourself in this neighbourhood, 
don’t leave without stopping by the Taşbaşı 
Church, a grandiose space that nowadays 
serves as a cultural centre.
Another must-see stop in Ordu is the “Kurul 
Rock Settlement”, which recent excavations 
suggest has a history going back to the 3rd 
century BC. Another of the beautiful places 
that make Ordu so special is Cape Jason, a 
perfect spot for watching the sunset.

 

> Ordu denince ilk akla gelen yer Boztepe. 
Yamaç paraşütü yapanlar için Türkiye’deki 
en önemli 10 merkezden biri olarak kabul 
edilen Boztepe, birçok kafe ve restoranın 
bulunduğu şirin bir yer. Otomobil ya da 
teleferikle ulaşabileceğiniz Boztepe’ye 
giderken, Ordu’nun enfes manzarası size eşlik 
ediyor.  Boztepe’nin eteklerine kurulmuş 
olan Taşbaşı Mahallesi, mübadeleye 
kadar çoğunlukla Rumların yaşadığı bir 
yerleşmeymiş. Mahallenin simgesi “Üç Kız 
Heykeli” ise “Tabya Başında Üç Kız Yan 
Yana” türküsünden esinlenerek yapılmış. Bu 
mahalleye yolunuz düşerse, bugün kültür 
merkezi olarak hizmet veren görkemli 
Yason Kilisesi’ni görmeden ayrılmayın.  
Son dönemlerdeki kazı çalışmaları sonucu, 
tarihinin MÖ 3’üncü yüzyıla uzandığı tahmin 
edilen, Antik “Kurul Kayası Yerleşmesi”, 
Ordu’da mutlaka görmeniz gereken yerlerden 
biri. Ordu’yu Ordu yapan güzelliklerden bir 
diğeri de güneşin batışını Yason Burnu’ndan 
izlemek. 

O R D U

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN

ORDU’YA
F o r  P a r a g l i d i n g ,  Tr y  O r d u

> Otomobil ya da teleferikle 
ulaşabileceğiniz Boztepe’ye 
giderken, Ordu’nun enfes 
manzarası size eşlik ediyor. 

> A breathtaking view of Ordu 
awaits you from Boztepe, 
which you can reach by 
automobile or funicular. 

YASON KİLİSESİ JASON CHURCH
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ATATÜRK KENTİ

SAMSUN
Atatürk City: Samsun

> Samsun, Kurtuluş Savaşı’nın 19 Mayıs 
1919’da Mustafa Kemal’in bu şehre 
gelişiyle başlaması nedeniyle Türkiye 
tarihinde özel bir yere sahip.

> Samsun has a special place in Turkey’s 
history because Independence War of 
Turkey started on May 19, 1919 when 
Turkish commander Mustafa Kemal 
Atatürk came to the city.

KA R A D E N İ Z  B L A C K S E A
 

ATAKUM SAHİLİ ATAKUM BEACH



> Samsun is referred to as “Atatürk City” 
because it was with Mustafa Kemal’s arrival 
in Samsun on May 19, 1919 that the Turkish 
War of Independence got its start. Since it 
is the most developed province in Turkey’s 
Black Sea Region, Samsun is also known as 
the “Capital of the Black Sea”. While you’re in 
Samsun, a visit to the “National Struggle for 
Independence Open Air Museum” to see the 
Atatürk Monument and the replica of the S.S. 
Bandırma, built true to the original steamship 
that took off from Istanbul, is certainly 
worth a trip. While Samsun holds a special 
place in Turkish history, it’s also a uniquely 
beautiful natural paradise. The Kızılırmak 
and Yeşilirmak Rivers both empty out into 
the Black Sea in the province of Samsun – the 
Kızılırmak in Bafra, and the Yeşilirmak in 
Çarşamba – creating the exquisite scenery of 
the Kızılırmak Delta, Bird Paradise (Sanctuary) 
and Şahinkaya Canyon. For a journey back 
to mythological times, “Amazon Island” and 
“Amazon Village” in Samsun’s West Park are 
home to wax sculptures that bring back to 
life the legendary inhabitants of the ancient 
town of Terme, located in today’s Gölyazı. 
The Tekkeköy Caves, Kabaceviz Waterfall and 
Amisos Archeological Site are some of the 
other significant places of interest in Samsun. 

 

> Kurtuluş Savaşı’nın 19 Mayıs 1919’da, Mustafa 
Kemal’in bu şehre gelişiyle başlamasına 
atfen “Atatürk Kenti” olarak anılan Samsun, 
Karadeniz’in en gelişmiş bölgesi olması 
nedeniyle de “Karadeniz’in Başkenti” unvanını 
taşıyor.  Samsun’da Atatürk’ün anısına inşa 
edilen “Onur Anıtı” ve kurmayları ile birlikte 
İstanbul’dan yola çıktığı Bandırma Vapuru’nu 
temsilen aslına uygun olarak inşa edilip “Milli 
Mücadele Açık Hava Müzesi”nde sergilenen 
Bandırma Vapuru görülmeye değer.  Samsun, 
Türkiye tarihindeki özel yeri bir yana, il sınırları 
içindeki eşsiz doğal güzellikleri ile de tam bir 
cennet. Kızılırmak’ın Bafra’dan, Yeşilırmak’ın 
Çarşamba’dan sularını Karadeniz’e akıttığı 
Samsun’da; Kızılmak Deltası, Kuş Cenneti 
ve Şahinkaya Kanyonu da eşsiz doğal 
güzellikler sunuyor. Tarih içinde Terme, 
Gölyazı Beldesi’nde yaşadıkları rivayet edilen 
Amazonların balmumu heykellerinin ve yaşam 
alanlarının canlandırılmasıyla Samsun’un Batı 
Park bölgesinde oluşturulmuş “Amazon Adası” 
ve “Amazon Köyü” ise sizi mitolojiye doğru 
bir yolculuğa çıkarıyor. Tekkeköy Mağaraları, 
Kabaceviz Şelaleleri, Amisos Arkeolojik 
Kazı Alanı da, Samsun’da mutlaka görülmesi 
gereken yerler arasında.

S A M S U N
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Samsun, Karadeniz’in en gelişmiş bölgesi olması 
nedeniyle “Karadeniz’in Başkenti” unvanını taşıyor.

 Since Samsun is the most developed province in Turkey’s 
Black Sea Region, it is also known as the “Capital of the 

Black Sea”
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DATÇA

DAT Ç A

Dağları denize, 
Akdeniz’i Ege’ye 
kavuşturan, mavi 
ve yeşilin en güzel 
tonlarını barındıran, 
yeryüzündeki her 
güzellikten bir parça 
ödünç alıp kendine 
katan Datça… 
Where the mountains 
meet the sea, where the 
Mediterranean meets 
the Aegean, home to 
the most beautiful 
shades of blue and 
green, where bits 
and pieces of all the 
beauties of the earth 
come together: Datça...

YERYÜZÜNÜN CENNETİ

KUMLUK PLAJI KUMLUK BEACH

ESKİ DATÇA OLD DATÇA

YAZI / BY Vildan DÜNDAR

 



> “If the gods want to grant long life to a mortal, 
they send her to the Datça Peninsula.” So says 
the ancient Greek philosopher, Strabo, and the 
people of Datça have taken his words to heart, 
so much so that it has become the motto of the 
peninsula. Datça is one of the few places on 
earth that knows no equal – the air is relatively 
dry, with clean, refreshing breezes blowing 
all year long, so you can take a deep breath 
and redefine what it means to be on holiday. 
This unique hamlet will have you falling in 
love at first sight. With every breath you take, 
you’ll recall that you’re in Datça, so you can 
continue on your stroll along the shore, lined 
with friendly cafes and shops. The endless sea 
stretches out to one side and in a little while, 
it reaches out to its friend and the waters join 
hands to form a little lake on the other side of 
the path as you walk along. As you walk around 
the centre of town, you’ll run into a statue of 
a lion near the amphitheatre. This is in fact a 
copy of the Knidos Lion that the Knidosians 
had carved in honour of a victory centuries 
ago. The original statue, weighing almost 
seven tons, was brought to England at the end 
of the 19th century and is on display at the 
British Museum. It seems that even though 
the priceless Knidos Lion is a part of Datça’s 
heritage, the town must make do with a copy.

 

> Yunan filozof Strabon, “Tanrı yarattığı 
kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, 
onu Datça Yarımadası’na bırakır” demiş. 
Datçalılar da öyle benimsemişler ki bu lafı, 
Yarımada’nın sloganı olmuş. Datça, nemin 
fazla olmadığı, tertemiz rüzgârların yıl 
boyunca estiği, mis gibi havayı ciğerlerinize 
çekip tatil kelimesinin anlamını tekrar 
sorgulayacağınız, yeryüzünde bir eşi daha 
olmayan yerlerden biri gerçekten de. Bu son 
derece kendine has beldeye, daha ilk görüşte 
vuruluyorsunuz. Sevimli restoranlar, büfeler 
ve dükkânların dizili olduğu sahil yolunu, her 
nefes alışınızda Datça’da olduğunuzun bir 
kez daha farkına vararak hiç acele etmeden 
turluyorsunuz. Bir yanınızda uzanan uçsuz 
bucaksız deniz, bir süre sonra arkadaşını da 
koluna takarak devam ediyor yoluna; diğer 
yanınızda duran minik bir göle bağlanıyor 
suları usulca. Datça’nın merkezinde bir 
aşağı bir yukarı dolanırken, amfi-tiyatronun 
yakınında koca bir aslan heykeli çıkıyor 
karşınıza. Meğer bu heykel, yüzyıllar önce 
Knidosluların kazandıkları bir zaferin anısına 
yaptırdığı Knidos Aslanı’nın bir kopyasıymış. 
19’uncu yüzyıl sonunda İngiltere’ye götürülen 
yaklaşık 7 tonluk dev orijinal heykel ise 
bugün British Museum’da sergileniyormuş. 
Görülen o ki, Datça kendi topraklarına ait, 
paha biçilmez Knidos Aslanı’nın ancak bir 
kopyasıyla yetinmek zorunda kalmış!

TA R İ H  H I S T O R Y
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Koyların bolluğu açısından şanslı olan 
Datça’da plajların çoğu mavi bayraklı. 
Datça  has lots of bays and most of the 

beaches are blue flagged.

YERYÜZÜNÜN CENNETİ

 

PEGASUS 
UÇURUYOR

FLY WITH  
PEGASUS

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Dalaman’a haftanın 

her günü her şey 
dâhil 39,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Dalaman from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
39.99 TL.
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> Datça âşığı ünlü şair Can 
Yücel’in evi Eski Datça’da 
bulunuyor. Güler Yücel’in 

yaşadığı evin dış cephelerini 
şairin dizeleri süslüyor.

> Can Yücel was in love with 
Datça. The outer walls in the 

house in Old Datça where the 
famous poet once lived, now 

occupied by Güler Yücel, is 
adorned by lines from              

his poems.

Seyahat ••• travel

CAN YÜCEL’İN 

DATÇASI
Can Yücel’s Datça

> Adı üzerinde, Datça’nın ilk yerleşim yeri olan 
Eski Datça’da, begonvil, sardunya ve melisalarla 
süslü dar sokaklarda yürüyerek yıllar öncesine 
ait taş evleri seyre dalıyorsunuz. İlk durak, adı 
Datça’yla bütünleşmiş şair Can Yücel’in de çok 
sevdiği köyün kahvesi. Kahvenin bir köşesinde 
yarım bıraktığı şarabın şişesi, fotoğrafları ve 
şiirleri sergileniyor. Bu kahve aynı zamanda 
Datça’nın endemik otlarıyla yapılan meşhur 
çaylarını tatmak için de harika bir yer. Çiçekleri 
minik kozalakları andıran karabaş otu, mis 
kokulu adaçayı ve mercanköşkü, kahvede 
servis edilen çaylar arasında. Bunların dışında 
Datça’da biberiye, pelin, üzerlik otu, dağ nanesi, 
kantaron ve değişik nane türleri yetişiyor ve 
çoğunun da çayı yapılıyor. 

E S K İ  DAT Ç A  O L D  D AT C A

> As the name suggests, Old Datça is where the 
first houses were built. The narrow streets are 
lined with bougainvillea, geraniums and melissa 
and you can lose yourself gazing at the old stone 
houses. First stop, the local coffee house once 
favoured by poet Can Yücel, whose name has 
become inseparable from that of Datça. A half-
empty bottle of wine, some photographs and 
poems are on display. The coffee shop is a great 
place to try some herbal tea made from Datça’s 
endemic plants. Here you’ll find teas brewed 
from “karabaş otu”, whose flowers resemble 
little acorns; sage and marjoram. Rosemary, 
wormwood, “üzerlik”, wild mint, St. John’s wort 
and other mint types are also native to Datça and 
most of them are used to brew herbal teas, too.

DAT Ç A



EV ALMA 
YURT AL!

Yatırım hacminiz ne olursa olsun, siz hayallerinizi büyük tutun! Amerika’nın en büyük öğrenci evi yönetim ve 
yatırım fi rması Asset Campus ortaklığı ile hayata geçirilen Univa Öğrenci Evleri’ne yatırım yapın. Hem üniversite 

öğrencileri için yurt imkanı sağlayın, hem de yatırımınız değerlenirken kira gelirinizle kazancınızı artırın!

Üstelik 990 TL taksitlerle, yatırımınız 24. aydan sonra kendi kendini ödesin.

Sakarya Üniversitesi’nin yanı başında

Düzenli kira geliri ile 8 yılda geri dönen yatırım

Yeni ve kazançlı yatırım modeli: Univa

www.erkanli.com.tr

www.univa.com.tr

UnivaStudent Erkanlı Grup ve Univa, bu ilanda yer alan bilgiler ve 
rakamlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

444 92 17
0850 711 0 444

Ayrıntılı 
bilgi için:



> We mentioned the wind in Datça and the 
windmills are just a natural consequence. With 
the exception of one that has been converted 
into a restaurant, almost all the windmills in 
the village of Kızlan have fallen into disrepair. 
The windmills are overgrown with an 
assortment of plants that have taken advantage 
of the long years of neglect, but you can still 
visit and see for yourself that they were placed 
where the wind blew the strongest.

 

> Datça’nın rüzgârından bahsettik, yel 
değirmenleri de bunun doğal bir sonucu olarak 
göze çarpıyor elbette. Kızlan Köyü’nde bulunan 
değirmenlerden restorana dönüştürülmüş 
bir tanesi haricinde, hemen hepsi yarı yıkık 
durumda. Yıllardır boş kalmalarını fırsat bilmiş 
türlü bitkinin işgaline uğramış değirmenleri 
yine de ziyaret edebilir, rüzgârın en şiddetli 
estiği noktaya kondurulduklarına bizzat şahit 
olabilirsiniz.

K I Z L A N  K Ö Y Ü  K I Z L A N  V I L L A G E

KIZLAN’DAKİ
YEL DEĞİRMENLERİ

Kızlan’s Windmil ls

> Kızlan’da altı adet yel 
değirmeni bulunuyor.Yapımı 
hakkında kesin bilgi 
olmamakla birlikte  yaklaşık 
200 yıllık olduğu söyleniyor. 

> There are six windmills in 
Kızlan. There are no certain 
info about their construction 
but it’s been said that they are 
200 years old.
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EGE VE AKDENİZ’İN
KUCAKLAŞTIĞI KNİDOS

Knidos, Where the Aegean Meets the 
Mediterranean 

> Datça Yarımadası’nın tam ucunda, Ege ve 
Akdeniz’in birbirini kucakladığı noktada 
bulunan antik şehir Knidos da muhakkak 
görülmesi gereken yerlerden biri. Tarihi MÖ 
700’lü yıllara dayanan, Antik Çağ’ın önemli 
bilim ve sanat merkezlerinden olan Knidos, 
seneler boyu özensiz kazı çalışmalarına 
maruz kalmış. Birçok eser ait olduğu 
topraktan koparılıp başka ülkelere taşınmış 
ancak buna rağmen Knidos hem konumu 
hem de hâlâ içinde barındırdığı tarihi 
eserler sayesinde cazibesini yitirmemiş; 
Helenistik Dönem’e ait güneş saati, taşları 
ve basamakları oldukça iyi durumdaki 
şehir yolu, şehrin stoası ve limana bakan 
küçük tiyatrosu günümüze kadar gelebilen 
eserler arasında. Alana hâkim muhteşem bir 
konuma inşa edilmiş Afrodit Tapınağı’nı da 
unutmamak gerek. Her ne kadar tapınağın 
tam ortasında bulunan Afrodit heykeli şu 
ana dek bulunamamış olsa da onun güzelliği, 
hâlâ buralarda rivayet halinde dolaşıyor 
ve herkesi kendi hayalindeki Afrodit’i 
yaratmaya teşvik ediyor.

KNİDOS

> On the extreme edge of the Datça Peninsula, 
at the meeting point of the Aegean and the 
Mediterranean, lies the ancient city of Knidos. 
This is one place that absolutely must be paid a 
visit. One of the important centres for art and 
science in antiquity, Knidos’s history goes back 
to 700 BC. Unfortunately, Knidos fell victim 
to years of ill-managed attempts at excavation 
in the area, and many artefacts were removed 
from their homeland and taken abroad. In 
spite of this, Knidos remains popular, both 
for its location and because of the historical 
relics that can still be found here today. These 
include a Hellenistic sundial; the main street, 
whose paving stones remain in surprisingly 
good condition; the stoa; and a small theatre 
overlooking the harbour, not to mention the 
temple of Aphrodite, set high on a hill with 
a magnificent view of the area. Although the 
statue of Aphrodite that once stood in the 
centre of the temple has yet to be found, its 
beauty remains the stuff of legend around here 
and encourages everyone to create a vision of 
Aphrodite that is all their own.

Tarihi MÖ 700’lü 
yıllara dayanan 

Knidos, Antik 
Çağ’ın önemli 
bilim ve sanat 

merkezlerinden biri.
One of the important 

centres for art and 
science in antiquity, 

Knidos’s history goes 
back to 700 BC.

DATÇA

KNİDOS ANTİK KENTİ KNIDOS ANCIENT CITY

KNİDOS ANTİK KENTİ KNIDOS ANCIENT CITY





> Datça is one of the luckiest holiday towns 
when it comes to plentiful bays. Most of 
Datça’s beaches have been awarded “blue 
flags” certifying the quality and cleanliness 
of the water. Datça’s bays compete with 
each other in terms of beauty. The only 
downside, if there is one, is that the beaches 
are covered in pebbles. Take Palamutbükü, 
for example... what makes it so special 
is that it doesn’t have any huge hotels or 
other buildings around to spoil your view. 
Instead, you’ll find adorable pensions, fish 
restaurants and shops selling local Datça 
products along the sea front, and the beach, 
while modest, is certain to attract the 
attention of eager swimmers. Datça is where 
the mountains meet the sea, where the 
Mediterranean meets the Aegean, home to 
the most beautiful shades of blue and green, 
where bits and pieces of all the beauties of 
the earth come together... I wonder if that’s 
what makes it so special. There’s no way 
to know for sure, but one thing is certain: 
Datça’s a must for anyone planning a trip to 
the Aegean. Go ahead, and you’ll see how it 
greets you, with all its charm.

 

> Datça, koyların bolluğu bakımından son 
derece şanslı tatil beldelerinden. Plajlarının 
çoğu mavi bayraklı. Datça’nın güzellikte 
birbiriyle yarışan koylarının tek kusuru, 
plajların irili ufaklı çakıllardan oluşması, 
tabii buna da “kusur” denilebilirse! Örneğin 
Palamutbükü… Burayı özel kılan, çevrede 
göz zevkinizi bozacak nitelikte devasa 
binaların, otellerin bulunmaması. Sahil 
yoluna şirin pansiyonlar, balık restoranları 
ve Datça’ya özgü ürünlerin satıldığı 
dükkânlar sıralanmış. Hemen yanındaki 
plaj ise, denize girmek isteyenlerin gönlünü 
çalıyor pek de belli etmeden. Dağları 
denize, Akdeniz’i Ege’ye kavuşturan; mavi 
ve yeşilin en güzel tonlarını barındıran, 
yeryüzündeki her güzellikten bir parça 
ödünç alıp benliğine katan Datça... Bu 
mudur bilinmez, onu bu denli eşsiz kılan. 
Kesin olan tek şey, Ege’ye doğru bir gezi 
planınız varsa şayet, mutlaka Datça’yı bu 
plana dâhil etmeniz gerektiği. Hele bir ayak 
basın, görün bakın en alımlı hâliyle nasıl 
karşılayacak sizi o.

PA L A M U T B Ü K Ü

MASMAVİ
KOYLAR

Deep Blue Bays

KNİDOS SAHİLİ KNIDOS BEACH DATÇA MARİNA

PALAMUTBÜKÜ

Seyahat ••• travel
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik ve pasaport kontrol 
geçiş noktalarında Fast Track (Hızlı Geçiş) kullanarak  yurt 
içi ve yurt dışı seyahatlerinizde bu özel hizmet ayrıcalığının 
keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Pegasus misafirleri Fast Track 
hizmetinden %25 indirimli olarak faydalanabiliyor. Misafirler, 
Fast Track hizmet noktasında görevli personele satın alım 
işlemleri sonrası mobil telefonlarına kısa mesajla gelen kodu 
göstererek geçiş yapabilir. 

At Sabiha Gökçen Airport, you can enjoy the privilege of using the 
special Fast Track service at the security and passport-control 
checkpoints when travelling on both domestic and international 
flights. Moreover, as a Pegasus guest, you’re entitled to a 25% 
discount when using Fast Track. After making their purchase, 
guests will receive a mobile phone message containing a pass code, 
which they will show to the Fast Track security staff service to pass 
through the checkpoint.

 Terminal Ana Girişi İç ve Dış Hatlar Giden  
 Yolcu Katı Orta Giriş Kapısı (Fast Track   
 tabelasının asılı olduğu giriş noktası)
 Terminal Entrances | Domestic and   

 International terminals departures floor   
 common entrance (Entrance gate with   
 “Fast Track” sign)

 İç Hatlar İkinci Güvenlik Kontrol Noktası
 (İç Hatlar Giden Katı G ve  H kontuarının   
 karşısında Fast Track tabelasının   
 bulunduğu nokta)
 Domestic terminal departures floor   

 second security point (Domestic terminal  
 departures floor, just across G and H   
 counter, under “Fast Track” sign)

 Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol   
 Noktası (33 numaralı pasaport bankosu    
 Dış Hatlar Giden Katı Pasaport Kontrol   
 Noktası)
 International Terminal passport control   

 point (International Terminal passport   
 control point counter 33 at the departures  
 floor)

 Dış Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol   
 Noktası (1 numaralı pasaport bankosu | Dış  
 Hatlar Gelen Katı Pasaport Kontrol Noktası) 
 International Terminal passport control   

 point (International Terminal passport   
 control point counter 1 at the arrivals floor)

İstanbul Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti

Pegasus misafirlerine

% 25 İndirimli

Fast Track hizmetini fasttrack.flypgs.com adresinden 
yurt içi uçuşlarınız için 15 TL, yurt dışı uçuşlarınız için ise 
22,50 TL ücret karşılığında satın alabilirsiniz. 

You can purchase Fast Track service at the web site on 
fasttrack.flypgs.com. Prices are 15 TL for domestic 
flights and 22.50 TL for international flights.

Konforlu,
Hızlı,

Kolay Geçiş

Comfortable,
Fast,

Easy Transition

FAST TRACK HİZMET NOKTALARI
FAST TRACK SERVICE POINTS

Pegasus Guests Pay 25% 
Less for Fast Track Service at 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport
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AŞK-I MEMNU MEYVESI

STRATONIKEIA
Fruit of a Forbidden Love: Stratonikeia

110 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2016

Adını MÖ 3’üncü yüzyılda geçen büyük bir yasak 
aşkın kadın kahramanından alan Muğla’daki 
Stratonikeia Antik Kenti, yaklaşık dört bin yılı 

kapsayan tarih dönemlerine ait kalıntıları ve eserleri 
bir arada barındırıyor. 

The ancient town of Stratonikeia in Muğla contains 
objects and structures from various eras, stretching 
back 4,000 years. The town takes its name from the 
heroine of a grand story of forbidden love in the 3rd 

century BC.

YAZI VE FOTOĞRAF / TEXT AND PHOTO 
Şule KÖKTÜRK
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STRATONIKEIA ANTİK KENTİ STRATONIKEIA ANCIENT CITY

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Bodrum’a haftanın 
her günü her şey 
dâhil 39,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Bodrum from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights 
all-inclusive prices 

at 39,99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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iç insan 2.400 yıl 
öncesine özenir mi? 
Neden olmasın? Söz 
konusu olan, adına şehir 
kurulan bir maşuksa 
özenir elbet. Uğruna şehir 
kurulan aşklardan şehir 
aşklarına kadar aldığımız 
yola inat, Stratonikeia 

Antik Kenti kalıntılarıyla ve öyküleriyle bize 
ilham veriyor.

“Kültür Elçileri” olarak bilinen EPOS7 
Derneği üyeleri, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki 
Stratonikeia Antik Kenti’ni tanıtmak 
amacıyla kente gezi düzenlemiş. Biz de bu 
vesileyle Dernek Başkanı Zafer Kozanoğlu, 
Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı ve dernek 
üyelerinin yer aldığı büyük bir kafileyle yola 
çıkıyoruz. Bodrum Havalimanı’nda uçaktan 
inip bir saatlik bir yolculuğun ardından 
Yatağan’a ulaşıyoruz. İlk durağımız Bozüyük 
Beldesi’ndeki Pınarbaşı Tesisleri oluyor. Hâliyle 
yemek vakti ve bizi 3.600 metrelik surlarla 
çevrili büyük bir antik kent gezisi bekliyor. 

Can one be envious of something that occurred 
2,400 years ago? Why not? Certainly, if the thing 
in question is a love story that lent its name 
to a city. As we tread the path from a love that 
founded cities to the loves found in cities, we are 
inspired by the artifacts and tales of the ancient 
city of Stratonikeia.

The members of the EPOS7 Association are 
known as “Ambassadors of Culture”. When 
they organize a trip to promote the ancient city 
of Stratonikeia in Muğla’s Yatağan District, we 
take part in the journey as well, joining a large 
group that includes association President Zafer 
Kozanoğlu, Vice President Arzu Sabancı and 
other association members. We land in Bodrum 
Airport, and after about an hour’s drive, we reach 
Yatağan. Our first stop is the Pınarbaşı rest-stop 
in the town of Bozüyük. A tour of a 3,600 meter 
ancient walled city awaits us, but right now, it’s 
meal time. We eat amidst 800-year-old sycamore 
trees, soothing greenery and the sounds of water, 
and then head back on the road. A short while 
later, we’re at the site of this ancient city, built on 
the foundations of a forbidden love.

H
STRATONIKEIA



800 yıllık çınar ağaçları, dingin yeşillikler ve 
su sesleri eşliğinde yemeğimizi yedikten sonra 
tekrar yola koyuluyoruz. Kısa bir süre sonra, 
Eskihisar Köyü’nde bulunan ve bizi öyküsüyle 
kendine çeken “aşk-ı memnu”nun eseri antik 
kentteyiz.

Aşk Deyince
Antik Karya bölgesinin önemli şehirlerinden 
ve bağlantı yollarından biri olan Stratonikeia, 
adını genç ve güzel kraliçe Stratonike’den 
alıyor. Büyük İskender’in bölgeyi yönetmesi 
için atadığı ve sonrasında hükümdarlığını ilan 
eden Kral Seleukos, karısının ölümünden sonra 
kendine yeni eş olarak Stratonike’yi seçer. 
Ne var ki Seleukos’un biricik oğlu Antiokhos 
Stratonike’ye aşık olur.  Kralın çok sevdiği 
oğlu Antiokhos bir gün amansız bir hastalığa 
yakalanır. Ülkenin dört bir yanından gelen 
hekimler hastalığa çare arar ama önce teşhis 
koymaları gerekir elbette. Teşhisi, üvey annesi 
odaya girdiğinde prensin nabzının anormal bir 
şekilde arttığını gören bir hekim koyar. Genç 
prensi yataklara düşüren, kraliçe Stratonike’ye 
duyduğu onulmaz aşktır. Bunu krala söylemek 
kolay değildir çünkü kralın eşine âşık olmak 
ölümcül bir cezayı gerektirir. Ama kral sonunda 
haberdar olur bu kara sevdadan. Şaşkınlık bir 
yana, durum karşısında ne yapacağını bilemez. 
Kıyamaz sevgili oğluna ve konuyu halkına 
açmaya, onların takınacağı tutuma göre 
hareket etmeye karar verir. Halk bu hazin aşk 
öyküsünü dinledikten sonra prensin yanında 
olur. Kral da genç eşini, oğlu ile evlendirir. 
MÖ 3. yüzyılın başlarında yaşanan bu büyük 
aşk, Antiokhos’a bu şehri kurdurur ve adını da 
Stratonikeia koydurur. 

İlk Kazma 1977’de
Stratonikeia Antik Kenti’ndeki ilk bilimsel 
kazılar, 1977 yılında Prof. Dr. Yusuf Baysal 
tarafından başlatılmış. 2008 yılından bu yana 
ise Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında yürütülüyor. 
Kent UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
de yer alıyor.

Nar ağaçlarının her adımımızda bize 
eşlik ettiği Stratonikeia’da, Arkaik, Klasik, 
Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı 
ve erken Cumhuriyet dönemi yapılarını bir 
arada görmek mümkün. Şehri gezerken bir 
ayağınızın Helenistik dönemde bir ayağınızın 
ise Osmanlı’da olduğunu hissediyorsunuz. 

Speaking of Love
Located in what is today the village of 
Eskihisar, Stratonikeia, named after the 
young and beautiful queen Stratonice, was 
once an important city linked by roads to the 
other cities in the ancient region of Caria. 
King Seleukos, appointed by Alexander the 
Great as governor of the region, later declared 
its independence. After his wife’s death, 
Seleukos chose Stratonice to be his new wife, 
but as things would have it, the king’s only son 
Antiochus fell in love with Stratonice. And 
then, one day the king’s beloved Antiochus 
falls gravely ill, and doctors are summoned 
from throughout the land to find a cure. One 
of the doctors notices that the prince’s pulse 
rises abnormally high when his stepmother 
walks into the room, and makes the diagnosis: 
the prince has been stricken down by his 
forbidden love for Stratonice. Informing the 
king of this would be no easy task, as falling 
in love with the king’s wife was punishable 
by death. But the king finally learned of this 
hopeless love, and stunned, he is at a loss 
as to what to do. Because he can’t bear to 
punish his only son, he decides to explain 
the situation to his subjects and allow them 
to dictate his actions. After listening to this 
tragic love story, they side with the prince, 
and, thus, the king let his young wife and his 
son marry. Afterwards, Antiochus founded 
this city, Stratonikeia, whose name recalls a 
great romance from the beginning of the 3rd 
century BC.

Excavations began in 1977
The first official excavations in Stratonikeia 
began in 1977 under Professor Yusuf Baykal. 
Since 2008, the excavations have been 
headed up by Professor Bilal Soğüt, the 
head of the Faculty of Science and Letters, 
Department of Archaeology  at Pamukkale 
University. The city is also included in the 
UNESCO World Heritage Site tentative list.

There are pomegranate trees everywhere 
in Stratonikeia, and here you’ll see buildings 
that date back to Archaic, Classic, Hellenistic, 
Roman and Byzantine times as well as the 
Menteşe Beg, Ottoman and Early Republican 
eras. As you explore the city, you feel as if 
you’ve got one foot planted in the Hellenistic 
era and the other in the Ottoman. The town 
is still inhabited today, with four families 
living in the historic village houses. 
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Bugün de yaşamın devam ettiği kent 
içindeki tarihi köy evlerinde oturan dört aile 
bulunuyor. Antik döneme ait, gladyatörlerin 
yetiştirildiği Gymnasium (Spor Okulu), 
Tiyatro, Bouleuterion (Kent Meclisi), Beylikler 
Dönemi’ne ait, halk arasında “Selçuk” 
ismiyle anılan hamam, Evliya Çelebi’nin 
“Seyahâtnamesi”nde bahsettiği “Tabakhane 
Camisi”nin depremlerle yıkılmasının ardından 
onun yerine 1875 yılında inşa edilen Şaban 
Ağa Camii ve 1954 yılında, dönemin Başbakanı 
Adnan Menderes’in yaptırdığı çeşme 
görebileceğiniz eserlerden yalnızca birkaçı. 

Lagina Hekate Kutsal Alanı
Akşam saatleri yaklaştığında, 
Stratonikeia’nın kutsal ibadet alanı olan 
Lagina Hekate’ye doğru yolumuza devam 
ediyoruz. Yazıtlardan anlaşıldığına göre 
Stratonikeia’yla yedi kilometrelik “kutsal” 
bir yol ile birleştirilmiş olan bu antik bölgede 
düzenlenen törenlerde, Baş Tanrı Zeus’un 
karada, denizde ve gökte yetki verdiği, üç 
vücutlu heykellerle tasvir edilen Tanrıça 
Hekate’ye adaklar sunulurmuş. 

Among the structures you’ll encounter 
here are the Gymnasium, where 
gladiators were trained; the theater; the 
Bouleuterion (Town Hall); public baths 
dating from the Beg era, which the locals 
refer to as the “Selçuk Baths”; the Şaban 
Ağa mosque, built in 1875 to replace the 
Tabakhane Mosque, mentioned in Evliya 
Çelebi’s 17th century travelogue, after 
the original mosque was destroyed in 
an earthquake; and a fountain built in 
1954 by Adnan Menderes, who was prime 
minister at the time. 

Lagina Hecate Sacred Site
As darkness begins to fall, we continue 
towards Stratonikeia’s sacred temple, 
Lagina Hecate. Inscriptions indicate that 
ceremonies conducted at this sacred location 
and along the seven-kilometer-long sacred 
way leading up to it were conducted in honor 
of the goddess Hecate. Zeus granted this 
goddess the power to rule over the land, 
sea and sky, which is why she is usually 
represented in statues as having three bodies.
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Osman Hamdi Bey’in 19’uncu 
yüzyıl sonunda Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’nda yaptığı kazıların 
ardından, ilk arkeolojik kazı ve 
restorasyon çalışmaları bundan 
yaklaşık 100 yıl sonra; 1993 
yılında Muğla Müzesi Müdürlüğü 
başkanlığında, Mimar Arkeolog 
Ahmet Tırpan’ın bilimsel 
danışmanlığında başlatılmış. 

In 1993, the first archeological 
excavation and restoration activites 
to take place in nearly a hundred 
years since Osman Hamdi Bey’s 
excavations of the Lagina Hecate 
Sacred Site at the end of the 
19th century began under the 
Muğla Museum Directorate, with 
architect-archaeologist Ahmet 
Tırpan as the scientific advisor.

Osman Hamdi Bey (ayakta, fesli), Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda.                
Osman Hamdi Bey (on foot, with a fez), in Lagina Hekate Lagina Hecate Sacred Site. 

LAGINA



Osman Hamdi Bey
Çağdaş müzeciliğin kurucusu ve Osmanlı’nın 
son döneminde yapılan ilk kazıların öncüsü 
Osman Hamdi Bey’in Lagina Hekate Kutsal 
Alanı’nda yaptığı kazılar sırasında kaldığı 
ev, gezimizin son durağı oluyor. Lagina’da 
ilk araştırma 1743 yılında gerçekleşmiş. 
Daha sonra pek çok seyyah ve araştırmacı 
burayı ziyaret etmiş ve bazıları kazılar 
yapmış. Burada detaylı kazı ve araştırma 
yapanlardan birisi de 1891’de Lagina’ya 
gelen ve Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde, 
propylon, tapınak ve stoada çalışmalar 
yapan Osman Hamdi Bey. 1891 ve 1892 
yıllarında bu evde yaşayan ve sonrasında 15 
yıl boyunca bu eve gelip giden Osman Hamdi 
Bey, burada bulduğu heykel ve kabartmaları 
aynı zamanda kurucusu olduğu İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’ne götürürken, yabancı 
araştırmacıların yaptıkları kazılarda ortaya 
çıkan eserleri yurt dışına götürmelerini 
engelleyen ilk hukuki düzenlemelerin 
yapılmasına da ön ayak olmuş.

Osman Hamdi Bey
The final stop on our tour is the house where 
Osman Hamdi Bey, founder of modern 
museology in Turkey, stayed during his 
excavations at Lagina Hecate. Research at 
Lagina began in 1743. Later, many travelers 
and scholars visited the area, and some of them 
conducted excavations. One of the individuals 
involved in detailed research and excavations 
in the area was Osman Hamdi Bey himself. 
He arrived in Lagina in 1891, and his activities 
covered the propylon, temple and stoa inside 
the Lagina Hecate Sacred Site. Osman Hamdi 
Bey lived in this house during 1891 and 1892, 
and he went back and forth intermittently 
for the next 15 years. Not only did he have the 
statues and reliefs discovered here brought to 
the Istanbul Archeology Museum which he 
is the founder of, he was also instrumental in 
preventing foreign researchers from taking the 
artifacts they uncovered back to their home 
countries by helping to put together the first 
legislation to outlaw this practice.

STRATONIKEIA
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Osman Hamdi Bey (ayakta, fesli), Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda.                
Osman Hamdi Bey (on foot, with a fez), in Lagina Hekate Lagina Hecate Sacred Site. 
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Pegasus
Ekopark
Yeni Yerinde!
A New Spot for Pegasus Ekopark! 
Pegasus Hava Yolları’nın, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 
kullanan misafirlerine otopark hizmeti sağlayan Ekopark, yeni yerinde hizmete 
devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında, merkezi konumu ve 
genişleyen araç kapasitesiyle Ekopark’ta günlük kullanımda indirim de yapılarak, 
fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni Ekopark’ta fiyatlandırmada yapılan diğer 
değişikler ise şöyle: İlk bir saat kullanım ücretsiz, otomobiller için 1-3 saat arası  
5 TL ve 3-24 saat arası 10 TL.
Ekopark has been continuing to provide parking services to guests of Pegasus 
Airlines at its new location at the airlines’ main hub, Sabiha Gökçen Airport. 
Ekopark is centrally located next to the Sabiha Gökçen Airport and has an enlarged 
vehicle capacity. With the discount for daily use, the price for parking comes to 
10TL. Other changes in pricing at the new Ekopark are as follows: Up to one hour: 
free parking; 1-3 hours (automobiles): 5 TL; 3-24 hours: 10 TL. 
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 THE  GLOBE TROT TERS  CLUB

YAZI WORDS ÇOK GEZENLER KULÜBÜ The GLOBETROTTERS CLUB

W h a t  a  g o o d  i s l a n d  y o u  a r e ,  C y p r u s

N E  G Ü Z E L  A D A S I N

Akdeniz’in üçüncü en büyük adası, Türkiye’nin 
kopmaz parçası Kuzey Kıbrıs’ın, Karpaz’dan 
Güzelyurt’a uzanan o güzelim coğrafyasında 

görülecek pek çok şey var.

The northern part of the third-largest island 
in the Mediterranean, Northern Cyprus is an 
unbreakable part of Turkey. Stretching from 

Karpaz to Güzelyurt, there’s quite a lot to see in 
this lovely land.
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Pegasus sponsorluğunda 
şehirden şehire uçarak dünyanın 
farklı coğrafyalarını keşfeden Çok 
Gezenler Kulübü, ‘Şehri turist 
gibi değil, şehirli gibi yaşamak’ 
felsefesiyle blogger Hazal Yılmaz 
öncülüğünde 2011’in Haziran 
ayında kuruldu ve kısa sürede 
on binlerce seyahatseverin 
ilgisini çekti. Çok Gezenler Kulübü 
blogger’ları, Berlin, Roma, 
Paris, Kopenhag, Amsterdam, 
Beyrut, Stockholm, Dubai, 
Londra gibi birçok şehrin tarihini, 
yeni ve ilginç mekânlarını, mahalle 
barlarını, en yeni restoranlarını, 
parklarını ve sokaklarını Pegasus 
misafirleri için keşfediyor. Eğer 
siz de bir şehri yerlileri gibi 
gezmeyi sevenlerdenseniz, 
hazırladıkları rehberleri, 
fotoromanları, videoları 
Pegasus’un sosyal medya 
hesaplarından
facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com 
takip edebilirsiniz.

The Globetrotters Club, 
sponsored by Pegasus, flies 
from one city to another, 
discovering different parts of 
the world with the principle 
that you should ‘Experience the 
city as a local, not a tourist’, 
was set up in June 2011 under 
the leadership of blogger Hazal 
Yılmaz and soon attracted the 
attention of tens of thousands 
of travellers. Globetrotters Club 
bloggers, fly to travel routes 
including, Berlin, Rome, Paris, 
Copenhagen, Amsterdam, Beirut, 
Stockholm, Dubai and London 
discovering the city’s newest 
restaurants, streets, history, 
new and interesting venues, 
neighbourhood bars and parks 
for Pegasus guests. If you too 
like to travel like a local of a city, 
then visit 
facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com
 to follow in their footsteps 
and keep up with their guides, 
photonovels and videos via 
Pegasus’ social media accounts.

ÇOK GEZENLER KULÜBÜ NEDİR? 
WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB? 
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Kıbrıs’a haftanın 
her günü her şey 

dâhil 76,99 EUR’dan 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Cyprus from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
76,99 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS
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Girne Karpaz’a yolculuk… Havalimanı’ndan 
kiraladığımız arabayla yönümüzü Karpaz’a 
çeviriyoruz. KKTC’nin en kuzey ucunda, caretta 
caretta’ların yumurtalarını bıraktığı Altın 
Kum’da, bungalovlarında uyanıp güneşe selam 
verdiğiniz Sea Bird Motel, maviden turkuaza 
dönen berrak deniziyle bekliyor sizi. Yanınıza 
sandviç, elma, armut alıp yolunuzu kesen 
eşeklere yedirmeyi, tarlalar arasında gezinen 
keçilere “günaydın” demeyi unutmayın sakın. 
Karpaz’da mutlaka… Dipkarpaz Köyü’ne 
girdiğinizde merkezdeki taş kahveye oturuyor, 
okkalı bir Türk kahvesi söylüyorsunuz.
Maraş’ın hüznü… Gazimağusa (Magosa) 
sahiline vardığınızda dikenli tellerle 
sarmalanmış Maraş bölgesi çıkıyor 
karşınıza. Maraş şu anda, Birleşmiş Milletler 
denetimindeki “Yeşil Hat” tampon bölgesinde 
kalıyor ve yalnızca TSK askerleri giriş-çıkış 
yapabiliyor buraya. Sahil boyunca içinde 
yerleşim olmayan, metruk binaların dizili 
olduğu bir hayalet kasaba gibi görünüyor 
uzaktan. Hâlbuki 1970’lerde çekilmiş 
fotoğraflarına baktığınızda Miami, Côte 
d’Azur gibi hareketli bir hayat çıkıyor 
karşınıza. 

A trip to Karpaz...We rent a car at the 
airport and head over towards Karpaz. Here 
in the northernmost point of the TRNC, 
where the caretta caretta’s bury their eggs on 
the sands at Altın Kum, the clear, turquoise-
blue water awaits you. You wake up and greet 
the sun at the Sea Bird Motel. Don’t forget 
to say  “good morning” to the goats out in 
the fields, too and to take a sandwich, apple 
or pear with you on your walk to treat the 
donkeys who cross your path. 
In Karpaz, you must... sit down at the 
stone coffeehouse in the centre of Dipkarpaz 
Village and order a Turkish coffee.
Maraş melancholy... On the shore in 
Gazimağusa (Magosa), you’ll run into Maraş, 
an area that is sealed off behind barbed wire. 
These days, Maraş is part of the UN Buffer 
Zone known as the “Green Line”, which can 
only be crossed by soldiers from the Turkish 
Army. Now it looks like a ghost town, with its 
abandoned buildings lined up in a row and 
no sign of civilization on the coast. But if you 
look at photographs from the 1970s, the place 
is filled with life, resembling Miami, or the 
Côte d’Azur. 
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01Kahvaltı Mühim İş!
Yolunuz Güzelyurt’tan 

geçerse Penevet’te tahinli ekmek 
ile hellim ve talar peynirli çörek 
“pilavuna” isteyin. Molehiya otuyla 
pişirilen yumurtayı ve çakıstes 
zeytinini mutlaka deneyin.

> Breakfast is a serious job!   
If you go to Güzelyurt, order 
some bread with tahini and 
halloumi cheese and a “pilavuna” 
pastry with talar cheese. You 
must try some eggs cooked with 
molehiya greens and çakıstes 
olives, too.

02Müze Dostları Derneği 
Lefkoşa’da öğle yemeği 

adresi burası. Kerevizli fasulye, 
kabak, kuru köfte gibi lezzetleri 
var. Pötikare örtülü masaların 
kapladığı bu mekânda, eski 
zaman seyyahları gibi hissediyor 
insan kendini.

> Friends of the Museum 
Association This is the place for 
lunch in Lefkoşa. It’s got the 
standards like beans with celery, 
zucchini, and meatballs. With its 
tables covered in gingham, the 
place makes you feel as though 
you’ve travelled back in time. 

03 Glapsides Kumsalı  
Gazimağusa’daki 

Glapsides’in denizini seviyoruz. 
Burada kışın bile sahilde 
dolanan, ayaklarını denize 
sallandıran, arada bir voleybol 
oynayanlar çekiyor dikkatinizi. 

> The Sands of Glapsides           
We love the sea at Glapsides in 
Gazimağusa. Even in winter 
you’ll notice people wandering 
along the beach, putting their 
feet in the water and playing 
volleyball.
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In Gazimağusa (Magosa), you must... take a 
tour around the old town first, then get a table 
at the Palm House Café and order scrambled 
bakkala, marinated sea bass with basil, bulgur 
croquettes, molehiya (a type of green cooked with 
lamb and lots of tomatoes), magarina bulli (pasta 
in chicken broth with mint), pirohu (a fine ravioli 
with halloumi cheese) and gaze out at the sea.

Hankering after a morning 
lahmacun in Nicosia? 
No problem. Stop by Bereket Bakery in Nicosia. 
The door to the oven is 200 years old and was 
brought over from Pompeii by the bakery’s 
owner İlker Bey, who’s been here for 52 years. 
His grandfather opened the place back in 1920. 
The bakery only closes one day out of the year 
and that’s New Year’s Day. Show up at 5 in the 
morning if you like and you’ll find lahmacun, pide, 
breadsticks and tea ready and waiting but the 
place closes its doors at 2:30 pm. 
At the Bereket Bakery, you must... try 
lahmucun and cheese pide made with halloumi.
From the Books to the walls... The Rüstem 
Bookshop is in downtown Nicosia and it’s the kind 
of bookshop you won’t often come across. The 
fabulous collection has been passed down from 
father to son for 80 years. You can stop by for a 
coffee or lunch, but the real reason to come is to 
inhale the scent of books. Browsing through these 
unique volumes is like being in a museum and a 
visit here is a must. 
At the Rüstem Bookshop, you must... lunch 
upstairs, where the books surround you like 
wallpaper. If you’re interested, you can find works 
by contemporary authors on the first floor. 

Gazimağusa’da mutlaka… Famagusta eski 
şehir içini gezdikten sonra The Palm House 
Café’nin masalarına oturup denizi seyre 
dalmalı, çırpma bakkala, fesleğenli levrek 
marine, bulgur köftesi, molehiya (kuzu eti ve 
bol domates soslu pişirilen bir ot), magarina 
bulli (tavuk suyuyla pişirilen, naneli makarna), 
pirohu (hellimli, ince hamura mantı) 
ısmarlamalısınız.

Lefkoşa’da sabah canınız 
lahmacun mu çekti? 
Çaresi var. Lefkoşa içindeki Bereket Fırın’a 
uğruyorsunuz. Dükkânın sahibi, fırınının 
iki asırlık kapağını Pompeii’den getirmiş 
olan İlker Bey. 52 yıldır burada, 1920’de 
dedesi açmış burayı. Senede yalnızca bir gün 
kapatıyor. Yılbaşının ertesi günü. İsterseniz 
sabahın 5’inde gelin, lahmacun, pide, krik 
kraklar, çay hazır. 14.30’da kepenkler iniyor, 
İlker Bey eve dönüyor. 
Bereket Fırın’da mutlaka… Lahmacunun 
yanı sıra bir de hellimli pide yiyin.
Kitaptan duvarlar… Rüstem Kitabevi 
Lefkoşa merkezde. Benzerine az rastlanacak 
türde bir kitapçı. 80 yıldır babadan oğula geçen 
nefis bir koleksiyonları var. Buraya kahve ya 
da öğle yemeği için de uğrayabilirsiniz ama 
asıl olarak kitapların kokusunu içinize çekmek 
ve bu eşsiz kitaplara müzede geziyormuş gibi 
bakmak için gelmek şart. 
Rüstem Kitabevi’nde mutlaka… İkinci kata, 
duvar kâğıdı gibi etrafınızı kaplayan kitaplar 
arasında öğle yemeği yemeye çıkmalısınız. 
İlgileniyorsanız, birinci katta da modern 
yazarların eserlerini bulabilirsiniz.
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04 Escape’e kaçış 
Kıbrıslılar Nisan ayında 

denize girmeye başlayıp 
Kasım’dan önce sudan çıkmıyor. 
En güzel deniz elbette Karpaz’da 
ama Lefkoşa’ya yakın bir 
yerlerden ayaklarınızı denize 
sokmak veya denize atlamak 
isterseniz Escape Beach’in 
şezlonglarına kurulabilirsiniz.

> Escape to Escape Beach 
Cypriots hit the beaches 
starting in April and don’t get out 
of the water before November. 
There’s no question that the 
best beaches are in Karpaz, but 
if you’re looking for a place close 
by Nicosia to stick a toe or 
plunge your whole body into the 
sea, you can find yourself a 
chaise on Escape Beach.    

05Deniz ürünü için 
Önce Babaçakka’da 

yerinizi ayırtacaksınız. Sonra 
deniztarağı, karides, kalamar, 
balık köftesi, minekop 
ısmarlayıp Girne manzarasına 
karşı keyfinize bakacaksınız. 

> For seafood First, reserve 
yourself a table at Babaçakka. 
Then, order some sea 
scallops, shrimp, calamari, fish 
croquettes and corb fish. Next, 
go ahead and enjoy yourself, 
with the view of Kyrenia. 

06Hâlâ İngiliz Karmi 
1870’li yıllarda İngiliz 

aristokratlarının keşfedip 
yerleştiği, Girne’nin batısındaki 
bu köy hâlâ zamandan ve 
mekândan bağımsız, kendi 
içinde hareket ediyor.  

> It’s still English Karmi 
Discovered by the English 
aristocracy in the 1870s, this 
village to the west of Girne 
moves with a rhythm all its 
own, independent of time and 
space.

Çok Gezen’in Kıbrıs 10’u
Globettroter’s Cyprus Top 10  
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40 Days, 40 Nights, Ömerli Meyhane... 
There are 35 dishes on the menu: pasta cooked 
in chicken broth, peach kebab, sabır kebab, 
ravioli... As we go down the list, we ask Ömer 
Bey, proprietor of the Ömerli Meyhane in 
Gönyeli, Nicosia, “Where do you like to travel?” 
and he answers, “Monaco and Barcelona”. He 
can cook French cuisine, but it doesn’t go over 
well here, so he doesn’t do it... 
At the Ömerli Meyhane, you must... save 
room for a desert of “girbaç” – Turkish “kirbaç,” 
with a Cypriot accent – made with coconut and 
vanilla.

In the wee hours at Kyrenia Harbor... 
The fishermen exchange goodbyes as they 
head on home. We make a u-turn in front of 
the Girne Castle and head to the lighthouse. 
Girne is spread out before us, in all its glory. The 
shops are just opening up, while on the fishing 
boats, they’re tallying up counts and swabbing 
decks. Life on this island flows in a slow, tranquil 
rhythm. “How’s goin’?”, the captain shouts at us, 
in a sing-song accent whose melody still rings 
in our ears. We smile, and jump back in the car. 
There are still so many more places to see...

40 Gün 40 Gece, Ömerli Meyhane… 
35 çeşitlik menü; tavuk suyunda haşlanmış 
makarna, şeftali kebabı, sabır kebabı, ravioli 
diye sürüp giderken, Lefkoşa Gönyeli’deki 
Ömerli Meyhane’nin sahibi Ömer Bey’e 
“Siz nerelerde gezmeyi seviyorsunuz?” 
diye soruyoruz: “Monako, Barselona” diyor. 
Fransız mutfağı bilir, severmiş ama buralarda 
çok gitmiyor diye yapmıyormuş... 
Ömerli Meyhane’de mutlaka… Hindistan 
cevizi ve vanilyayla yapılan kırbaç (Kıbrıs 
şivesinde girbaç) tatlısı için mutlaka 
midenizde yer ayırın.

Girne Limanı’nda erken saatler... 
Balıkçılar birbirlerine selam verip yola 
koyuluyor. Biz Girne Kalesi’nin oradan 
U dönüşü yapıp fenere doğru ilerliyoruz. 
Karşımızda Girne, tüm güzelliğiyle. 
Dükkânlar kepenklerini yeni açıyor, 
teknelerde içtima bitmiş, güverteler 
temizleniyor. Bu adada hayat yavaş, huzurla 
akıyor. Kaptan, şarkı söyler gibi, melodisi 
hâlâ kulaklarımızda olan lehçesiyle bağırıyor 
kıyıdan bize: “Napan?” Gülümsüyoruz. 
Arabaya atlayıp gidilecek daha çok yer var...

Girne’nin denizi 
#YerindeGüzel! 

Limandaki 
kafelerden birine 

oturun ve bu güzel 
manzaranın keyfini 

çıkarın. 
The sea of Kyrenia is 

best where it belongs!  
Take a seat at one 
of the cafes at the 

harbor and take the 
pleasure of these 

beautiful view.
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Beautiful Country Monastery... We climb 
up to the heights above Girne. Across from 
us, appears a breathtaking Gothic structure 
from centuries ago: the “Bellapais (Beautiful 
Country)” Monastery. Constructed in the 12th 
century during the Byzantine Era, it became the 
home of Augustinian monks who migrated here 
from Jerusalem in 1187. During the Ottoman Era, 
it was given to the Cypriot Orthodox Church. In 
1974, when the Greek Cypriot population left for 
the south of the island, the Bellapais Monastery 
passed under the authority of the Office of 
Antiques and Museums. 
At Bellapais, you must... order the carp at 
the Bellapais Garden Restaurant, looking out a 
perfect view. 
Maria’s Place... Koruçam (Kormacit) is a village 
of 120 houses about 34 km south of Kyrenia. 
Almost the entire population are native Arabic 
speaking Christians of Lebanese descent. 
There’s a cafe with gingham tablecloths across 
the church. The menu is whatever Maria feels 
like cooking that day, although there’s always 
a beef stew, cooked in a clay pot for five hours. 
Our favourite were the spicy sausage known as 
“pastirma”, cabbage salad and pickled celery. 
At Maria’s, don’t... order ayran, feta cheese or 
tea! They’re not on the menu at Maria’s, because 
she can’t stand the sight or smell of them!
On the road to Güzelyurt... It doesn’t matter 
that it’s November, the sky is still a lovely blue, 
the trees are turning from green to yellow, and 
naturally, the smell of citrus is in the air. Park 
the car and take a walk through the streets; your 
attention will be drawn to the architecture of the 
Victorian-Era English houses still standing in 
the village. 
In Güzelyurt, you must... walk down the 
streets of Akdeniz Village to the seaside, where 
the virgin beaches await you.

Güzel Ülke Manastırı… 
Girne’de tepelere tırmanıyoruz. Karşımızda, 
çiçekler arasında, birden hepimizi zamanda 
yüzlerce yıl öncesine taşıyan enfes bir gotik 
yapı beliriyor: Bellapais (Güzel Ülke) Manastırı. 
12’nci yüzyılda, Bizans döneminde inşa edilmiş 
bu yapı, 1187 yılında Kudüs’ten göç eden 
Augustinian mezhebi rahiplerinin evi olmuş ilk 
olarak.  Osmanlılar döneminde Kıbrıs Ortodoks 
Kilisesi’ne verilmiş. 1974 Harekâtı ile Rumlar 
adanın güney kesimine göç edince de, Bellapais 
Manastırı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin 
himayesine geçmiş. 
Bellapais’de mutlaka… Bellapais Garden 
Restoran’a oturup önündeki manzarayı tablo 
gibi seyrederken, bir yandan da sultan balığını 
denemelisiniz.
Maria’nın Yeri… Girne’nin 34 km batısında, 
120 haneli, nüfusunun hemen hepsi Lübnan 
asıllı Hristiyan göçmeni olan ve Arapçanın 
anadil olduğu Koruçam (Kormacit) Köyü’ndeki 
bu pötikare örtülü lokanta, tam kilisenin 
karşısında. Menüde o gün Maria’nın canı ne 
çektiyse o, bir de beş saat küpte pişirilmiş et 
var. Pastırma olarak bilinen baharatlı sucuk, 
lahanayla yapılan salata ve kereviz sapı turşusu 
bizim favorilerimiz oldu. 
Maria’dan sakın… Ayran, beyaz peynir, çay 
istemeyin! Satmıyor. Kokusuna da, bakmaya da 
dayanamadığı için.
Güzelyurt’a yoldayız… Kasım ayı olduğuna 
bakmayın, önümüzde masmavi bir gökyüzü, 
yeşilden sarıya dönen ağaçlar ve tabii ki 
havada turunçgil kokuları var. Köyün içinde 
Viktoryen dönemden kalma çeşitli İngiliz evleri, 
binaları çekiyor dikkatinizi. Arabayı park edip 
dolaşmaya çıkıyorsunuz sokaklar arasında. 
Güzelyurt’ta mutlaka… Akdeniz Köyü’nden 
deniz kenarına uzanan yollara uğrayın. Bakir 
plajlar bekliyor sizi oralarda.

Seyahat ••• travel

07 Hippi karavanının 
oradan güneşi 

batıralım Karpaz’a doğru 
anayoldan değil de sahilden 
yola çıkarsanız, eski püskü, 
üstü yazılarla kaplanmış bir 
hippi karavanı göreceksiniz. 
Hah. Orada durun. Güneşin en 
güzel battığı noktalardan 
birindesiniz çünkü.

> Let’s watch the sunset 
from the hippie caravan  
If you head towards Karpaz 
from the coast road rather 
than the highway, you’ll see an 
old hippie caravan covered 
with graffiti. Found it? Now, 
stop. Because this is one of 
the best places in Cyprus to 
watch the sunset.

08 Sabır Köftesi  
Lefkoşa’nın 

merkezinde, neredeyse 500 
yıllık heybetli Büyük Han’ın 
hemen yanı başındaki bu 
köfteci, Kıbrıslıların “mutlaka” 
dediği adreslerden.

> Sabir Köftesi Located in 
central Lefkoşa next door to 
the 500-year-old Grand 
Caravanserai, this purveyor of 
meatballs tops the Cypriots’ 
‘musts list’.

09 Tezgâh’a uğradık 
Gündüzleri bir kahve 

için de uğrayabilirsiniz ama asıl 
akşam saatlerinde gelin 
Asmaaltı Meydanı’ndaki 
Tezgâh’a. 

> We stopped by Tezgâh  
You can stop here during the 
day for a coffee, but the best 
time to come to Tezgâh, 
located on Asmaalti Square, is 
in the evening.  

10 Hoi Polloi’ye alalım sizi 
 Bu Yunanca sözün 

mecazi anlamı “ayak takımı”. 
Kendilerini de biraz böyle 
tanımlıyorlar. Lefkoşa’da 
sevdiğimiz, sokak arası 
kahvelerinden bir diğeri.

> Let’s take you to Hoi Polloi 
Hoi Polloi is a Greek way of 
saying “the rabble”. And that’s 
sort of how they define 
themselves. This is another 
one of those street cafes in 
Nicosia that we really love.

Çok Gezen’in Kıbrıs 10’u
Globettroter’s’ Cyprus Top 10 
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BUDGET’tan 
Pegasus Plus Üyelerine Özel Kampanya 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen araç kiralama markası 
Budget, müşterilerine cazip avantajlar sunmaya 
devam ediyor…
Budget, Pegasus Plus üyelerine özel düzenlediği 
kampanya ile Budget’tan yapacakları araç kiralamalarında 
yüzde 30 indirim sağlıyor. Ayrıca her araç kiralama 
karşılığında 25 TL Uçuş Puan da kazandırıyor. Tüm Budget 
ofislerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak 
isteyenlerin bilet alımında Pegasus Plus’a üye olurken cep 
telefonu numarasını kaydetmesi yeterli oluyor.

BUDGET, 
Turkey’s fastest growing car rental chain, continues 
to offer attractive deals for its customers…
Budget has come up with a special offer for Pegasus Plus 
Members, and by taking advantage of this offer, Pegasus 
Plus members can get 30% off their car rental fees, as 
well as earning 25 TL Flight Points for every car rental. 
The offer is valid across all Budget offices, and all you 
need to do to use it is to register for Pegasus Plus whilst 
buying your ticket and provide your mobile phone number.
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MOTOS KLET 

Dünyayı Yamaha Tracer 700 motosikleti ile 
keşfe çıkan seyyah Alp Mor, sizler için serüven 
dolu bir sonbahar rotası çizdi. Daha önce 
gezip gördüğünüz yerleri, bu kez bambaşka 
bir gözden ve kalemden dinlemek sizi ufak bir 
sonbahar kaçamağı için heyecanlandıracak. 
Hele oralara hiç gitmediyseniz, eminiz 
böyle bir yolculuk için hemen hazırlanmaya 
başlayacaksınız.

YAZI ve FOTOĞRAF Alp MOR
www.motorumla.net

instagram/ motorumlanet  
facebook/ motorumlaNET

LE AVRUPA’DA
TEK BAŞINA

KRAKOW

PRAG

ROMANYA

OHRI
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III. VLAD TEPEŞ’İN KALESİ / ROMANYA
Transfägäräşan yolu öncesi geçtiğim Braşov 
yakınlarında Bran Kalesi’ne uğramayı da ihmal 
etmedim elbette. Osmanlı’ya sorsan “zalim”, 
Romanyalılar için “kahraman” III. Vlad Tepeş’in 
nam-ı diğer “Kazıklı Voyvoda”nın kalesi burası. 
Birçok bölümü ziyarete kapalı ve girmek için uzun 
kuyruklarda beklenmesi gerekiyor ama bugün 
müze olarak hizmet veren bu kale-şehrin girişindeki 
görüntü muazzam. Transilvanya baştan sona masalsı, 
destansı bir güzergâh zaten; gizemli şatoları, 
rengârenk kasabaları ve harika yollarıyla en sevdiğim 
yerlerin başında geliyor

KIVRILAN YILAN YOLLAR: 
TRANSFÄGÄRÄŞAN / ROMANYA
Bana kalırsa Romanya, Balkanların en muazzam 
ülkesi. Transfägäräşan yolu da, dünyanın en iyileri 
arasında gösteriliyor. Keyfi tescillenmiş bir yolda, 
kalitesi ve rahatlığı tescillenmiş Yamaha Tracer 700 
ile seyahat ediyorum ben de. Buralara kış erkenden 
geliyor, kar düşmek üzere Transfägäräşan’a, buna 
rağmen yine de oldukça kalabalık. Bunca güzel yolu 
tepip de kamp yapmadan dönmek asla olmazdı. Her 
ne kadar yolları için buralara kadar gelmiş olsam da, 
sırf kamp yapmak için de gelirdim; Transfägäräşan, 
kamp için ideal bir alternatif. 

KANYONDAN SÜZÜLEN YOL:
BİCAZ / ROMANYA
Enfes bir yolculuk deneyimi yaşamak için Bicaz 
Kanyonu’na gitmeden olmaz. Devasa kayalıkların 
arasından, nehrin üzerine bırakılmış bir kâğıt gemi 
gibi süzüldüğümü söylersem, gidip görmeye değer 
saymanız için yeterli olur herhalde. Sanırım Romanya 
için her daim önerebileceğim bir güzergâh burası. 

BICAZ / ROMANYA

AUSCHWITZ 
BIRKENAU / POLONYA

Krakow’da, II. Dünya Savaşı 
döneminde Nazi Almanyası 

tarafından kurulmuş en büyük 
toplama kampı olan Auschwitz-

Birkenau, “Arbeit Macht Frei 
(Çalışmak Özgürleştirir)” 

sloganıyla karşılıyor bizi. Oysa 
kurulduğu dönemde kampa 

gönderilenler için durum 
tamamen farklı; trajik bir esaret, 
elektrikli teller, gaz odaları, çıkışı 
mümkün olmayan bir yol… Büyük 
bir insanlık dramına şahitlik eden 
kamp, bugün müze olarak ziyaret 

ediliyor. Az çok filmlerden aşina 
olduğumuz karelerin gerçek 
halleri ile karşılaşmak içinizi 

acıtıyor. 

AUSCHWITZ / POLONYA

TRANSFÄGÄRÄŞAN / ROMANYA

ALP MOR
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SLAVLAR ÜLKESİ / SLOVENYA
Bir ülke düşünün, daima yeşil, huzurlu, sessiz. Hatta 
otoyolları bile güzel... İşte orası Slovenya! Binlerce 
kilometre süren yolculuğumda -çok istemesem 
de- aşırı sıkıcı ve bitmek bilmeyen otoyolları 
kullandım bazen. Slovenya’nın yollarını görene 
kadar da tüm dünyada durum aynı sanırdım. Aynı 
hava başkentlerinde de var; Ljubljana büyük şehir 
keşmekeşinden uzak; huzur dolu şirin bir kasaba 
gibi. Ülkenin neredeyse tamamını kaplayan Slovenya 
Alpleri’ne ise diyecek söz yok. Ülkedeki güzel yerlere 
ulaşım öyle kısa ki, aynı gün içinde hem Bled Gölü’ne, 
hem Adriyatik kıyılarına, hem de Alpler’in keyifli 
geçitlerine ulaşabilirsiniz.

SLOVENYA

SLOVENYA

PRAG / ÇEK CUMHURIYETI

KAFKA’NIN ŞEHRİ:
PRAG / ÇEK CUMHURİYETİ
Daracık sokakları, kimine kasvetli gelebilecek 
büyüleyici mimarisi, tarihi eserleri, Charles 
Köprüsü’ndeki envai çeşit sokak sanatçıları, hele 
de bu mevsimde hiç dinmeyen yağmurlarıyla Prag, 
Avrupa’nın masalsı şehirlerinden biri. Bu şehri 
gezmenin en güzel zamanı, turistlerden arınmış kış 
başlangıcı, bir sonbahar sonudur bana göre. Siz de 
bu efsunlu şehre merak duyarsanız, St. Nicholas 
Kilisesi’ni, St. Vitus Katedrali’ni, Ulusal Müze’yi, 
Astronomik Saat Kulesi’ni gezmeden dönmeyin.

SARI SALTUK DERGÂHI / BOSNA HERSEK

BLAGAJ’DA BİR DERGÂH: 
SARI SALTUK DERGÂHI / BOSNA HERSEK

Bosna Hersek’e yolu düşen herkes illâki Mostar’dan 
geçecek ve o köprüde o pozu verecektir, bu konuda 

hemfikiriz. Ama Mostar’a 10–12 kilometre mesafedeki 
Blagaj (Blagay) şehrinde, Buna Nehri’nin kıyısında 600 

yıllık bir dergâh; çok iyi muhafaza edilmiş bir yapı sizi 
bekliyor, onu görmeden yolunuza devam etmeyin. Burası, 
15’inci yüzyılda, Hoca Ahmet Yesevi’nin müritlerinden Sarı 
Saltuk Dede’nin önderliğinde inşa edilmiş. Uzun bir dönem 

kapalı olan dergâh, Bosna Hersek’in bağımsızlığının 
ardından yeniden ibadete açılmış. Yüzyıllar evvel bu 

dergâhı kurmak için Anadolu’dan gelen Müslümanların 
“Alperen” diye anılmasına atfen buraya “Alperenler 

Dergâhı” diyen de var, Derviş Sarı Saltuk Dede’nin on iki 
mezarından birinin burada olduğuna inanıldığı için “Sarı 

Saltuk Dergâhı” diyen de...

DALMAÇYA KIYILARI / HIRVATİSTAN
Etkileyici Dalmaçya kıyılarından, Orta Çağ’dan 
kalma şehirlere uzanan Hırvatistan, motosiklet 
kullanmak için şahane bir rota. Bir yanımda 
Adriyatik Denizi, diğer yanımda Alpler... 
Hareketli sezonda çok kalabalık olsa da şu 
sıralar pek güzel. Tabii Adriyatik’in tadını 
çıkarmak için hava biraz serin, sanırım geç 
kalmışım. Siz Dubrovnik’i listenizin başına 
ekleyin, şehri surların üzerinden izlemek 
kesinlikle şahane. Son dönemlerde, şehrin 
çevresindeki “Game of Thrones” dizisinin 
çekildiği mekânlar için bölgeye akın eden 
ayrı bir turist kafilesi de varmış. Gün batımını 
Dalmaçya kıyılarından izliyor olmaksa, bir 
ayrıcalık. Çünkü her yeni günün bitimi, yeni bir 
nefes kesici sahneyle çıkıyor karşınıza. Ayrıca 
bir de ipucu vereyim; Hırvatistan’a -kolayca 
alınabilen- Romanya vizesiyle de girebilirsiniz, 
eğer planlarınız arasında iki ülke de varsa tabii.

DUBROVNIK
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ULUBEY KANYONU

MOSTAR / BOSNA HERSEK

LVİV

ADRIYATIK’TE BIR DURAK:
KOTOR / KARADAĞ
Surlarla çevrili bu muazzam kente devasa bir 
kapıdan giriliyor. Sonrası dar sokaklar, taş binalar, 
kafeler, merdivenler, müzisyenler ve kediler… Tatlı 
bir romantikliği de var kentin. Adriyatik’in hatırına mı 
nedir, hafiften İtalyan kasabalarını andırıyor. Tarihi 
5’inci yüzyıla kadar uzanan Kotor, Romalılardan 
Osmanlılara çok kere el değiştirmiş ama dokusu hiç 
bozulmamış. Adriyatik kıyılarını merak ediyor fakat 
Dubrovnik’e kadar uzanamıyorsanız, gelin Kotor 
sokaklarını arşınlayın derim. Unutmadan, dönüş 
yolunda Karadağ’a uğrarsanız, planınıza Durmitor Milli 
Parkı ve Ostrog Manastırı’nı da mutlaka ekleyin.

KOTOR / KARADAĞ

HÜZÜNLÜ ŞEHIR MOSTAR / BOSNA HERSEK
Baştan söyleyeyim, bu şirin kentten köprüyü ve köprüden görünen hoş manzarayı çıkarıp alınca geriye 
sıradan bir kasaba kalıyor. O hâlde köprüyü övelim biraz. Ne kadar övülse de az zaten; Mimar Hayreddin’in 
ustalık eseri bu köprü, savaşta topa tutulup yerle bir olmuş, Dünya Bankası ve UNESCO önderliğinde, çok 
sayıda ülkenin destek vermesiyle yeniden inşa edilip “Dünya Miras Listesi”ne girmiş bir hüzün sembolü 
adeta. Çok isterdim harp öncesi bu köprüyü ziyaret edebilmeyi. Malum, yıkılmadan önce 1500’lere uzanan bir 
tarihi vardı. Neretva Nehri üzerinde, nehrin batısı ile doğusunu birleştiren bu kemer köprü, vaktiyle ticareti 
canlandırdı diye öyle bir nam salmış ki, gel zaman git zaman şehir de köprünün adıyla anılır olmuş. Ama 
mimarisinden midir, çok kültürlü bir kentin iki yakasını bir ettiğinden midir nedir, hep bambaşka bir havada 
varlığını sürdürmüş. Sürdürmüş sürdürmesine ama şimdilerde günün her saati müthiş bir insan trafiği hâkim 
köprüde! Adım atılmıyor; kim bilir kaç kişinin “selfie”sinde arkadan geçen adam olmuşumdur, bilmiyorum. 
Belki de bir dahaki sefere günün ilk ışıklarıyla kimsecikler yokken köprüden geçip manzarayı doyasıya 
izlemek, enfes kareler yakalamak daha doğru olacak!

YAMAHA TRACER 700’ÜN
GEREK LASTIKLERI,

GEREKSE 
VIRAJ KABILIYETI
KENDINE HAYRAN 

BIRAKIYOR.
Teknolojisi ve cesur tasarımıyla uzun 

mesafeli yolculuklarda konforlu bir 
sürüş keyfi sunan yeni Yamaha Tracer 
700, yüksek hızlı sürüşlerde üst düzey 

denge sağlıyor.  Motosiklet sürücüsü 
için uzun yolların tüm zorlu koşullarını 

en aza indiren yeni Yamaha Tracer 700, 
tasarım ve teknik anlamda mükemmele 

ulaşırken, kullanıcısına sezgisel sürüş 
deneyimi yaşatan tam bir uzun yol aracı.
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YAZI / BY Vizesiz Geziyorum

W h e r e  P a s t 
a n d  P r e s e n t 

M e e t : 
S A R A J E V O



Balkanlar’ın acıyla yoğrulmuş toprağı Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, sizi 
geçmişe götüren bir zaman makinesi gibi. 90’lı yıllardaki iç savaşın izlerini hâlâ 

saklasa da, bugünün Saraybosna’sı sevgi ve hayat dolu.

Bosnia-Herzegovina is a land tired out by the pain of the Balkans. Its capital city, 
Sarajevo, is like a time machine that will take you back to the past. Despite the 
traces of the civil war in the 1990s, today’s Sarajevo is filled with love and life.
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Saraybosna’ya 

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 38 EUR’dan 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Sarajevo from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
38 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS
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u topraklar bizden izler 
taşıyor. Belki de tam bu 
nedenle buraları çok 
seviyoruz. Bosna Hersek’in 
başkenti Saraybosna’da 
havalimanına indiğiniz 
andan, dönüş yoluna düşene 
kadar bunu hissediyorsunuz. 
Bu tanışıklık hissi bir yana, 
Saraybosna’nın gerçek 

kimliği, 1992-1995 yılları arasında devam eden 
iç savaştan kalan ve şehirdeki hemen tüm 
binalarda görebileceğiniz kurşun izlerinde 
saklı. Grafiti de, bu şehirden söz ederken 
vurgulanması gereken bir başka yanı onun. 
Bu şehrin insanları, dünü unutmadıklarını, 
bugünü yaşamayı da çok sevdiklerini, 
kurşun izleri ve grafitilerin buluştuğu bina 
cephelerinde anlatıyor. 

Şehirde...
Saraybosna’nın merkezi Başçarşı’da 
rastladığım zanaatkârlar, bu toprakların bizden 
izler taşıdığına ilişkin hissimi güçlendiriyor. 
Nesilden nesile aktarılan zanaatların çoğu 
ve el verilen ustalık, Osmanlı günlerinden 
yadigâr. Ayrıca bu şehrin neredeyse bütün 

These lands carry traces we left ourselves, 
and perhaps that’s why we love it here. We 
sense this from the moment we land at the 
airport in Sarajevo, the capital of Bosnia-
Herzegovina, until the time we head home. 
Leaving aside this feeling of familiarity, 
Sarajevo’s true identity is hidden in the 
bullet holes that can be seen in nearly all 
of the city’s buildings and which go back to 
the civil war that occurred here between 
1992-1995. The graffiti, too, is another thing 
that needs to be emphasized when speaking 
of this city. It is the bullet-and graffiti-
ridden facades of the buildings that explain 
the city’s people, who are able to love life 
today without forgetting the past. 

In the city...
Bascarsija is the heart of Sarajevo, and the 
craftspeople I run into just strengthen my 
sensations that these lands carry traces of 
our common heritage. The majority of these 
craft skills have been passed down from 
generation to generation, and their mastery 
is a legacy of Ottoman times. In addition, 
almost all of the city’s old neighbourhoods 
have mosques that were constructed 

B
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BUDAPEŞTE’DE…
Alışveriş genel olarak 
Vaci ve Andrassy caddeleri 
üzerinde yapılıyor. Bunların 
dışındaki turistik yerlerde 
de çok sayıda hediyelik eşya 
satan mağaza bulunuyor.

- 200 m2’den büyük olan tüm 
dükkânlar yasa gereği pazar 
günleri kapalı oluyor.

- Döviz bozdurmak için 
havaalanını değil, şehir 
içindeki döviz bürolarını 
kullanın. TL bazında 
hesaplaması en rahat para 
birimlerinden biri olan Macar 
para biriminin adı Forint’tir. 
100 Forint=1 TL.

Türkiye saatiyle arasında  
1 saat fark bulunuyor.

-
IN BUDAPEST…
Shopping is generally 
concentrated along Vaci and 
Andrassy streets. In addition, 
to these two streets, you’ll 
find numerous souvenir shops 
near all of the tourist spots.

All shops larger than 200 m2 
are required by law to close 
on Sundays.

If you’re going to exchange 
currency, do it at one of the 
change offices in the city 
center rather than at the 
airport. One of the easiest 
exchange rates to calculate 
is the Turkish Lira to the 
Hungarian Forint: 100 Forints 
is 1 Lira.

Hungary is an hour behind 
Turkey.

 “96 ülke, 1 insan” sloganıyla 
yayın hayatına başlayan 
“vizesizgeziyorum.com!” 
projesinde, Türkiye’den vize 
istemeyen tüm ülkelere ait merak 
ettiğiniz her şey mevcut. Nasıl 
gidilir, nerede kalınır, nerede ne 
yenir, nereden alışveriş yapılır 
ve daha birçok detayı bir arada 
bulabileceğiniz sitede, aynı 
zamanda ülkelere ait ilham verici 
tanıtım videoları da yer alıyor.

Launched on the net with the 
slogan “96 countries, 1 person”, 
vizesizgeziyorum.com contains 
everything you might want to 
know about all of the countries 
that don’t require visas of Turkish 
passport-holders. You’ll find detailed 
information about how to get there, 
where to stay, what and where to 
eat, where to shop and much more, 
along with promotional videos that 
will inspire you to travel abroad.

VIZESIZ GEZIYORUM,  
ENGELSIZ ÖĞRENIYORUM

 Projenin bir diğer dikkat 
çekici tarafı ise sitede yer alan 
her içeriğin, görme engelli 
takipçiler için seslendirilmiş 
olması. “Seyahat engel 
tanımazsa, seyahat edilecek 
yerler hakkında bilgi edinmek 
de engel tanımaz” mottosuyla 
hareket eden bu proje, içindeki 
gezgin ruhunu ortaya çıkarmak 
isteyen herkese hitap ediyor.

VISA-FREE TRAVEL, OBSTACLE-
FREE INFORMATION

Another remarkable aspect of 
this project is that all of the website 
content is available in the text-
to-speech format for the visually 
impaired. Designed to appeal to 
everyone wanting to discover their 
inner traveler, the project’s motto is: 
“If there’s no limits to travel, there’s 
no limits to information about where 
to travel.”

“vizesizgeziyorum.com!” 
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Güzelyurt’a gitmeye karar verirseniz sizi 
şehrin geneline hoş bir parfüm sıkılmış gibi bir 
koku karşılayabilir çünkü burası turunçgillerin 
evi. Turizmden ziyade tarım kenti olan 
Güzelyurt, yaz mevsiminin cıvıl cıvıl hâlini 
bir de yemyeşil şekilde görmek isteyenlerin 
vazgeçilmezi.
Eğlence Adası’nda 
Eğlencenin Kotası Yok

Biliyorsunuz, Kıbrıs’a “Eğlence Adası” 
deniliyor ki Kıbrıs bu lakabı sonuna kadar 
hak ediyor. Yılın 300 günü güneşli olan bir 
memleketten de bu beklenir zaten! Deniz 
turizmi bakımından en gelişmiş şehir olan 
Girne’de günün her saati her yer çok canlı. 
Halk plajlarında da eğleneceğinize eminiz 
ama Girne’ye kadar gitmişken bir beach club’a 
gitmeden eğlendim dememenizi öneririz. 
Buralarda neredeyse günün 24 saati eğlencenin 
dozu çok yüksek oluyor.

If you decide to visit Güzelyurt, you’ll notice 
a wonderful scent enveloping the city, as if it’s 
been sprayed with perfume. That’s because 
you’ve entered citrus country: Güzelyurt is more 
of an agricultural center than a touristic one, 
but it’s a must for anyone wanting to see the lush 
green fields bursting with summer’s energy.
There’s no limit to fun on the island 
of fun
“The Island of Fun” is how they refer to Cyprus, 
you know, and the title is well deserved. What 
else could you expect from a land where the 
sun shines 300 days out of the year? When it 
comes to marine tourism the most developed 
city is Kyrenia, which is alive every hour of the 
day. You’re sure to enjoy yourself on a public 
beach, but if you’ve made it as far as Kyrenia, 
we’d recommend that you visit one of the beach 
clubs, where the entertainment is ramped-up 
practically 24 hours a day.
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SARAYBOSNA GÜNBATIMI SARAJEVO SUNSET





eski mahallerinde, Bosna Hersek Osmanlı 
toprağıyken inşa edilmiş çok sayıda cami 
bulunuyor. Bu camilerin yanı sıra iç savaştan 
ve geçen zamandan etkilenen diğer tarihi 
eserlerin çoğu, bugün restore ya da aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Bu yapıların 
en dikkat çekenlerinden biri de, hiç kuşkusuz, 
Başçarşı’nın ortasında bulunan ikonik yapı, 
Sebil. 18’inci yüzyıla tarihlenen ve iç savaş 
sırasında büyük zarar gören Sebil, 2006 yılında 
restore edilmiş. Elbette bütün ikonik yapılar 
gibi bu Sebil’in etrafında da bir mit oluşmuş; 
Sebil’den su içenler bu topraklara yeniden 
geliyormuş....

Miljacka Nehri üzerinde bulunan Latin 
Köprüsü, Saraybosna’nın bir diğer ikonik 
yapısı. İlk köprü, 16’ncı yüzyılda Hüseyin 
isimli bir deri ustası tarafından ahşap olarak 
inşa edilmiş. 17’nci yüzyılda da yerine bir 
taş köprü yapılmış. Latin Köprüsü, I. Dünya 
Savaşı’nın fitilini ateşleyen olayın yaşandığı 
nokta olarak tarihe geçmiş. Savaş, bu köprünün 
üzerinde Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz 
Ferdinand’ın, Gavrilo Princip isminde bir Sırp 
tarafından öldürülmesiyle başlamış. Köprü, I. 
Dünya Savaşı’nın başlamasının 100. yılı anma 
törenleri öncesinde; 2014’te restore edilmiş.

back when Bosnia-Herzegovina was 
Ottoman territory. Most of these mosques 
and nearby historic buildings have been 
ravaged by the civil war and the passage of 
time, but today they are being restored or 
entirely reconstructed in accordance with 
the originals. One of the most striking of 
these works is unquestionably the wooden 
fountain known as the “Sebilj”, which dates 
back to the 18th century. Severely damaged 
during the civil war, it was restored in 2006. 
As with all iconic works, a myth has grown up 
around the fountain: whoever drinks from its 
waters will return to Sarajevo... 

The Latin Bridge over the Miljacka River 
is another of Sarajevo’s iconic structures. 
The first bridge was a wooden structure 
built in the 16th century by a master 
leatherworker named Hüseyin. This was 
replaced by a stone bridge in the 17th 
century. The Latin Bridge has come down in 
history as the site of the event that sparked 
World War I. The war started following 
the assassination of Austro-Hungarian 
Crown Prince Franz Ferdinand by a Serb 
named Gavrilo Princip here on this bridge. 
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BAŞÇARŞI BASCARSIJA

LATİN KÖPRÜSÜ
LATIN BRIDGE

Caz Festivalini
Kaçırmayın
2-6 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen 20’nci Saraybosna 
Caz Festivali, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da dünyaca ünlü 
müzisyenleri sahnesinde ağırlıyor. 
Festival ayrıca çocuklar için 
atölyeleri ve eğitim programlarını 
da kapsayan etkinliklere ev 
sahipliği yapıyor.

Don’t Miss The Jazz Festival: 
The 20th Sarajevo Jazz Festival 
takes place between November 
2-6. This year, as always, the 
festival will host world-famous 
musicians. Included among the 
festival activities are workshops 
for children and educational 
programs.



Saraybosna’da mutlaka sözü edilmesi gereken 
bir diğer adres de “1992-1995 Soykırım ve 
İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Müzesi”. Bir 
apartman dairesini müze olarak görmek size 
biraz tuhaf gelebilir ama içeride sergilenen 
eşyaların, mektupların ve fotoğrafların 
yarattığı yoğun hüzün, önceki duygunuzu 
bir anda bastırıyor. 20. yüzyılın sonunda, 
Avrupa’nın hemen orta yerinde yaşanan trajik 
iç savaş ve Bosna Hersek hakkında geniş bilgi 
edinebileceğiniz bu müze, Ferhadija Pedestrian 
Caddesi üzerinde bulunuyor.

Jablanica ve Mostar’da...
Saraybosna’da geçireceğiniz zaman kısıtlı 
da olsa, Jablanica ve Mostar ziyaretlerini 
mutlaka programınıza dahil etmenizi 
öneririm. Bu ziyaretleri, Saraybosna’dan 
Jablanica’ya iki saatlik, Mostar’a ise iki saat 
kırk beş dakikalık kısa otobüs yolculuklarıyla 
gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik iki şehri bir gün 
içerisinde, hızlı bir şekilde gezebilirsiniz.

Jablanica
Neretva Nehri ve Jablaničko Gölü’nün 
buluştuğu, Plasa, Čvrsnica ve Prenj dağlarınca 
çevrelenen bir coğrafyaya yerleşmiş, doğal 
güzellikleriyle kendine hayran bırakan küçük 

The bridge was restored in 2014 prior to a 
ceremony marking the 100th anniversary 
of the outbreak of the war. Another place 
in Sarajevo that must be visited is the 
“Museum of the 1992-1995 Genocide and 
Crimes Against Humanity”. It might seem 
strange to you for a flat in an apartment 
building to be considered a museum, but the 
objects, letters and photographs displayed 
here create a sense of deep sadness that 
suppress such feelings. Located on the 
Ferhadija Pedestrian Street, the museum 
provides extensive information about 
Bosnia-Herzegovina and the tragic civil war 
that took place in the heart of Europe at the 
end of the 20th century.

In Jablanica and Mostar...
Even if you have just a short time to 
spend in Sarajevo, I recommend that you 
include visits to Jablanica and Mostar in 
your program. Both of these trips can be 
undertaken by bus from Sarajevo, with the 
trip to Jablanica taking two hours and the 
one to Mostar two hours and 45 minutes. 
It’s also possible to take quick tours of both 
these cities in a single day.

Jablanica
Established at the juncture of the Neretva 
River and Lake Jablanica and surrounded 
by the mountains of Plasa, Čvrsnica and 
Prenj, Jablanica is a small city that will 
captivate you with its natural beauty. This 
quiet, peaceful city has a natural feeling 
reminiscent of a small town. Here you’ll 
only find a handful of cafes where you can 
sit down and relax. The population today 

JABLANICA

JABLANICA

Bosna Hersek’te
Mutlaka Yapmanız
Gerekenler
Must-do’s in Sarajevo

Türk Kahvesi’ni bir de 
Saraybosna’da içmelisiniz. 
Cezve içerisinde gelen 
kahveyi fincana siz koyup 
isterseniz şekerini de siz 
ekliyorsunuz. 
One thing you must do is 
drink a Turkish Coffee in 
Sarajevo. The coffee is 
served to you in the “cezve” 
used to brew it, and you 
pour it in your own cup and 
add your own sugar.
-
Başçarşı’dan en çok 
geçen tramvay olma 
özelliğini taşıyan 3 
numaralı tramvaya 
mutlaka binmelisiniz. Şehir 
içindeki pek çok noktayı 
bu tramvay sayesinde 
görmeniz mümkün.
You absolutely should get 
on the Number 3 tram, the 
most frequent one to pass 
through Bascarsija. You’ll be 
able to get to quite a few of 
the different sites in the city 
using this tram.
-
Tramvaya ya da otobüse 
binmeden önce durakların 
önündeki küçük büfelerden 
biletinizi almayı unutmayın. 
Eğer biletsiz binerseniz 
para cezası ödeyebilirsiniz.
Before you get on board a 
tram or a bus, don’t forget 
to purchase tram or bus 
tickets from the small kiosks 
near each stop. If you get 
on without a ticket, you can 
get fined.
-
“Cevabi” diye bilinen 
köftenin tadına mutlaka 
bakın. Pide içerisinde gelen 
bu köfte, Bosna Hersek’in 
en çok bilinen tatlarından 
biri.
One of the foods that will be 
most familiar to anyone from 
Turkey is “cevabi”, meatballs 
served in pide bread. You 
must give them a try!
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bir şehir Jablanica. Daha çok bir kasabayı 
andıran, kendi hâlindeki bu sakin ve 
huzurlu şehirde oturup dinlenebileceğiniz 
dört beş kafe bulunuyor sadece. Bugün 
nüfusunun neredeyse tamamı Boşnak olan 
Jablanica’nın ara sokaklarında çok insanla 
karşılaşmayabilirsiniz ama siz yine de bu 
sokaklara girip şehri keşfedin ve kafelerinden 
birinde oturup dinlenin. 

Mostar
Mimarisinde beyaz rengin yoğun olarak 
kullanıldığı, doğal güzellikleriyle de adından 
söz ettiren Mostar’ın en meşhur yapısı, orijinali 
Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin 
tarafından 1566’da inşa edilen ve asırlar 
boyu kullanılan köprüsü elbette. Uzun bir 
dönem boyunca şehrin Müslüman ve Hırvat 
kesimlerini birbirine bağlayan ve şehrin çok 
kültürlü mirasının sembolü olan Mostar 
Köprüsü, iç savaş sırasında adeta bu mirası 
reddedercesine hedef alınarak yok edilmiş. 
Köprü, savaş sonrasında aslına uygun şekilde 
yeniden inşa edilip 2004 yılında kullanıma 
açılmış ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki 
yerini almış. Bugün, şehrin kültürel ve tarihi 
mirasına ait izlerden birini, genç erkeklerin 
sevdiklerine aşklarını kanıtlamak için 24 
metrelik bu köprüden Neretva Nehri’ne atlama 
geleneğinin devamında görüyoruz. Bu gelenek, 
biraz değiştirilmiş; ağırlıklı olarak, turistlerden 
alınan para karşılığında köprüden atlanan 
turistik bir gösteriye dönüştürülmüş olsa da, 
hâlâ devam ediyor!
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is almost entirely Bosniak, and you might 
not run into too many people wandering 
Jablanica’s backstreets. Don’t forget taking 
to these streets to discover the city and 
sitting down and relaxing in a cafe.

Mostar
Mostar is a naturally beautiful city with 
predominantly white architecture. Mention 
the name Mostar, and undoubtedly what 
comes to mind is the city’s most famous 
structure, the Mostar Bridge. The original 
was built in 1566 by the architect Hayreddin, 
a student of Mimar Sinan, and remained 
in use for centuries. The bridge for years 
connected Mostar’s Muslim and Croat 
populations and was a symbol of the city’s 
multi-cultural legacy. When this legacy 
was rejected, the bridge became a target 
and was destroyed during the civil war. 
After the war, the bridge was reconstructed 
in a manner true to the original, and in 
2004, not only was the bridge reopened, it 
was given a place on the UNESCO World 
Heritage List. Today, in one of the traces of 
the city’s cultural and historical legacy, you 
can see young men continuing the tradition 
of jumping off the bridge into the Neretva 
River 24 meters below to prove their love 
to their sweethearts. Even if the tradition 
has been largely transformed into tourist 
entertainment, with those jumping from the 
bridge doing it for paying tourists, at least 
the tradition continues!

Saraybosnalılar, dünü 
unutmadıklarını, bugünü 
yaşamayı da çok sevdiklerini, 
kurşun izleri ve grafitilerin 
buluştuğu bina cephelerinde 
anlatıyor. 
The bullet- and graffiti-ridden 
facades of the buildings tell the 
story of the people of Sarajevo, 
who love life today, without 
forgetting the past.
-
Rivayete göre, Başçarşı’nın 
ortasında bulunan ikonik 
yapı Sebil’den su içenler 
bu topraklara yeniden 
geliyormuş...
According to legend, anyone 
who drinks the water from 
the Sebilj fountain, the iconic 
structure in the centre of 
Bascarsija, will return to 
Sarajevo.
-
Mostar’ın en meşhur yapısı, 
orijinali Mimar Sinan’ın 
öğrencisi Mimar Hayreddin 
tarafından inşa edilen Mostar 
Köprüsü.
The original Mostar Bridge, 
the most famous structure 
in Mostar, was built by the 
architect Hayreddin, a student 
of Mimar Sinan.

MOSTAR KÖPRÜSÜ MOSTAR BRIDGE
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.
TIPS FOR A BETTER LIVING. 
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Pasta e Basta Amsterdam’daki en iyi 
İtalyan restoranlarından 

biri olması yanında, akşamları 
gerçekleştirilen üç saatlik programlarıyla 
da inanılmaz keyifli ve şık bir mekân. 18.00-
21.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında olmak 
üzere iki ayrı seansta hizmet veriliyor. 
Yemekleri, paylaşımlı mezeler, makarnalar, 
tatlılar şeklinde, az alternatifli ama çok 
lezzetli bir menüden oluşuyor. Aralarında 
Hollanda’nın ses yarışmasında finale kadar 
yükselmiş isimlerin de olduğu söylenen 
garsonların, servis yaparken bir anda 
piyano eşliğinde şarkı söylemeye başlaması 
ve zaman zaman dans performansları 
sergilemeleri de Pasta e Basta’nın en 
etkileyici özelliklerinden. 

Aloha Restaurant Amsterdam’ın 
merkezinden araçla 

20 dakika mesafede bulunan Vijk aan Zee, 
özellikle sörfçülerin ve deniz sevdalılarının 
buluşma noktası... Bir yanınızda kanal, bir 
yanınızda Kuzey Denizi olan ve gelgit olayları 
nedeniyle yarısı kuru, yarısı nemli kumlarla 
kaplı bir sahilde yer alan iki mekândan 
birisi olan Aloha Restaurant, Endonezya 
mutfağından örnekler sunuyor. Burada, Aloha 
sos ağırlıklı pizza ve burger seçenekleri kadar 
Hindistan cevizi sütü ve Endonezya’ya özgü 
baharatlarla çeşnilendirilmiş yumuşacık 
etlerle de sıra dışı bir gastronomik deneyim 
yaşayabilirsiniz.

AMSTERDAM’DA
GASTRONOM  TURU
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PASTA E BASTA

Gastronomy 
Tour in 
Amsterdam

Sosyal medya fenomeni Dilek Yeğinsü, namıdiğer 
“Üşengeç Şef”, Pegasus ile Amsterdam’a uçtu ve 

bu güzel şehrin en gidilesi kafe ve restoranlarından 
bazılarını sizler için kaleme aldı.

After flying to Amsterdam with Pegasus, social 
media star Dilek Yeğinsü, a.k.a “The Lazy Chef”, 
put together a list of some of the best cafes and 

restaurants to visit in this beautiful city.

YAZI VE FOTOĞRAF / TEXT AND PHOTO Dilek YEĞİNSÜ
usengecsef.com



Pasta e Basta  Not only is Pasta e Basta one 
of the best Italian restaurants 

in Amsterdam, its three-hour dinner service 
makes it a hugely enjoyable and elegant spot. 
The restaurant has two different seatings – one 
from 18.00-21.00, and the other from 21.00-
24.00. The menu is limited, but very delicious, 
with meals comprised of shared appetizers, 
pastas and desserts. One of the most impressive 
features of Pasta e Basta are its waiters and 
waitresses, who may suddenly break out into 
song, with a piano accompaniment, or even put 
on a dance number during the dinner service 
(and some of the wait staff are even said to have 
made it to the finals of the Netherlands national 
singing competition). 

Aloha Restaurant 20-minute drive from 
downtown Amsterdam 

is Wijk aan Zee, the meeting place for surfers 
and anyone else who loves the sea. There’s a 
canal on one side, and the North Sea on the 
other, and the tide is such that one half of the 
sand beach is wet and the other half dry. The 
Aloha Restaurant is one of only two venues 
located directly on the beach. The place serves 
up Indonesian cuisine, including dishes of 
tender meat cooked with coconut milk and 
Indonesian spices. You could also order one 
of their pizzas or burgers with Aloha sauce. 
Either way, you’re in for an interesting culinary 
experience. 

DİLEK YEĞİNSU

C a n n i b a l e  Roya l e
Eğer gerçekten iyi bir et yemek ve egzotik biralar 
tatmak istiyorsanız, Amsterdam’da üç farklı 
noktada şubesi bulunan bu sıra dışı brasserie 
doğru adres. Burgerler arasında benim favorim 
kesinlikle bol çedarlı Le Classique.
> If you want to enjoy truly delicious meat and 
sample exotic beers, this is the place for you. 
There are three branches of this outstanding 
brasserie in Amsterdam. Of their many burgers, 
“Le Classique” oozes cheddar and is hands-
down my favourite.

CANNIBALE ROYALE

ALOHA 
RESTAURANT
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Amsterdam’a 
haftanın her 
günü her şey 

dâhil 58 EUR’dan 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Amsterdam from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
58 EUR.

FLY WITH  
PEGASUS



Singel 404 9 Straatjes’de, hemen köşede 
bulunan bu hoş kafede, 

hava güzelse kanalın hemen yanındaki 
masalardan yer bulmaya bakın derim. Eğer 
dışarıda oturulamayacak kadar soğuksa da, 
iç bölümde kaloriferin hemen yanındaki, 
ön cepheye bakan kanal manzaralı yüksek 
sandalyelere geçin. Saat 18.00’e kadar 
hizmet veren Singel 404, özellikle kahvaltı 
olmak üzere, öğle yemeği için de tercih 
edebileceğiniz çok güzel ve göz doyurucu 
seçenekler sunuyor. Yumuşacık ekmek 
yatağında hazırlanan enfes yumurtaları 
kadar bol krem peynir, füme somon ve 
frenk soğanlarıyla servis edilen salatası, 
Amsterdam’ı gezmeye devam edecek enerjiyi 
yerine koyabilmeniz için bol proteinli, 
harika bir öneri.

Van de Linde “Soğukluğuyla meşhur 
bir ülkede, dondurma ne 

kadar tercih edilebilir ki?” diyebilirsiniz 
ama yaz-kış kapısında sıra olan Van de 
Linde’nin geçmişi 1937 yılına dayanıyor. 
Tek bir çeşit olarak yalnızca sade dondurma 
bulabileceğiniz bu minik dükkân, 
Centraal’den Dam Square’e yürürken 
karşınıza çıkacak. Kremamsı dondurma 
sevenler için hafif ve tatlı bir mola 
alternatifi.

Singel 404 This pretty little corner 
cafe is located at 9 

Straatjes, and if the weather is nice, you 
ought to try and find an empty table by 
the canal. If it’s too cold to sit outside, 
head inside and grab one of the high 
chairs by the radiator that look out front 
and have a view over the canal. Open 
until 18.00, Singel 404 offers a selection 
of tasty, eye-catching dishes that make 
for an especially good breakfast, as well 
as lunch. In addition to their delicious 
eggs served over soft, fluffy bread, their 
salad with cream cheese, smoked salmon 
and chives is recommended as a high-
protein alternative that will fill up your 
energy reserves so that you can keep on 
wandering around and exploring the city.

Van de Linde You may wonder, “How 
popular can ice cream 

be in a country with a reputation for cold 
weather?” Well, there’s a queue outside 
Van de Lind all year long, even in winter, 
and the place has been going strong since 
1937. This tiny shop has got only one 
variety of ice cream: vanilla. You’ll run 
right into the place walking from Centraal 
to Dam Square. A sweet and light break for 
fans of creamy ice cream. 

SINGEL 404

SINGEL 404

VAN DE LINDE
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Blue Sky Bar Singel’de cadde arası 
alelade bir pasaj olan 

Kalvertoren’in terasında, hiç tahmin 
etmeyeceğiniz bir noktada 360 derecelik 
panoramik manzarasıyla, Blue Sky Bar size 
Amsterdam’ın dört bir köşesine tepeden 
bakma imkânı sağlıyor. İster aperatif alın, ister 
çorba, salata, sandviç veya lokal yemeklerden 
deneyin. Yemek sonrası, bu manzaranın tadını 
bir kahveyle taçlandırmayı unutmayın.

Blue Sky Bar Kalvertoren is an ordinary 
arcade located on a side-

street in Singel, and on the terrace is where 
you’ll find the Blue Sky Bar, offering a 
360-degree panoramic view over the city. 
You can order something light, maybe have 
a soup, a salad, or sandwich, or try one of 
the traditional local dishes. When you’ve 
finished your meal, don’t forget to enjoy a 
cup of coffee along with the spectacular view.

T h e  S e a f o o d  B a r
Amsterdam’da üç farklı noktada şubesi 
bulunan bu deniz mahsulleri restoranının 
mostrasındaki taze taze ve çeşit çeşit 
deniz ürünleri (karides, kalamar, yengeç, 
istiridye, midye ve ıstakoz) arasından 
zevkinize en çok uyanları seçerek, 
kendinize leziz ve doyurucu bir ziyafet 
çekebilirsiniz. Önerim “Fruits de Mer” 
tabağı. İçinde yok yok!
> This seafood restaurant has three 
different locations in Amsterdam. 
Everything is fresh from the sea, and the 
variety is amazing – prawns, calamari, 
crabs, oysters, mussels, lobsters and 
more. Just take your pick from their 
display to create your own seafood 
feast. I recommend the “Fruits de Mer” 
platter, which includes every kind of 
seafood imaginable!

VAN STAPELE KOEKMAKKERA

VAN DE LINDE

BLUE SKY BAR
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Bakers & Roasters 
Amsterdam’ın Yeni Zelanda Mutfağı 
konusunda kesinlikle çok başarılı ve tek 
brunch mekânı burası. Poşe ya da sahanda 
yumurta, hangisini tercih ettiğinizi belirtin 
ve menüden damak zevkinize en uygun 
malzemelerle çeşitlendirilmiş olanına karar 
verin. Akçaağaç şurubuyla servis edilen 
pancake’leri kadar tezgâhta sergilenen, 
birbirinden davetkâr kek ve pastalarıyla da 
aklınızı çelecek bu kafenin cappuccino’su için 
“efsane” desem abartmış olmam herhalde. 
Benim yaptığım gibi kahvaltıda füme somonlu 
poşe yumurtadan alırsanız, içine, yumurtaya 
çok yakışan avokado dilimlerinden de ilave 
ettirmenizi tavsiye ederim.

Vleminckx Amsterdam’a gelip de 
sokak lezzetlerinin en 

popülerlerinden olan ev yapımı patates 
kızartmalarından yememek olmaz. 
Her yerde bulabileceğiniz bu tarz 
dükkânlar arasında, yerel halkın da en 
beğendiklerinden birisi olan Vleminckx, 
lezzetiyle fark yaratıyor. Tercih ettiğiniz 
soslarla, külah içinde sunularak, ayaküstü 
tüketilen bu patates kızartmalarına ulaşmak 
için her daim önünde bulunan sırayı 
beklemeye kesinlikle değer.

Bakers & Roasters  Amsterdam’s pride 
and joy when it 

comes to New Zealand cuisine, this is the 
ideal place for brunch. Poached or fried, 
whichever you decide, you can liven up your 
eggs with a variety of additions – just choose 
whichever items on the menu best suit your 
palate. You could also go for pancakes served 
with maple syrup, although the pastries 
in the display case are just as inviting – 
and if I described the cappuccino here as 
“legendary”, I wouldn’t be exaggerating. If 
you order a breakfast of poached eggs with 
smoked salmon, like I did, I’d recommend 
adding an extra of avocado slices, which 
make a very nice accompaniment to eggs. 

Vleminckx If you go to Amsterdam, you 
can’t return home without 

first sampling some of the city’s most 
popular street food: chips (i.e. “french-
fried” potatoes). You’ll run across chip 
shops everywhere, but Vleminckx is a local 
favourite whose chips are so delicious that 
they stand out above the rest. The chips are 
served in a cone, with your pick of sauces, to 
consume on the spot. There’s always a queue 
stretching out the door, but it’s well worth 
the wait. 

C h o c o l a t l
Jordaan bölgesinde yer alan bu 
mağaza, çikolatalarıyla, yüksek 
çikolata zevkine sahip herkesin 
gönlünü fethediyor. 
> This shop, located in the 
Jordan district is sure to win 
chocolate fans with its range of 
quality products imported from 
around the world.

BAKERS & ROASTERS

VLEMINCKX

Dilek Yeğinsü 
ÜŞENGEÇ ŞEF
THE LA ZY CHEF
İTÜ mezunu bir mühendis 
olan Dilek Yeğinsü, geçmişte 
büyük şirketlerde kurumsal 
iletişim müdürlüğü görevinde 
bulunmuş. Yayın hayatının 
yedinci yılına yaklaşan, 
lifestyle konseptli web sitesi 
Usengecsef.com’da mekân 
izlenimlerini “Sadece mideyi 
değil, ruhu da beslemek 
gerek” mottosuyla, samimi 
bir dille kaleme alıyor.
> Dilek Yeğinsü is a graduate 
of Istanbul Technical 
University. An engineer who 
has worked in various 
positions in Design, 
Marketing, Public Relations 
and Advertising, her lifestyle 
website usengecsef.com, 
now approaching its 
seventh anniversary, is 
where you’ll find her sincere 
descriptions of different 
venues under the tag line, 
“It’s not just the body, the 
soul needs feeding, too”.
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Bu Döner, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, attığı tüm adımlarda 
her daim en kalitelisini hedefliyor. Hızlı, kaliteli servis anlayışı ve kaliteli 
personelleri ile kusursuz hizmeti hedefler. Bu Döner’de lezzetli bir 
öğün, keyifli bir ortam standardının sürekliliği önemlidir.

Tanıtım Advertising
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Bu Döner

BU BIR ILANDIR

SICACIK LAVAŞ ARASINDA, 
GELENEKSEL DÖNER... 
TARIHI LEZZET BU DÖNER’DE!
Açıldığı günden beri ziyaretçilerinden 
gerek lezzet gerekse mekân 
konforundan olumlu geri dönüşler 
alan Bu Döner, geleneksel dönerimizi 
günün her servisinde taze taze pişiriyor.  
Mercimek çorbası ile başlayan öğünde, 
dönerinin yanına taze çoban salatası, 
yeşil salata ya da şefin salatası eşlik 
ediyor. Yemek sonrasında annelerimizin 
yaptığı sütlaç tarifli sütlaç, tahinli cevizli 
kabak tatlısı ya da Hayrabolu tatlısı 
misafirlerin beğenisine sunuluyor.

BU DÖNER FARKI
DÖNER VE ISKENDER

Bu Döner’in spesiyal döneri Beğendi 
Döner, Ispanaklı Döner ya da muhteşem 

iskenderimiz... Bu Döner’de mutlaka 
damak tadınıza göre bir lezzet 

bulacaksınız.
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TARIHI LEZZET BU DÖNER’DE
İstanbul’da yiyebileceğiniz en iyi döner 
artık Bu Döner’de! Kurtköy ve çevresi 
için giderek popüler bir mekân hâline 
geliyor… Pendik çevresinde çalışanlar 
için hem öğle hem de akşam yemekleri 
için harika bir alternatif sunuyor. Kısa 
sürede döner düşkünlerinin vazgeçilmez 
adresi hâline gelen Bu Döner’deki 
dayanılmaz lezzetlerin kaynağı, 
güvenle yiyebileceğiniz helal kesim 
kuzu ve danalardan. En son ne zaman 
güvenle bir döner yediniz? O dönerde 
kullanılan etlerin nereden geldiğini biliyor 
muydunuz? İşte Bu Döner’in sırrı bu.

SERPME KAHVALTI
BU DÖNER FARKIYLA
Menemeninden kaymağına, incirinden 
peynir çeşitlerine, zeytinlerinden balına, 
reçeline... Bu Döner kahvaltılarını 
seveceksiniz.

PIDELER
LEZIZ PIDELER
Köy peynirlisinden kıymalısına, Bu 
Döner’li pideden, pastırmalı pideye 
hepsi Bu Döner’de sizlerin beğenisine 
sunuluyor...

A: MVK Work Square Yenişehir Mah. Millet Cad. No:27/1 Pendik/İstanbul
T: 0553 774 55 32  I  www. budoner.com 



Günümüzde hızla yok olan ve yerlerini 
beton binalara bırakan 

tarihi yapıları keşfetme ve fotoğraflama 
merakım yaklaşık beş yıl önce hobi olarak 
başladı. Bu hobim zamanla, yapıların içine 
girerek ve hikâyelerini araştırarak detaylı 
bir arşiv çalışmasına dönüştü. Özellikle 
Avrupa ve ABD’de çok yaygın olan “Urban 
Exploration” fotoğrafçılığı ülkemizde pek 
yaygın olmasa da, eski yapılar açısından 
oldukça zengin sayılırız. Bu yerleri 
keşfetmek için sürekli gezmek ve araştırma 
yapmak gerekiyor. Her evin, binanın, 
yapının kendine ait bir hikâyesi var. Bu 
hikâyeleri ve tarihi belgelemek istiyorum 
yok olmadan. Koleksiyonumun adı da bu 
nedenle “Yok Olmadan”. Sürekli keşfedip 
bulmak, fotoğraflamak ve biriktirmek 
tarifsiz bir haz verse de, keşfettiğiniz o eski 
yapıları birkaç yıl sonra görememek bir o 
kadar rahatsızlık veriyor.

Historical structures are quickly disappearing, 
only to be replaced by concrete 

blocks. My interest in discovering and 
photographing these old buildings began as a 
hobby five years ago. As I entered inside them 
and started to research their history in detail, my 
hobby was in time transformed into an archival 
project. “Urban Exploration” photography is 
especially widespread in Europe and the USA, but 
it’s less common in Turkey, despite the country’s 
great wealth of old buildings. In order to discover 
these places, you need to be constantly travelling 
and conducting research. Every house/building/
structure has its own story, and I want to record 
these stories and histories before they’re 
gone. This is why I’ve titled my collection “Yok 
Olmadan (Before They’re Gone)”. And whatever 
pleasure the continual discovery, photographing 
and accumulating of these old structures may 
bring, knowing they might be gone in just a few 
years time is equally disturbing.
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Before They’re Gone

YAZI VE FOTOĞRAF / TEXT AND PHOTO İbrahim AKGÜN

www.ibrahimakgun.org / INSTAGRAM: ibi.akgun
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R i z z o  Pa l a s :  19’uncu 
yüzyılda, Büyükada’da inşa 
edilmiş olan bu tipik ahşap 

ev, ilk sahibi Stefan 
Rizzo’nun adını taşıyor. 

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 
tarafından alındığı 1961’e 

kadar konut olarak 
kullanılmış ve bu tarihten 

2010 yılına kadar pansiyon 
olarak hizmet vermiş. 

Rizzo Palace: This house 
on Büyükada, named after 

its first owner, Stefan Rizzo, 
is typical of the wooden 

houses built here during the 
19th century. The Balıklı 

Greek Hospital Foundation 
took it over in 1961, and it 

was used as a guest house 
from then up until 2010.

Ö ğ ü m c e  K ö y  E v i :  Beykoz, 
Öğümce Köyü’ndeki yapının 

temeli 1927 senesinde 
atılmış. Odalar, 4 metreye 4 

metre olarak tasarlanmış. 
Binanın yapımında, 

mübadele zamanı 
yakınlardaki Mahmut Şevket 

Paşa Köyü’nden göç eden 
Rumların geride bıraktığı boş 

yapılardan toplanan çatı 
kiremitlerinin kullanıldığı 

söyleniyor. 
Öğümce Country House: 

The first stones were laid in 
the foundation of this house 

in Beykoz’s Öğümce Village 
back in 1927. The rooms are 

four-by-four meter. The 
roof tiles are said to have 

been collected from houses 
in Mahmut Şevket Paşa 

Village that were vacated by 
their Greek owners during 
the Population Exchange. 



1 
Ortaköy Rum Yetimhanesi: 
1924’e kadar yetimhane 
olarak hizmet verip bu tarihte 
çıkan bir yangından sonra 
bina kullanılmaz hâle gelir.
Ortaköy Greek Orphanage: 
The building was used as 
orphanage until a fire broke 
out on 1924 and it was 
rendered uninhabitable. 

2
Kandilli Rum Evi: Dört katlı taş 
bir yapı olan Kandilli Rum Evi, 
1931 yılında inşa edilmiş. 
A Greek House in Kandilli:  
A four-story stone 
structure, this Greek House 
in Kandilli was built in 1931.

3
Saint Pierre Han: 1771’de inşa 
edilmiş ve çeşitli atölyelere 
ev sahipliği yapmış.Şu sıralar 
Bahçeşehir Üniversitesi’ne 
kiralanmış durumda.
Saint Pierre Arcade: Built in 
1771, and has been occupied 
by craft workshops, has 
Bahçeşehir University as its 
current tenant. 

1 2

3
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Nazaretyan Konağı: “Kara 
Nazar” olarak bilinen, 

dönemin İran Fahri 
Konsolosu Nazaretyan 

tarafından 1825’te 
Gaziantep’te yapılmış. İsmi 
Ermenice harflerle binanın 

birçok yerinde yazıyor. 
Konağın en önemli özelliği, 

odaların duvarlarında, 
tavanında ve kapılarındaki 

tarihi resim ve yazıların hâlen 
o günkü gibi duruyor olması.
Nazaretyan Mansion: This 
Gaziantep mansion, known 

as “Kara Nazar (Black 
Luck)”was built in 1825 by 
the then-Iranian Honorary 

Consul Nazaretyan, whose 
name is written in Armenian 

on a number of places on the 
building. The mansion’s most 

important features are the 
historical paintings and 

inscriptions found on the 
walls, ceilings and doors of 

the rooms, which remain as 
they were back in the day.  
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Büyük Ada Eski Konak: Bu iki 
katlı ahşap ve taş binanın 
yapım yılı 1937.
An Old Mansion on Büyük 
Ada: This two-story stone 
and wood building dates 
back to 1937. 

Perili Köşk: Beykoz’daki bu 
köşkün, Fatih Sultan 
Mehmet’in ordusuyla 
İstanbul’a gelen gazilerden 
Ak Mehmet Efendi tarafından 
inşa ettirildiği belirtiliyor.
Fairy Pavilion: This pavilion 
in Beykoz is said to have 
been constructed by one Ak 
Mehmet Efendi, a veteran of 
Fatih Sultan Mehmet’s 
conquest of Istanbul.

Kenan Bey Konağı: Kadıköy’de 
1906 yılında konut olarak 
yapıldığı bilinen konak, şu 
sıralar Karikatür Evi olarak 
kullanılıyor.
Kenan Bey Mansion: 
Believed to have been 
constructed in 1906, this 
mansion is home to the 
Caricature Museum.

1 

2

3

1 2

3
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Yuvakimyon Rum Kız Lisesi: 
1882’de Patrik II. Yoakim, 

Balat’ta bulunan arsasını ve 
üzerine iki bin altını, buraya bir 

okul kurulması için bağışlar. 
Fakat okulun tamamlandığını 

göremeden vefat eder. II. 
Yoakim’in ardından yeni patrik 

seçilen III. Yoakim, okul 
çalışmalarını kaldığı yerden 

devam ettirir. İki patriğin ortak 
eseri olduğundan, açılan Rum 

Kız Lisesi’ne de “Yuvakimyon 
Rum Kız Lisesi” adı verilir. 

Okul, 1988 yılında öğrencisi 
kalmadığı için kapatılır. 

Yuvakimyon Greek Girl’s 
High School: In 1882, 

Patriarch Yoakim II donated 
2,000 gold coins and a plot of 

land in Balat to use for building 
a school. Although Yoakim II 
died before the school was 

complete, his successor, 
Yoakim III, continued the 

construction. Eventually, the 
school, the collaborative 

work of these two patriarchs, 
was opened as the 

“Yuvakimyon Greek Girls’ High 
School”. The school was 

closed in 1988 because it had 
no students attending.

Trilye’de Bir Konak  A Mansion In Trilye
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Fobi
Denen Kâbus
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The Nightmare 
Cal led Phobia
YAZI / BY Sude ORHAN
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arif edemediğiniz 
hislere sebep olan, 
tüylerinizi diken 
diken eden bazı 

görüntü, ses ya da 
dokulardan şikâyetçi 
misiniz? Herkesin 
bayıldığı sevimli kediler, 
sizde koşarak kaçma 
isteği mi uyandırıyor? 
Ya da cam açmadan nefes 
alamıyor musunuz? Bu 

durumun, yani “özgül 
fobiler”in nedeni; beyin kimyanızda, kişisel 
travmalarınızda, bastırdığınız duygularda, 
güdülerinizde ve hatta genlerinizde saklı 
olabilir. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden 
Uzman Psikolog Nuray Sarp Kulkara, 
özgül fobinin tanımını, “Psikolojide bir 
tür kaygı bozukluğu olarak ele alınan, 
insanın bir nesne veya durumla ilgili 
yaşadığı, aşırı korku ya da kaygı” şeklinde 
yapıyor. Yaşadığınız fobi her ne olursa 
olsun, hayatınızı kaçınma davranışı üzerine 
kurmanıza neden oluyor. Bu da uzun vadede 
ciddi bir sorun hâline gelebiliyor. Örneğin 
iğne fobisi olanlar tedaviden kaçıp sağlığını 
riske atıyor. Durum yalnızca bundan ibaret 
de değil. Fobi ile depresyon arasında da 
paralel bir ilişki var: Fobisi olanların yaklaşık 
yüzde 29’unda depresyon da saptanıyor. 

Do you complain about certain sights, 
sounds or sensation that give you an 
indescribable feeling and may make 
your hairs stand on end? Do the cats that 
everyone else finds adorable make you want 
to run and hide? Or do you have trouble 
breathing if the window is closed? These 
conditions of “specific phobias” may be the 
result of brain chemistry, personal trauma, 
suppressed emotions, instincts, or even 
genetics. According to Psychologist Nuray 
Sarp Kulkara of Acıbadem Fulya Hospital, 
the psychological definition of phobia is 
that of “a type of anxiety disorder in which 
an individual experiences extreme fear or 
anxiety in connection with an object or a 
condition.” Whatever the particular phobia 
you have, it can cause you to avoid certain 
things in your life, and this can end up 
representing a serious problem in the long 
term. For example, someone with a fear 
of needles may avoid medical treatment, 
putting their life at risk. Around 29 percent 
of people with phobias also show signs of 
depression.

Kâbus

“Mantıksız korkular” olarak da bilinen 
fobilerin toplumda görülme sıklığı 
yüzde üçe yakın. Kulağa az gibi geliyor 
olabilir fakat fobisi olduğunu fark 
edemeyenler bu orana dâhil değil!

About three percent of people suffer 
from phobias, or “illogical fears”. That 
might sound like a small number to 
you, but it doesn’t include the people 
who aren’t aware that they have a 
phobia!



Tedavi Seçenekleri 
Tedavi olmak için önce fobinizi fark 
edebilmeniz, ardından da onu kabul 
edebilmeniz, en önemli şartlar. Zira özgül 
fobisi olanların tedavi için başvurma 
oranları oldukça düşük: Fobi yaşayan altı 
kişiden sadece biri (yaklaşık yüzde 16’sı) 
tedavi için başvuruyor. Fobilerin tedavisi 
için hipnoz tekniği ve/veya antidepresan 
ilaçlar kullanılabiliyor. Fakat Kulkara, tedavi 
için en etkili yolun psikoterapi olduğunu 
savunuyor: “Önemli olan, kişinin kendisinde 
fobi yaratan durumun mantığını anlaması. 
Bu sebeple psikoterapi çok daha kalıcı bir 
çözüm sunuyor. Amaç, fobik nesnenin veya 
durumun korku şiddetinin azaltılması.” 

TUHAF FOBILER

Yutma Fobisi  
Bilinçli olarak kendi ölümüne neden olmak 
gibi dehşet bir korkuya kapılmaya sebep 
olan yutma fobisi, insanları yemek yerken 
ve su içerken boğulacakları düşüncesine 
sürüklüyor. Bu kişiler yutma korkusu 
sebebiyle yemeye / içmeye korktuğu şeylerin 
karmaşık bir listesini bile çıkarabiliyor. 
Bazı şeyleri hiç yemeyerek kısmen rahat 
edebiliyor ve çoğu zaman kuru yemiş gibi 
küçük taneli şeyleri bile çok korkutucu 
bulabiliyorlar.

Asansör Fobisi
Toplumda sık görülen ve çoğu zaman 
akla yatkın bulunan bu fobi aslında 
klostrofobinin (dar alan korkusu) bir türü. 
Bu korkuyu yaşayanlar eğer asansöre yalnız 
binmiyorsa korkusunu yenebiliyor; çünkü 
yardıma ihtiyacı olduğunda yalnız olma 
duygusu, korkunun esas nedeni. Ayrıca, 
asansörün içinde nefessiz kalınacağına ya 
da asansörün düşeceğine dair korkular da 
yaşanabiliyor. 

Treatment Options
The most important pre-condition for 
treatment is that you become aware of your 
phobia and acknowledge that it is, in fact 
a phobia. But the percent of those seeking 
treatment for a specific phobia is rather 
low: only one in every six sufferers (about 
16%) seek treatment. This may involve 
hypnosis and/or antidepressants; however, 
according to Kulkara, psychotherapy is 
the most effective form of treatment. 
“The important thing is that individuals 
understand the logic behind their fears, 
which is why psychotherapy offers a more 
permanent solution. The aim is to reduce the 
intensity of the fear felt towards the object 
or condition.”

UNUSUAL PHOBIAS

Fear of Swallowing 
An individual with a fear of swallowing 
may be overcome by a violent fear such as 
harbouring the conscious belief that they 
will die by drowning if they eat food or drink 
water. Along with this fear of swallowing, 
such people may have a long list of foods/
drinks that they are afraid of. Some can 
be partially comforted by avoiding certain 
foods altogether. Most of the time, these 
people consider even small foods like nuts 
and seeds to be extremely frightening.

Fear of Elevators
A rather common phobia that tends to be 
understandable, this phobia is actually a 
type of claustrophobia (the fear of narrow 
spaces). People who suffer from this may 
be able to conquer their fear if they enter 
an elevator together with another person, 
because the real source of their fear is being 
alone when they are in need of help. They 
may also be afraid that they’ll be suffocated 
or that the elevator will crash.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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Kuş Fobisi (Ornitofobi)
Bu korkuya sahip olan insanlar sadece 
bir kuş türünden değil, kanatlı olan tüm 
hayvanlardan korkuyor. Korkunun derecesi 
kişiden kişiye değişse de; kuş bulunan eve 
girememe, kuş resmine bakamama, kanatlı 
hayvan gördüğünde yolunu değiştirme, 
kanatlı hayvanların etini yiyememe gibi 
kaçınma davranışları gelişebiliyor.

Peynir Fobisi (Turofobi)
Çocukken yaşanan travmatik bir olay, peynir 
fobisinin gelişmesini etkilemiş olabiliyor. 
Bu durumda minik bir parça peynirden bile 
uzak durulabiliyor. Bu fobiye sahip bazı 
insanlar diğer süt ürünlerinden de korku 
duyabiliyor. Bazıları da peynirin tadından 
ve görünümünden bile rahatsız olup soğuk 
terler dökebiliyor. Hatta bazıları “peynir” 
kelimesinden bile rahatsız olabiliyor.

Delik Fobisi (Tripofobi)
Köpük, bal peteği ve süngerin ortak özelliğini 
bir düşünün… Aklınıza bir şey gelmiyorsa, 
muhtemelen tripofobik değilsiniz. Bu fobiye 
sahip olanlar toplu hâlde duran deliklere, 
gözenekli yapılara ya da üzerinde küçük 
kabarcıklar bulunan cisimlere katlanamıyor. 
“Korku”dan ziyade, “rahatsızlık duymak” bu 
durumu daha doğru tanımlıyor. Belirtileri 
ise, rahatsızlık duymanın haricinde 
karıncalanma hissi, kan çekilmesi ya da mide 
bulantısı olabiliyor.

Tuvalet Fobisi
Çoğu insan bu fobiyi bir hastalık olarak kabul 
etmese de, şunu duymak sizi şaşırtabilir: 
Tuvalet fobisi olan bazı kişiler, tuvalete 
gidip geldiğinin belli olmasından bile 
rahatsızlık duyuyor. Bir kısmı ise, dışarıdaki 
tuvaletlerden hastalık kapacağına dair bir 
inanç geliştiriyor ve sadece kendi evinde 
tuvalete girebiliyor. Bu fobiyi yaşayanların 
bir kısmında ise temel sebep, aslında 
klostrofobi yani kapalı alan korkusu olarak 
ortaya çıkıyor.

Fear of Birds (Ornithophobia)
It’s not just a single species of bird that makes 
people with this phobia afraid; they’re afraid 
of any creature with wings. While the degree 
of fear varies among sufferers, it can lead to 
avoidance behaviours, such as not entering a 
house where there is a bird, not being able to 
look at pictures of birds, changing directions 
when they see a bird, and not eating poultry.

Fear of Cheese (Turophobia)
A fear of cheese can develop as a result 
of a traumatic event experienced during 
childhood. Some people suffering from this 
condition need to steer clear of even the 
tiniest piece of cheese, and others may even 
be afraid of all dairy products. Sometimes 
the sight or taste of cheese can make them so 
uncomfortable that they break out in a cold 
sweat – and sometimes just saying the word 
“cheese” is enough to disturb them.  

Fear of Holes (Trypophobia)
What do foam, a honeycomb and a sponge have 
in common? If you can’t think of the answer, 
then you probably don’t have trypophobia. 
Tripophobes can’t stand groups of holes, 
porous structures or pock-marked objects. 
Rather than “fear”, a better description of this 
condition might be “feeling uncomfortable”. 
Other than a sense of discomfort, sufferers may 
experience a tingling sensation on their skin, 
turn pale, or become nauseous.

Fear of Toilets
Even if most people wouldn’t consider this 
fear to be an illness, this might surprise 
you: Some people with toilet-phobia feel 
uncomfortable just letting on that they’ve 
gone to the toilet. Others develop a belief that 
they will catch a disease if they use a toilet 
other than the one in their own home. It 
turns out that for at least some of the people 
who experience this problem, the underlying 
cause is, in fact, claustrophobia, which is the 
fear of being in an enclosed space.
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Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…Yıllardır hayatımızda 
diyet listeleri var. Her sonbahar kaydolduğumuz spor 
programları… Vücudu şekillendirmek için o bölgedeki 
yağ hücrelerinden kalıcı olarak kurtulmak tek çözüm! 
Bölgesel yağlarınız şeklinizi bozuyorsa 3D Lazer Lipoliz 
teknolojisinden faydalanın. ‘Simit’ dediğimiz pantolonların 
üzerine binerek canınızı sıkan bel-göbek bandınıza, 
jinekomastinize (erkekte meme yağlanması), gıdınıza bir an 
önce 3D lazer lipoliz yaptırarak, hayatı daha keyifli hale 
getirebilirsiniz. 3D lazer lipoliz ardından spor yapmak 
müthiş bir zevk! Kaslarınız görünecek, sporun sağladığı 
fit görüntüyü bölgesel yağ birikintileri gölgelemeyecek! 
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Eroğlu ve 
Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile 3D lazer lipoliz 
yöntemini konuştuk.

Tanıtım Advertising
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3D lazerlipoliz ile 
tümgözler sizin 
üzerinizde olacak!

TOP MODELLERE
MEYDAN OKUYACAKSINIZ!
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3D 
Lazer lipoliz bu konudaki en etkili 
yöntem. Nasıl uygulanır, hangi 
bölgelere etki eder?
İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan 

yağların lazer ile eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve 
radyo frekans ile gerilmesidir. Lokal anestezi ile uygulanabilir.
Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?
Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir 
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu 
yüzden bilinçli pilates ve fitness hocaları, personel trainingler, 
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından 
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden abdomenler görünmüyor ne 
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, göğüs kasları 
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve feminen görünüyor. Şekil 
değiştirme amaçlı spor yapıldığında daha memeli ve göbekli 
bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç etkilenmiyor. Fit bir 
görünüm için öncelikle meme, bel-göbek bandı ve gıdıdaki yağ 
dokusundan kurtulmak gerekiyor.
Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo verebilir miyiz?
Diyet ile genel kalıp küçülür, şekil değişmez. İri elma daha 
küçük bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı 
irileşmiş dümdüz bir vücuttan erkekte üçgen vücut, kadında çay 
bardağına benzer kavisli bir vücut diyet yaparak oluşturulamaz.
3D Lazer Lipoliz’in üstünlükleri neler?
3D Lazer lipolizde bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 3 sistem 
uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga 
boyuna sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri 
gidermek için radyofrekans ve ultrason uygulanıyor. Bu 
sayede yağlar yok olurken cilt germe etkinliği de maksimuma 
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz 
görünüyor.
Hangi bölgelere uygulanıyor?
Bel, göbek, sırt, bacak içi, popo altı banana hattı, diz içleri, basen, 
bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya uygulanıyor. Erkeklerde en çok 
bel-göbek bandına uygulanıyor. Sonrasında gıdı ve jinekomasti 
geliyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı gibi deri 
sarkmasından çok korkulan bölgelerde ekstra cilt germe 
etkisinden dolayı son derece güvenle uygulanıyor.
Klasik liposuctiondan farkı nedir?
Klasik liposuction ucu keslin kanüllerle katı yağ dokusunun 
rendelenme olayıdır. Bu yüzden ağrısı ve riskleri fazladır. 
Kanüller iri olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. İyileşme 
sonrası portakal kabuğu gibi pütürlü bir deri görüntüsü kalır. 
Tekrar kilo alınınca girintili çıkıntılı görüntü iyice belli olur. 
Liposuction işlemi, deri gerginliğine hiçbir katkıda bulunmadığı 
için operasyon sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar görülür. 
Oysa 3D lazer lipolizde kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar 
eritilerek alındığı için yan etki söz konusu değildir. İzler belli 
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, 
aksine önceki haline göre daha gergindir.
İyileşme süreci nasıldır?
Çok hızlıdır. Hemen gündelik hayatına dönülebilir. Uygulama 
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek tercih edilebilir.

Riskleri nedir?
Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında 
bir yan etkisi yoktur. Bunlar da tamamen geçicidir.
Sonuç hemen görülür mü?
Sonuç anında görülür. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen 
gitmesiyle tam olarak oturur.
Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?
Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel 
bir durum yoktur. Sonrasında dikiş alımı ya da pansuman 
gerektirmez.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur mu?
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcıdır. 
Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma olur, şekil bozulmaz. Kilo 
verilirse eski inceliğe tekrar dönülür.
Yaş sınırı var mı?
Ergenlik sonrası yapılabilir. Özellikle bu yaş grubunda 
erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen en sık 
yapılan iki bölgedir. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabilir.
İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu mudur?
Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’nin 
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, 
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşturur. 
Bu bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı 
kaldırarak çalışmalarının normale dönmesini sağlar. 
Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta 
zorlanan ileri yaştaki göbekli hastalara öncelikle bu yükten 
kurtulmaları; sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve 
sağlıklarını korumaları tavsiye edilir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı OPR. DR ARİF EROĞLU ve Medikal Estetik Hekimi DR. NÜKET EROĞLU

3D Lazer Lipoliz teknolojisiyle yağ hücre 
sayısı azaltılıyor. Kilo alsanız bile uygulama 
yapılan bölgenin şekli bozulmuyor.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS YURT IÇINDE 33,  YURT DIŞINDA 69  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 40 ÜLKEDE 102  NOK TAYA TARİFELİ SEFERLER DÜZENLİYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 33 DOMESTIC AND 69 INTERNATIONAL FLIGHTS TO  40 COUNTRIES  AND 102 CITIES.



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt dışı destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled international flights.
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

DEĞERLI MISAFIRLERIMIZ,
Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı Check-
in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, sağlık, 
güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat dökümanı 
gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa kabul 
edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya iptal olması 
durumlarında, “Pegasus Hava Yolları” Tazminat ve 
İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat ve yardım 
hususları dahil tüm haklarınız hakkında bilgi almak 
için, lütfen Check-in bankolarımızdan Yolcu Hakları 
Broşürümüzü, (BKL-GO-002), isteyiniz. Yolcu hakları 
için Avrupa Birliği regülasyonu ((EC) No 261/2004) ve 
Türkiye  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Hava Yolu 
ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 
(SHY-YOLCU) temel alınmıştır. Detaylı bilgiye  
kontuar ve satış ofislerinde yer alan bilgi broşürleri 
yanında, resmi internet sitemiz flypgs.com ile shgm.
govtr adreslerinden veya Pegasus Hava Yolları Çağrı 
Merkezi’mizden (0888 228 12 12) ulaşabilirsiniz.
  

DEAR GUESTS,
If you are denied boarding except where there are reasonable grounds 
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security, 
or inadequate travel documentation; or if your flight is cancelled or 
delayed even you have confirmed reservation on the flight concerned 
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus 
Airlines Passenger Rights Brochure” (BKL-GO-002) which states your 
rights includes the compensation and assistance  in scope of “Pegasus 
Airlines Passenger Compensation And Welfare Service System“ from 
our check in desks. System is based on  both Regulation (EC) No 
261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council of 11 February 
2004 establishing common rules on compensation and assistance to 
passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long 
delay of flights and ‘’Air Passenger Rights Regulations’ by the Turkish 
Civil Aviation General Directorate (SHY-YOLCU). It is possible to 
access detailed information on cases for which compensation and 
services apply from information brochures at ticket counters and sales 
offices, via our official web site flypgs.com and www.shgm.gov.tr or 
via Pegasus Airlines Call Centre (0888 228 12 12).

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
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ONLINE CHECK-IN

HAVALIMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

ONLINE CHECK-IN
The easy way to fly and avoid long 
airport queues: Online check-in

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

 It saves you the long wait at the airport.
 If you have luggage, you can hand these over at Pegasus 

Online Check-in counters reserved especially for you.
  If you only have a hand baggage, you can print your 

boarding pass before arriving at the airport or download 
your mobile barcode to your smartphone and head 
straight to the gate.

 Pegasus Plus members can earn FlightPoints starting 
from 3 TL for domestic and 4 USD for international flights 
if the airport is open for Online-Check-in.

 You can select a seat and pre-order a meal for your 
flight during online check-in, and purchase extra baggage 
allowance at up to 50% discount.

ONLINE CHECK-IN IŞLEMININ 
SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR:
 Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
 Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in 

kontuarlarına teslim edebilirsiniz.
 Yalnızca el bagajınız varsa, biniş kartınızın çıktısını havaalanına 

gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı telefonunuza 
indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
 Pegasus Plus üyeleri Online Check-in yaptıklarında, havalimanı 

Online Check-in’e açık ise yurt içinde 3 TL, yurt dışında 4 USD 
değerinden başlayan UçuşPuan hediye edilmektedir.
 Online Check-in işleminizi yaparken uçuşunuz için dilediğiniz 

koltuk ve yemeği seçebilir, ek bagaj hakkına ihtiyacınız varsa 
internet üzerinden yüzde 50’ye varan indirimlerle satın 
alabilirsiniz.

Online Check-in işleminizi uçuşlarınızdan önce 
flypgs.com’dan, mobil sitemizden ve mobil 
uygulamalarımızdan ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

It’s easy and completely free to complete your check-in 
procedure online via flypgs.com and mobile channels 
prior to your flight.

Check-in işlemlerinin zamanlaması farklı 
istasyonlara göre değişiklik gösterebilir. 
Uçuşunuz öncesi güncel bilgileri 
flypgs.com’dan takip edebilirsiniz.
Timing of online check-in procedures may vary from 
one airport to another; get the most up-to-date 
information via flypgs.com before your flight.

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... Starts 72 hours before flight
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

 All liquids including water, syrup, beverages
 Creams, lotions, oils (including cosmetic 

oils), colognes perfumes, all make-up  
including mascara (except solid lipsticks)

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

 All semi-solid foods and gels such as jam, 
honey, yogurt, molasses and tomato puree

 Contact lens solution, shampoo, sprays, 
aerosols and any other items of a similar 
consistency to the above. 
These restrictions limit the quantity and do 
not prohibit passengers from carrying liquids 
on flights. Each passenger is entitled to carry 
liquids, gels and sprays in containers not 
exceeding 100 ml, in a transparent re-sealable 
plastic bag with a capacity of 1 litre and 
approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

 Each container in the bag may have a 
maximum capacity of 100 ml.

 Items with containers larger than 100 ml are 
not permitted, regardless of the amount they 
contain.

 Passengers are required to show the liquids 
in their hand baggage at check points and send 
these separately through the screening device.

 No liquid limitations apply for checked in 
luggage. However, airline management rules 
apply.

 It will be of convenience if passengers take 
restrictions into consideration and pack 
liquids in their hold baggage when packing 
their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers 
with prescribed medicines may take these 
with them provided the amount is enough for 
the journey and is in its original packaging. 
Please not that such passengers may be asked 
to taste the baby food or medicines or produce 
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

KISITLAMAYA DÂHIL SIVILAR:
 Su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı
 Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar, 

kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü 
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç)

 Traş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil 
her türlü macun kıvamındaki maddeler

 Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı 
hâlde olmayan yiyecekler ve jeller

 Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve 
aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen 
diğer maddeler. 
Söz konusu uygulama yolcuların seyahat 
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmasını 
yasaklamamakta olup, sadece sıvı miktarını 
kısıtlamaktadır. Her yolcu uçuş esnasında yaklaşık 
20 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 litrelik ağzı kilitli 
şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi 
100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı, jel ve sprey 
ürünleri bulundurabilir.

UYGULAMA: 
 Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilir.
 Poşet içerisine konulan her bir ürün maksimum 

100 ml olabilir.
 Kabı 100 ml’den büyük olan ürünlerin, içindeki 

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

 Yolcuların el/bagaj çantalarındaki sıvı ürünleri, 
son güvenlik noktasında görevlilere göstermeleri 
ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları 
gerekmektedir.

 Check- in’e verilen uçak altı bagajlar için herhangi 
bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır. Ancak 
hava yolu işletmesinin kuralları geçerlidir. 

 Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya 
giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı 
ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları kolaylık 
sağlayacaktır.

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

kısıtlamada bir takım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcuların 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
bulundurabilmeleri veya ilaç kullanımı zorunlu 
olan yolcuların seyahat süresince yeterli miktarda 
ve orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak 
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu 
yolculardan mama veya ilacı tatmaları veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

EL BAGAJINDA SIVI TAŞIMA KISITLAMASI
Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 
yolcuların, iç ve dış hat 
uçuşlarında uçak içinde yanlarında 
bulunduracakları sıvılarla ilgili 
kısıtlama uygulanmaktadır. Kabin 
bagajlarında taşınmasına sınırlama 
getirilen sıvılar, uçak altı bagajlarında 
hava yolu işletmesinin kuralları içinde 
taşınabilecektir. El/kabin bagajı, 
yolcuların son güvenlik kontrol 
noktasından geçtikten sonra uçağın 
içine götürdükleri bagajlardır.

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 
flights. Liquids subject to hand baggage 
restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
through the last security checkpoint.
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Pegasus Hava Yolları, uçaklarında yurt dışına çıkarılan veya yurt dışından getirilen ZEYTINYAĞI, PEKMEZ, BAL ürünlerinin gümrüklerden 
sorunsuz geçeceği garantisini vermez. Pegasus Hava Yolları bagaj yükleme/indirme işlemleri sırasında gıda ve/veya ambalajında 
meydana gelebilecek hasarlardan veya sızıntılardan sorumlu değildir.
Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation
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ZEYTINYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERI 
ILE ILGILI GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

 Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as 
checked baggage only at the aircraft hold.

 Maximum 5 liters packed properly  per each passenger
 5% of the bottle must remain free to prevent leakage when 

pressurized.
 Excess fees apply if the baggage allowance is exceeded.
 The container where the liquid is packed shall be put first  

in a plastic bag, leak-proof and tightly closed with “zipper-
bag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic 
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag” 
or tied up. They shall be put in a solid box with protective 
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a 
name tag. 

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
which limits the responsibility of the airline, and must be 
signed by the guest at check-in.

 Şişe içindeki ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL kontrol edilmiş 
bagaj olarak yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınabilir.
 Maksimum sınır, yolcu başına ambalajıyla birlikte 5 litredir.
 Basınç altında sızıntı olmaması için şişenin %5’lik kısmı boş 

olmalıdır.
 Bagaj hakkı aşılıyorsa aşım ücreti ödenmelidir.
 Eşya, deliği olmayan, sızıntı yapmayan bir plastik poşete 

konulduktan sonra kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse 
sıkıca bağlanacaktır. Daha sonra eşya, deliği olmayan, sızıntı 
yapmayan ikinci bir plastik poşete daha konulduktan sonra 
kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse sıkıca bağlanacaktır. 
Eşya, iç kısmında koruyucu katmanı (köpük, havalı plastik vb.) 
olan sert bir kutuya konulacak, kutu bantla kapatılacak ve isim 
etiketi yapıştırılarak kutunun kime ait olduğu belirtilecektir. 
 Kutuya hava yolunun sorumluluğunu kısıtlayan Bagaj Etiketi: 

“Limited Release Tag” yapıştırılacaktır ve  check-in sırasında 
misafirimiz tarafından imzalanacaktır.

Uçağa zarar verip tehlike oluşturabilecek sızıntıların 
önlenmesiyle ilgili tehlikeli maddeler regülasyonlarına 
uygun olduğu sürece, Pegasus Hava Yolları uçuşlarında 
ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL taşınması mümkündür. 
Aşağıdaki şartlar karşılanmazsa ZEYTİNYAĞI, 
PEKMEZ, BAL ürünleri Pegasus Hava Yolları uçaklarına 
alınmayacaktır.

Transportation of liquids such as OLIVE OIL, MOLASSES, 
HONEY as checked in baggage on Pegasus Airlines aircraft 
is permitted under the conditions explained. Dangerous 
Goods Regulations shall be applicable for such items to 
prevent leakage which could cause damage or create hazard 
to the aircraft. OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY shall NOT 
be accepted on an Pegasus Airlines aircraft unless all the 
conditions stated below are fulf illed.

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG
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MISAFIRLERIMIZ IÇIN ÖNEMLI HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

Uçuşunuzdan keyif almanızı ve diğer misaf irlerin de keyif almasına müsaade etmenizi umuyoruz. 
Güvenli, emniyetli ve rahat bir uçuş misaf irlerimizin hakkıdır. Asi ya da rahatsız edici davranışlar bu 
deneyime zarar verir. Ayrıca diğer yolcular ve çalışanlar için travmatik olabilir.
We hope that you enjoy your flight and allow others to enjoy theirs. All passengers have the right to 
safe, secure and comfortable travel on board our aircraft. Unruly or disruptive behavior could ruin this 
experience and could also be traumatizing for passengers or crew. 

UÇAĞIMIZA HOŞ GELDINIZ!
Welcome on Board! 

Uçuştan önce kural dışı davranışlar: 
Eğer uçuştan önce kural dışı davranışların farkına 
varılırsa, uçağa biniş hakkınızın reddedilebileceğini 
bilmelisiniz

Uçuş sırasında kural dışı davranışlar:
Eğer bu tip davranışlar uçuş sırasında fark edilirse, 
sonuçların çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz. Uçak 
rota değiştirip planlanmayan bir iniş yapabilir, iniş 
noktasında güvenlik güçleri uçağı karşılayabilir 
ve kural dışı davranışlarda bulunan kişi göz 
altına alınabilir, para cezasına çarptırılabilir veya 
mahkemeye sevk edilebilir

Bu yüzden yolcularımızdan beklediklerimiz;
 Kabin Ekibinin anons ve talimatlarına uymak
 Kabin ekibine ve diğer yolculara saygı göstermek
 Güvenli ve makul davranışlarda bulunmak
 Uçağın veya misafirlerin emniyetini tehlikeye   

 atmaktan sakınmak

Unruly behavior prior to flight: 
If unruly or disruptive behavior is noticed prior to the 
flight, please be aware that boarding may be denied. 

Unruly behavior during the flight: 
The consequences of such behaviours are  serious. 
The aircraft may have to divert and make an 
unscheduled landing where it will be met by the 
authorities. The person responsible for the unruly 
behavior may be arrested, fined, charged and/or 
prosecuted.

It is for this reason that we ask all 
passengers to: 
 Follow crew member instructions promptly 
 Respect crew members and fellow passengers 
 Behave in a safe and appropriate manner 
 Refrain from endangering the safety of the aircraft or  

 its occupants

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. You must follow cabin 

crew instructions.

Uçuş emniyetini 
tehlikeye atmayın. 

Do not endanger aircrafts’ 
safety of flight.

 

Uçağa ya da içindeki 
eşyalara zarar vermeyin. 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Sigara içme 
düzenlemelerine 

uyun. 
Do not ignore smoking 

regulations.

Genel düzeni bozan 
davranışlarda bulunmayın. 

No disorderly conduct. 

Uçuşunuzun keyfini 
çıkarın ve diğerlerinin de 

keyif almasına 
müsaade edin. 

Enjoy your flight and allow 
others to 

enjoy theirs.

Güvenli ve makul 
davranışlarda bulunun. 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

Korkutucu davranışlarda 
bulunmayın. 

No intimidating behaviour.

Sözlü veya 
fiziksel tacizde 
bulunmayın. No 
verbal or physical 

assaults.

Kabin ekibine ve diğer 
misaf irlere saygı gösterin. 

Respect your crew members 
and fellow passengers.
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UÇAĞIN IÇINDEYKEN IŞLENEN SUÇLAR VE DIĞER KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR
Offences and Other Unruly Behavior Committed On Board Aircraft

Sivil Havacılık Düzenlemeleri gereği aşağıdaki 
davranışlar uçakta kabul edilemez:
 Sivil bir uçaktaki kokpit veya kabin ekibinden bir   

 kişiye veya başka bir görevliye saldırı ya da diğer   
 müdahale edici davranışlar
 Saldırı ya da güvenliği tehlikeye atacak yahut sivil bir  

 uçaktaki düzeni ve disiplini bozacak davranışlar

Sivil bir uçuşta işlenen diğer suçlar. 
Böyle suçların ya da diğer davranışların bazıları:
 Hakaret ve Sövme
 Fiziksel saldırı
 Cinsel taciz ve genel ahlaka karşı davranışlar
 Tehdit
 Kabin ekibinin talimatlarına uymama
 Uçak içinde veya sigara içilmesine müsaade   

 edilmeyen uçak çevresinde sigara içme
 Duman algılayıcılarına müdahale
 Uçağa ya da içindeki eşyalara zarar verme veya   

 hırsızlık
 Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik cihaz   

 kullanma
 Uçağın içindeki şahısların ya da uçuş emniyetini veya  

 güvenliğini tehlikeye atma

According to the Civil Aviation Regulations 
the following are considered unacceptable 
behaviors on board: 
 Assaulting or other intrusive behaviors to a person 

from the cockpit, a cabin crew or another officer of a 
civil aircraft.
 Assaulting and other acts endangering safety or   

jeopardizing good order and discipline on board a   
civil aircraft 

Other offences or acts include:
 Verbal abuse 
 Physical assault 
 Sexual offences and/or lewd behavior 
 Intimidating behavior 
 Intoxication or disorderly conduct 
 Refusing to follow crew instructions 
 Smoking on-board  
 Tampering with smoke detectors 
 Damaging the aircraft or on-board equipment or theft  
 Using a portable electronic device when prohibited 

 to do so.
 Endangering an aircraft occupant and/or the safety 

 of the flight

Bir kabin ekibi üyesine ya da misaf ire karşı 
saldırgan, korkutucu ya da tehdit edici 
davranışlarda bulunmak
Assaulting, intimidating or threatening crew or 
passengers

Uçuş ekibinden gelen talimatlara uymayı 
reddetmek
Refusing to follow instructions from the crew

Sarhoşluk ya da başıboş davranışlar veya 
kabin ekibi tarafından servis edilmeyen 
içkiler tüketmek
Intoxicated or disorderly conduct or consuming 
alcohol which was not provided by crew 
members

Ahlâksız ya da müstehçen davranışlarda 
bulunmak ya da davranmak
Engaging in or displaying indecent or lewd 
behavior

Uçağın herhangi bir yerinde (tuvaletler dâhil) 
sigara içmek
Smoking anywhere on board, including in the 
lavatories

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik 
cihaz kullanmak
Using a portable electronic device when not 
permitted to do so

Güvenlik ya da acil durum donanımlarına, 
uçağa, ya da içerisindeki eşyalara zarar 
vermek veya yerinden oynatmak
Removing or damaging safety or emergency 
equipment, on board

 REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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BIR ÜLKEYE GIRMEK IÇIN
İHTİYACIN OLAN TÜM BELGELER

TEK TIKLA KARŞINDA

Vize/evrak işleri karmaşası yurt dışına çıkma keyfinin önüne geçmesin diye yeni bir 
uygulamayı sistemimize ekledik. Bundan sonra Timatic’le gideceğin ülkeye ait tüm evrak ve 

vize bilgisine tek bir ekrandan kolayca ulaşabileceksin.
To make sure that dealing with the complexities of travel documents and visas won’t prevent you from 

enjoying a trip abroad, we’ve added a new app to our system. From now on, you can use Timatic to 
find all the information you need about travel documents and visas for any country all in one place.

FIND OUT WHAT TRAVEL DOCUMENTS ARE 
REQUIRED FOR ANY COUNTRY WITH ONE CLICK

Nedir Bu Timatic?
Pegasus olarak IATA (International Air 
Transport Association/Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği) ile bir işbirliği yaptık 
ve bir sorgulama ekranı geliştirdik. Bu 
ekrandan şu bilgilere ücretsiz olarak 
ulaşabileceksin:

Pegasus has joined up with the International 
Air Transport Association (IATA) to 
create a free interface that lets you use 
your computer to access the following 
information:

Minimum 
pasaport süresi

Minimum passport 
validity requirement

Vize 
gereksinimleri

Visa requirements

Ülkeye giriş için geçerli 
olan seyahat evrakları

Documents valid for entry 
into country of arrival

Yanında olabilecek
maksimum nakit 

miktarı
Maximum amount of 

cash that can be brought

Gereken 
vergiler
Required 

taxes/duties

Evcil hayvanların 
seyahatleriyle 

ilgili bilgiler
Requirements for 

travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri

Health 
regulations and 

recommendationsWhat is Timatic?



Timatic Nasıl Kullanılır?

Sen bize PNR numaranı söyle, 
biz sana ülkeye nasıl gireceğini anlatalım!

Tell us your PNR number, and we’ll tell you 
how to enter the country!

How to use Timatic?

İlk olarak flypgs.com’a gel 
ve “Bilet İşlemlerim” 
bölümüne giriş yap. 

First, visit flypgs.com and click 
on “My Tickets”.

Aldığın biletin PNR 
numarası ve soyadınla 

birlikte sisteme gir. 

Enter the PNR number 
on your ticket and

 your surname.

“Doküman Kontrolü” 
yazısına tıkla. Ekrandaki 

sorulara cevap ver.

Click on “Document Checklist” and 
answer the questions that appear on 

the screen.

ÖNEMLİ Yurt dışına çıkmak için havaalanına geldiğinde ilk yapman gereken şey harç pulu almak! 
Unutursan, geri dönmek zorunda kalırsın. Bu da tüm pasaport kuyruğuna tekrar girip sıra 

beklemek demek. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan 
ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına 
ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından 
yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

IMPORTANT If you’re travelling overseas on a Turkish passport, the first thing you need to do is purchase a 
Tax Duty stamp. If you forget, you’ll be turned back at security, which means you’ll have to queue 

all over again. Those who has a residence permit as the release date, who is under 7 years old, who has a pass check or similar 
document, who check out from North Cyprus with an identity card, the vehicles of mass transportation (highway, airway, seaway and 
railway) and the crew of cargo carrier vehicles are not required the departure fee. 
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Bağlantılı 
uçuşunuz dış 
hatlara mı?

Is it an 
international 

flight?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Dış Hatlar
International Line

İç Hatlar
Domestic Line} }

Transfer desk’e gidip 
biniş kartınızı alınız.

Go to the transfer desk to 
pick up your boarding pass.

Biniş kartınız ile x-ray 
kontrolünden geçerek 

hızlı bir şekilde üst 
kat gidiş salonuna 

geçebilirsiniz.
Immediately clear 
security with your 
boarding pass and 

proceed to the 
departures hall upstairs. 

İç hat sefere devam 
ediyorsanız.

If you’re transferring 
to a domestic flight.

Biniş kartınızı alır almaz

As soon as you get your  boarding pass

Geliş pasaport 
kontrolünden hızlı 
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport 

control at arrivals.

Geliş salonundan çıktıktan sonra, 
sağdan yürüyen merdivenler 
veya asansör ile giden kata 
çıkarak hızlı bir şekilde iç hat 
x-ray kontrole geçiniz. 
After exiting the arrivals hall, 
proceed to the security checkpoint 
at Domestic Departures, which 
you can access via the escalators 
on the left or the lift.

DIŞ HATLAR GELIŞ SALONU’NA HOŞ GELDINIZ
Welcome to International Arrivals

BAĞLANTILI 
UÇUŞUNUZ VAR MI?

DO YOU HAVE A 
CONNECTING FLIGHT?

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER 
(BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE

For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

IÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin en kısa sürede terminal 
değiştirmeden, üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkmaları ve Dış Hat Pasaport 
Kontrolü’nden geçerek uçuş kapılarına 
gitmeleri;
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin ise bagaj teslim salonuna 
gelmeden iç hatlar transfer bankosuna 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri 
önemle rica olunur.

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin pasaport kontrolden 
geçmeden Dış Hatlar Transfer Bankosu’na 
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş 
salonuna çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri,
 İç hat uçuşa devamı olan 

misafirlerimizin pasaport kontrolünden 
sonra terminal değiştirmeden, üst katta 
bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve İç 
Hat Güvenlik Kontrolü’nden geçerek uçuş 
kapılarına gitmeleri önemle rica olunur.

DOMESTIC ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto an 

international flight are requested to proceed to the 
departure hall, located one floor above the arrivals 
hall in the same terminal, and then proceed to gate 
after passing through passport control.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to report to the 
domestic flights transfer desk before making their 
way to baggage claim, and then go to their gate 
located one floor above in the domestic departures 
hall.

INTERNATIONAL ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto 

an international flight are requested to report to 
the international flights transfer desk before going 
through passport control, and then continuing to 
their gate located one floor above in the international 
departures hall.
 Those of our guests who are continuing onto 

a domestic flight are requested to proceed to the 
departures lounge located one floor above in the 
same terminal after getting through passport control, 
and after clearing security in the domestic departures 
hall they can proceed to gate.

 
Van, Mardin, Kahramanmaraş, Batman, Muş, Amasya-Merzifon, Balıkesir-Edremit, Kastamonu, Ordu-Giresun, Kars Havalimanlarına devam edecek 
misafirlerimizin Gümrük Mevzuatı gereği bagajlarını  Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alarak tekrar check-in işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

Dış hat uçuşlardan 
gelip uçak içinde duty 
free alışverişi yapan 
misafirlerimizin; 
güvenlik geçişinde 
sorun yaşamamak için 
ürünlerini ürün faturası 
ile birlikte kilitli poşette 
teslim aldıklarını kontrol 
etmeleri gerekmektedir.

If you have made a duty 
free purchase whilst on 
board an international 
flight, please check 
that you have received 
your items, along with 
the receipt, in a sealed 
bag, so as to avoid any 
security problems.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN TRANSFER 
(BAĞLANTILI) UÇUŞU OLAN MİSAFİRLERİN DİKKATİNE

For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport
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Online Check-in yapamadınız, zamanınız 
çok az, havalimanında check-in 
kuyruğunu düşünmek bile istemiyorsunuz. 
Endişelenmeyin, kiosklarla işlemlerinizi daha 
hızlı halledebilirsiniz.
Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
tatil dönemlerinde misafirleri uzun kuyruklarda 
beklemekten kurtarıyor. Kiosklar sayesinde 
misafirler, işlemlerini birkaç dakika içinde 
tamamlayarak biniş kartlarını sıra beklemeden 
kendileri alabiliyor. Pegasus’un kiosklarını 
kullanan valizi olmayan misafirler; kontuara 
uğramadan aldıkları biniş kartları ile direkt 
güvenlik kapısına gidebilir. Valizi olan misafirler 
ise uçuş kartlarını kiosktan alarak valizlerini 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu 
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop 
Kontuarları”na sıra beklemeden teslim edebilir. 

If you haven’t had a chance to check-in online, 
you’re short of time, and you can’t even bear to 
think about the check-in queue at the airport, 
don’t worry. Our kiosks will let you get everything 
done faster.
By using one of the 34 Pegasus self-service 
kiosks stationed throughout Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, you can cut down on the time 
it takes to get to your plane. The kiosks are 
especially helpful during the holidays, when 
flight traffic is at its peak, and save our guests 
the trouble of waiting in long queues. Thanks 
to the kiosks, our guests can get their own 
boarding passes in a matter of minutes with 
no wait. Pegasus guests who use the self-
service kiosks and have no baggage to check 
can proceed directly to their gate with their 
boarding passes. Guests who do need to check 
baggage can get their boarding passes from the 
kiosks and then proceed to the “Online Check-
in and Bag Drop” located in Row C to check 
their baggage without having to wait.

SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 
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BILGI
Info

Yurt dışı uçuşları olan 
misafirler de işlemleri 
için kioskları kullanabilir. 
Biniş kartlarını almak 
için gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu 
Bilgisi) kioska yazarak, 
pasaportlarının çiplerini 
kiosklara okutarak 
işlemlerini yapabilir. 
Dileyen misafirler 
işlemlerini kiosklarda 
tamamlamak üzere kiosk 
alanlarında bulunan 
Pegasus görevlilerinden 
destek alabilir.

Guests who are flying 
abroad can also use 
the kiosks. To print their 
boarding passes, they can 
scan their passports or 
enter the required passport 
information (APIS-Advance 
Passenger Information 
System) manually. Guests 
requiring assistance can 
obtain help from Pegasus 
staff members stationed in 
the kiosk areas.



SIRA BEKLEMEYIN, KIOSKLARDAN BINIŞ KARTINIZI 
BIR DAKIKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 

SUDOKU
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BİLGİ
Info

KOLAY Easy ORTA Moderate

Pilota yardım et Help the pilot



ÇENGEL BULMACA

Resimdeki
aktris

Evren

Şöhret

Sonsuza
kadar, sürgit

Cet
İyice 

olmayan
ekin

Göbek
salata

İkiliğe
düşme

Ruh

Köpek

Öküz 
yemliği

İkisi bir
arada

Uçandaire

Çeşme’de
bir belde

Gürültü,
patırtı

Terazi gözü
Hollanda
plakası

Japonya’da
bir kent

Kısa ve 
özlü söz

Bir toprak
türü

Satrançta
bir taş

Zorunluk
Nana 

romanı
yazarı

Genişlik
BM Çocuk

Fonu

Hakça
Otlak

Dahil

Görecelik

Bir kıta adı

Fena değil Bir tatlı 
türü

İyi, güzel

Vasıta

Yan, yön,
taraf

Başarısız
kimse

Bir hayvan
türü

Zeybek

Özen

Yeterli 
miktarda 
olmayan

Antimonun
simgesi

Aşamasız
asker

Bir sebze
türü

Büyük zoka

Birli
Sakarya’nın

merkez
ilçesi

Bunama,
bunaklık

Bir mevsim
adı

Teras
Atıcı

Düşünen
Adam

heykelcisi

Slav 
alfabesi

Bir hayvan

Tümör

Adana’nın
bir ilçesi

Para dolabı
Yüzünde

çiçek yarası
olan

Bir bağlaç

Tavlada 
bir sayı

Uçurum

Manda
pastırması

Azerbaycan
başkenti Gezinti yeri

Yapılar,
eserler

İstenç
Bir nota

Bir ilimiz

Dağ geçidi

Buyruk

İç yan

Ezgi, nağme
Kimi zaman,

bazen
Yapma,
etme

Hile, entrika

Rusya’da 
bir ırmak

Çizgiyle
mizah

Hatay’da 
bir ova

Namuslu

İcar
Uzaklık 
anlatan
sözcük

Küçük 
bitkiler

Su

Endonezya
plaka imi

Senegal’in
başkenti

İstavritin
küçüğü Sergerde

HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN
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CROSSWORD

Actress in
the picture 
Sean Con-

nery, for one 

Did lunch 

Kind of
glass 

Hodgepodge
Kind of test

Podded
plant 

Division 
in a polo

match 
"C'... 

la vie!" 

Canadian
police 

Support,
with "up" 

Casual 
attire 

Gorillalike 
Parking

place 

Christmas 
"Tarzan"

extra 
Chapter in

history 

Compre-
hend 

"That's 
a lie!" 

Mandela's
org. 

Bouquet 
The capital

of Mali 
Best 

possible 

Four quarters 
Female 

follower of
Dionysus 

Andean 
animal 

Objective
male pronoun 

Disheveled Helen of ... 

Maid's 
cloth 

La ... opera
house 

Abbr. for
Italy 

Of good 
upbringing 

Cut off Bos taurus 
Water
holder 

Chemical
ending 

Draw 
Romanian
monetary

unit 

Alone 
and on your

own 

Expresses
position 

Decline

Comrade 
in arms 

Empty

Except ... President 

Cover up 

Back of 
the neck 

"Dear" one 
Depress,

with "out" 
Prefix

meaning not 
An 

unfledged
or nestling

hawk 
Not digital 

English
exam finale,

often 

Have an 
existence 

Bootlicking 

"Beowulf"
beverage 

One thousandth
of an ampere 

Genetic
stuff 

Enlarge

"Buona ..."
(Italian

greeting) 

"Silly" 
birds 

Best of the
best 

Abbr. for
Tantalum 

Go downhill
fast 

Anno Domini 
Income 

received 
for work 

Before 
noon 

Truck
Introduces
an alterna-

tive 
A deadly sin 

Go up and
down 

Of you or
yourself 

Down with
the flu 

Forest
growth 

Albanian
money 

Bother

Flowering

Excluding

Estimate or
determine
the value

Converting
into ions 

To the same
degree 

Mythologi-
cal ship 

Sheep 
botfly 

Suit 
material 

"... show
time!" Looks at 

ÇENGEL BULMACA
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CEVAPLAR I ANSWERS

Resimdeki
aktris

Evren

Şöhret

Sonsuza
kadar, sürgit

Cet
İyice 

olmayan
ekin

Göbek
salata

İkiliğe
düşme

Ruh

Köpek

Öküz 
yemliği

İkisi bir
arada

Uçandaire

Çeşme’de
bir belde

Gürültü,
patırtı

Terazi gözü
Hollanda
plakası

Japonya’da
bir kent

Kısa ve 
özlü söz

Bir toprak
türü

Satrançta
bir taş

Zorunluk
Nana 

romanı
yazarı

Genişlik
BM Çocuk

Fonu

Hakça
Otlak

Dahil

Görecelik

Bir kıta adı

Fena değil Bir tatlı 
türü

İyi, güzel

Vasıta

Yan, yön,
taraf

Başarısız
kimse

Bir hayvan
türü

Zeybek

Özen

Yeterli 
miktarda 
olmayan

Antimonun
simgesi

Aşamasız
asker

Bir sebze
türü

Büyük zoka

Birli
Sakarya’nın

merkez
ilçesi

Bunama,
bunaklık

Bir mevsim
adı

Teras
Atıcı

Düşünen
Adam

heykelcisi

Slav 
alfabesi

Bir hayvan

Tümör

Adana’nın
bir ilçesi

Para dolabı
Yüzünde

çiçek yarası
olan

Bir bağlaç

Tavlada 
bir sayı

Uçurum

Manda
pastırması

Azerbaycan
başkenti Gezinti yeri

Yapılar,
eserler

İstenç
Bir nota

Bir ilimiz

Dağ geçidi

Buyruk

İç yan

Ezgi, nağme
Kimi zaman,

bazen
Yapma,
etme

Hile, entrika

Rusya’da 
bir ırmak

Çizgiyle
mizah

Hatay’da 
bir ova

Namuslu

İcar
Uzaklık 
anlatan
sözcük

Küçük 
bitkiler

Su

Endonezya
plaka imi

Senegal’in
başkenti

İstavritin
küçüğü Sergerde

C Ü A A İ İ İ
K A İ N A T T A K A T U K A

N L L A K O N İ K F İ L
O S A K A E M İ L E Z O L A

U N İ C E F M E R A İ Ç
A D İ L A N E A M E R İ K A

E H T U Z T
R A T E A R A C I

G E Y İ K E F E
E R İ T İ N A

S B A S Y A Z
R A M İ A T E H

R O D İ N A T K
K A S A U R K İ

Ç O P U R Y M A S A R
L A A K A B E İ Ç E R İ

R İ Z E A R A S I R A A L
A M İ K K İ R A O T

K A R İ K A T Ü R D A K A R
K I R A Ç A E L E B A Ş I

Actress in
the picture 
Sean Con-

nery, for one 

Did lunch 

Kind of
glass 

Hodgepodge
Kind of test

Podded
plant 

Division 
in a polo

match 
"C'... 

la vie!" 

Canadian
police 

Support,
with "up" 

Casual 
attire 

Gorillalike 
Parking

place 

Christmas 
"Tarzan"

extra 
Chapter in

history 

Compre-
hend 

"That's 
a lie!" 

Mandela's
org. 

Bouquet 
The capital

of Mali 
Best 

possible 

Four quarters 
Female 

follower of
Dionysus 

Andean 
animal 

Objective
male pronoun 

Disheveled Helen of ... 

Maid's 
cloth 

La ... opera
house 

Abbr. for
Italy 

Of good 
upbringing 

Cut off Bos taurus 
Water
holder 

Chemical
ending 

Draw 
Romanian
monetary

unit 

Alone 
and on your

own 

Expresses
position 

Decline

Comrade 
in arms 

Empty

Except ... President 

Cover up 

Back of 
the neck 

"Dear" one 
Depress,

with "out" 
Prefix

meaning not 
An 

unfledged
or nestling

hawk 
Not digital 

English
exam finale,

often 

Have an 
existence 

Bootlicking 

"Beowulf"
beverage 

One thousandth
of an ampere 

Genetic
stuff 

Enlarge

"Buona ..."
(Italian

greeting) 

"Silly" 
birds 

Best of the
best 

Abbr. for
Tantalum 

Go downhill
fast 

Anno Domini 
Income 

received 
for work 

Before 
noon 

Truck
Introduces
an alterna-

tive 
A deadly sin 

Go up and
down 

Of you or
yourself 

Down with
the flu 

Forest
growth 

Albanian
money 

Bother

Flowering

Excluding

Estimate or
determine
the value

Converting
into ions 

To the same
degree 

Mythologi-
cal ship 

Sheep 
botfly 

Suit 
material 

"... show
time!" Looks at 

S A R L C E M
S C O T A P I S H S P O T

A P E G E T U N T R U E
E R A B A M A K O O N E

L L A M A U N K E M P T
H E R A G S C A L A I T

T O X E W E R
S T E M E N E O

J A T A L L Y
T O D I I D L E

H I D E B U M
N A P E S I R A

N B E M E A D
E S S A Y M D N A

S E R A G T A D A M
O R S E E S A W I L L

E N V Y L E K A B L O O M
I O N I S I N G A R G O

V A L U A T E O E S T R U S
S E R G E I T S E Y E S
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ORTA ModerateKOLAY Easy

Pilota yardım et 
Help the pilot
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