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Yarınlara Uçuyoruz!

Değerli Misafirlerimiz,

Bu ay sizlere, bizim için çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin 
mutluluğuyla merhaba demek istiyorum. Uzun zamandır üzerinde 
çalıştığımız ve hayata geçirmek için heyecanla beklediğimiz “Yarınlara 
Uçuyoruz” projemizi, değerli iş ortaklarımız Sivil Toplum için 
Destek Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)  koordinasyonu ve 
yürütücülüğünde Eylül ayı itibarıyla başlattık.

Gençlerimizin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini 
önemseyen bir şirket olarak, bu değerli projelerin hayata 
geçirilebilmeleri için desteğin şart olduğuna inanıyoruz. 
Biz de üzerimize düşen görevi yapıyor ve gençlerle birlikte 
“Yarınlara Uçuyoruz”. Siz değerli misafirlerimiz de, projemiz 
hakkında detaylı bilgiye www.yarinlaraucuyoruz.com internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Misafir deneyiminde mükemmellik…
Pegasus Hava Yolları olarak, en öncelikli hedeflerimizden biri, 
misafirlerimizin uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasındaki seyahat 
deneyimlerini daha da geliştirmek ve iyileştirmek. Bu kapsamda yapmaya 
devam ettiğimiz projelerle başvurduğumuz Uluslararası Müşteri 
Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” 
kategorisinde finale kaldık. Bu güzel gelişmeler misafir deneyimini her 
geçen gün daha da iyileştirmeye devam etme yolunda bize motivasyon 
kaynağı oluyor.

Sonbaharın tadı seyahatte saklı
Sonbahar geldi, havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Öyleyse 
seyahatin tam zamanı! Ekim ayı sıcaklardan bunalmadan tatilin tadını 
çıkarmak, yeni yerler, yeni kültürler keşfetmek için ideal bir dönem. 
Tercihiniz güzel yurdumuzun cennet köşelerinden birini gezmek ise 
Ayvalık bu mevsimde harika bir alternatif olacaktır. Asırlık taş evleri, gün 
batımı manzaraları, mavi bayraklı eşsiz plajları ve sakin Ege yaşantısıyla 
Ayvalık, sonbaharda gidilebilecek en güzel rotalardan biri. Üstelik şimdi 
tam zeytin hasadı zamanı; Ayvalık’ın leziz zeytin ve zeytinyağlarıyla 
damağınızı şenlendirebilirsiniz.

Tercihiniz biraz daha uzaklara gitmekse bu mevsimde Londra’yı gezmek 
çok keyifli olacaktır. Sanat, tasarım ve kültür alanlarında hiç kuşkusuz 
dünya başkentlerinden biri olan şehir, bu mevsimde çok canlı. Londra’ya 
gitmişken, gezilecek yerler listenize Hyde Park, Big Ben ve London Eye’ı 
eklemeyi de unutmayın.

Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun
Cumhuriyetimizin 95. yılında siz değerli misafirlerimizin Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve 
rahmetle anıyoruz.

Keyifli uçuşlar dilerim.

We’re Flying into the Future!

Dear Guests,

This month, I’d like to welcome you by letting you know how happy we are 
about the start of what we consider to be a very important project – one 
that we’d spent a long time working on and had been waiting excitedly to 
get off the ground. We launched the project, “We’re Flying Into the Future”, 
in September, with the coordination and implementation of our valued 
partners, the Support Foundation for Civil Society and the Community 
Volunteers Foundation (TOG). 

As a company that cares about supporting young people in Turkey and their 
ideas for contributing to society and fostering solidarity, we believe that it is 
essential to support these valuable projects in order to bring them to fruition. 
We’re doing our part and are “flying into the future” together with Turkey’s 
youth. You, our valued guests, can find all the details of our project on the web 
site www.yarinlaraucuyoruz.com. 

Perfecting the customer experience...
As Pegasus Airlines, one of our top-priority goals is developing and improving 
our guests’ travel experiences before, during and after their flights. Within 
this framework, our application to the International Customer Experience 
Awards with our ongoing projects has made it to the finals in the “Customer 
Insight and Feedback” category. This positive news has been a source of 
motivation for us as we continue with our ongoing work to improve the 
experiences of our guests. 

Autumn’s pleasures may be found in travel 
Autumn has arrived, and the weather is slowly beginning to cool off – which 
makes now the perfect time for travelling! October is the ideal month for 
enjoying a holiday and discovering new places and new cultures without the 
heat to slow you down. If you’re thinking of exploring one of the heavenly 
corners of our beautiful country, then Ayvalık is a great choice this time of 
year. With its century-old stone houses, panoramic sunsets, peerless blue-flag 
beaches and relaxing Aegean lifestyle, Ayvalık is one of the most beautiful 
routes you can take during the fall. What’s more, it’s right in the middle of 
the olive harvest, and you’ll find Ayvalık’s delicious olives and olive oil to be a 
treat for your palate.

If you’re thinking about heading someplace a little further afield, London is 
also rather pleasant this time of year. It’s a very lively season in the city, which 
is unquestionably one of the world capitals of art, design and culture. When 
you go to London, don’t forget to put Hyde Park, Big Ben and the London Eye 
on your list of places to visit.

Celebrating the 95th anniversary of our Republic
We’d like to extend to you, our valued guests, our best wishes on the occasion 
of the 95th anniversary of the founding of the Turkish Republic, and to 
remember with gratitude and mercy all our martyrs and war veterans, first 
and foremost Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his comrades in arms. 

Have a pleasant flight.

_     _
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M a r d i n ’ d e  F o t o ğ r a f  Z a m a n ı

PHOTOGRAPHY IN MARDİN



UNFURL THE SAILING AN INTERNATIONAL MARITIME 
FESTIVAL AND REGATTA THAT 
HAS BECOME ONE OF BODRUM’S 
UNMISSABLE EVENTS, THE BODRUM 
CUP HAS BEEN UNITING SAILING 
ENTHUSIASTS FOR 30 YEARS. 
THIS YEAR, AS A SPECIAL TREAT, 
YACHTS PARTICIPATING IN THE 
BODRUM CUP WILL BE CROSSING 
THE İSTANBUL BOSPHORUS ON 
OCTOBER 13 AS PART OF THE FOUR 
SEASONS HOTEL THE BODRUM 
CUP İSTANBUL CHALLENGE. ON 
OCTOBER 22, THE BELLS WILL RING 
FOR THE 30TH TIME TO START OFF 
THE TRADITIONAL RACES ON THE 
BODRUM PENINSULA. THE GREEK 
ISLAND OF LEROS HAS BEEN ADDED 
TO THIS YEAR’S ROUTE, WHICH 
WILL START OFF IN YALIKAVAK 
AND CONTINUE TO LEROS, 
KÖRMEN (DATÇA) AND KISSEBÜKÜ, 
FINISHING UP IN BODRUM ON 27 
OCTOBER. IN ALL, 200 SAILING 
YACHTS ARE EXPECTED TO 
PARTICIPATE IN THE AMERICAN 
HOSPITAL THE BODRUM CUP.

 BODRUMCUP.COM

Deniz tutkunlarını bir araya 
getiren ve 30 yılın ardından 
Bodrum’un vazgeçilmezlerinden 
biri olan uluslararası deniz 
festivali ve yelken yarışı The 
Bodrum Cup’ı, bu yıla özel olarak 
İstanbul Boğazı da ağırlıyor. 
The Bodrum Cup’a katılacak 
teknelerin Boğaziçi’nden geçişi, 
Four Seasons Hotel The Bodrum 
Cup Istanbul Challenge adıyla 
13 Ekim’de gerçekleşiyor. 
Bodrum’daki geleneksel 
yarışlar ise 30. yıl kampanasının 
çalınmasıyla birlikte 22 Ekim’de 
Yalıkavak’tan start alıyor. 
Yunanistan’ın Leros Adası etabını 
da rotasına ekleyen American 
Hospital The Bodrum Cup, 22-27 
Ekim tarihlerinde, Yalıkavak, 
Leros, Körmen (Datça), Kisebükü 
ve Bodrum arasında koşuluyor. Bu 
yılki yarışlara 200 yatın katılması 
bekleniyor. 

 BODRUMCUP.COM 

Yelkenler  Fora 

_   TREND / HOTWIRE  _
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
BODRUM’A
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 84,99 
TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
BODRUM FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
84.99 TL.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS





_   TREND / HOTWIRE  _

Gastronomi tutkunlarının 
merakla beklediği, 
Türkiye’nin öncü gastronomi 
festivali Restoran Haftası, 
Türk Mutfağı teması 
ile 15-31 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul ve 
Gaziantep’te gerçekleşiyor. 
Bu yıl dokuzuncu kez 
lezzetseverlerle buluşan 
etkinliğe katılan restoranlar, 
yine kendi konseptlerinde 
hazırladıkları özel lezzetleri, 
kahvaltı, öğle ve akşam 
yemeklerinde, uygun bir 
fiyat politikasıyla sunuyor. 
İki hafta boyunca; atölyeler, 
ünlü şefler ve yemek kitabı 
yazarlarıyla buluşmalar, 
tadımlar, sokak yemekleri 
partisi dahil çok sayıda 
etkinliğin de yer aldığı 
organizasyon Dude Table 
tarafından düzenlenirken, 
gastronomi partnerliğini 
Metro Türkiye üstleniyor. 
Organizasyona katılan 
restoranlar, mönüleri ve 
etkinlik detayları için WWW.

RESTORANHAFTASI.COM adresini 
ziyaret edebilirsiniz.   

COME 
ON, 

LET’S 
EAT!

THE EVENT EAGERLY AWAITED BY PASSIONATE GOURMETS, 
RESTAURANT WEEK, ONE OF TURKEY’S LEADING GASTRONOMY 
FESTIVALS, IS TAKING PLACE BETWEEN 15-31 OCTOBER IN 
İSTANBUL AND GAZİANTEP. THIS YEAR MARKS THE NINTH YEAR 
OF THE EVENT, WHICH INVITES PARTICIPATING RESTAURANTS 
TO PREPARE AND PRESENT SPECIAL DISHES OF THEIR 
OWN CHOOSING FOR BREAKFAST, LUNCH AND DINNER AT 
REASONABLE PRICES. THE THEME OF THIS YEAR’S RESTAURANT 
WEEK IS TURKISH CUISINE. ORGANISED BY DUDE TABLE IN 
GASTRONOMIC PARTNERSHIP WITH METRO TURKEY, THE 
EVENT FEATURES TWO FULL WEEKS OF WORKSHOPS, TALKS 
WITH FAMOUS CHEFS AND COOKBOOK AUTHORS, A STREET-
FOOD PARTY AND MUCH MORE. FOR A LIST OF PARTICIPATING 
RESTAURANTS AND DETAILS OF MENUS AND OTHER ACTIVITIES, 
YOU CAN VISIT THE WEB SITE WWW.RESTORANHAFTASI.COM.

Hayd� Yemeğe! 
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SNOB STREET FOOD

ASİTANE RESTAURANT

CAFE CADDE

BAYAZHAN RESTAURANT

BAYAZHAN RESTAURANT

NEV RESTAURANT

ESCALE RESTAURANT



www.eliteworldasia.com.tr

r
W !

Elite World Asia Hotel “Business to Happiness

“Business to Happiness”
Elite World Asia Hotel



_   TREND / HOTWIRE  _

Çukurova’nın eşsiz mutfağına bir övgü 
niteliğindeki Adana Lezzet Festivali,  
bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Bu yıl 
Gelenekselin Gücü Adına! temasıyla 
düzenlenen ve gastronomi dünyasını 
Adana’da bir araya getiren festivalde, 
yerel yemek ustaları yörenin geleneksel 
lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. 
Yemek ve tadım atölyelerinin yanı sıra 
söyleşiler ve alanında uzman isimlerin yer 
aldığı panellerin de gerçekleştiği festival,  
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
himayesinde ve Adana Valiliği’nin ev 
sahipliğinde, 12-14 Ekim tarihlerinde  
Adana Merkez Park’ta gerçekleşiyor. 

 ADANALEZZETFESTIVALI.COM

IN THE NAME OF 
TRADITION!
NOW IN ITS SECOND YEAR, THE ADANA FOOD 
FESTIVAL IS A CELEBRATION OF THE MARVELLOUS 
CUISINE OF THE ÇUKUROVA. ORGANISED UNDER THE 
AUSPICES OF TURKEY’S MINISTRY OF CULTURE AND 
TOURISM AND HOSTED BY THE ADANA GOVERNOR’S 
OFFICE, THE EVENT TAKES PLACE BETWEEN 12-14 
OCTOBER IN ADANA’S CENTRAL PARK. THIS YEAR, 
THE FESTIVAL WILL GATHER THE GASTRONOMY 
WORLD TOGETHER UNDER THE SLOGAN “IN THE 
NAME OF TRADITION”, WITH LOCAL MASTER CHEFS 
OFFERING UP THE REGION’S TRADITIONAL DISHES 
TO FESTIVALGOERS. ALONG WITH FOOD WORKSHOPS 
AND TASTINGS, THE FESTIVAL FEATURES 
DISCUSSIONS AND PANELS WITH SECTOR EXPERTS. 

 ADANALEZZETFESTIVALI.COM

Geleneksel�n Gücü Adına!
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
ADANA’YA
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 134,99 
TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
ADANA FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
134.99 TL.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS





Sakıp Sabancı Mardin Kent 
Müzesi, çağdaş fotoğraf 
sanatçısı Murat Germen’in 
Fotoğrafın Türlü Halleri-Murat 
Germen: Kesit Retrospektif 
isimli sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Mimari bakış açısını ve 
teknolojinin sunduğu imkânları 
fotoğraf sanatıyla birleştiren ve 
dijital araçları kullanarak görsel 
kent tasvirlerinin sıradanlığını 
ve aşinalığını kıran Germen’in 
Mardin sergisinde 52 eseri yer 
alıyor. Sergi, 31 Mart 2019’a kadar 
Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluşuyor. 

 SAKIPSABANCIMARDINKENTMUZESI.ORG

PHOTOGRAPHY

THE SAKIP SABANCI MARDİN 
CITY MUSEUM IS HOSTING THE 
WORKS OF CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHER MURAT GERMEN 
IN THE EXHIBIT PHOTOGRAPHY’S 
DIVERSE STATES-MURAT GERMEN: 
A SECTIONAL RETROSPECTIVE. 
GERMEN COMBINES AN 
ARCHITECTURAL VISION AND 
OPPORTUNITIES OFFERED BY 
TECHNOLOGY WITH THE ART OF 
PHOTOGRAPHY, USING THE 
DIGITAL MEDIUM TO DEMOLISH 
THE ORDINARY, FAMILIAR VISUAL 
DEPICTIONS OF URBANITY. 
GERMEN’S EXHIBITION AT THE 
DİLEK SABANCI ART GALLERY 
IN MARDİN INCLUDES 52 WORKS.
 IT IS OPEN TO VISITORS THROUGH 
31 MARCH 2019. 

 SAKIPSABANCIMARDINKENTMUZESI.ORG

Mard�n’de Fotoğraf Zamanı

_   TREND / HOTWIRE  _

IN MARDİN

MURAT GERMEN
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
MARDİN’E
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 194,99 
TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
MARDİN FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
194.99 TL.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS





_   TREND / HOTWIRE  _

20. yüzyılın en önemli moda ve portre fotoğrafçılarından ‘Işık 
Ustası’ Horst P. Horst’un ülkemizdeki ilk kişisel sergisi; Yves Saint 
Laurent, Coco Chanel, Paloma Picasso, Emilio Pucci ve Diane von 
Furstenberg gibi modaya yön veren kült isimlerin portrelerini 
sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Gerçeküstü, 
etkileyici ve zamansız karelerin yaratıcısı Horst, 60 yıllık uzun 
kariyeri boyunca moda fotoğraflarının yanı sıra sanatçıların, 
politikacıların ve döneminin ikonik isimlerinin portrelerini de 
çekmişti. Sanatçının Horst: Moda ve Portreler isimli sergisi, Juan 
Carlos Arcila-Duque ve Yasemin Elçi küratörlüğünde, İstanbul 
Bomontiada’daki Leica Gallery’de 24 Kasım’a kadar görülebilir.  

  BOMONTIADA.COM

FASHION AND PORTRAITS
TURKEY IS HOSTING ITS FIRST SOLO EXHIBIT OF “LIGHT MASTER” HORST 
P. HORST, THE MOST IMPORTANT FASHION AND PORTRAIT PHOTOGRAPHER 
OF THE 20TH CENTURY, GIVING ART LOVERS THE CHANCE TO VIEW HIS 
PORTRAITS OF ICONS LIKE YVES SAINT LAURENT, COCO CHANEL, PALOMA 
PICASSO, EMILIO PUCCI AND DIANE VON FURSTENBERG WHO SHAPED 
THE WORLD OF FASHION. HORST CAPTURED SURREAL, IMPRESSIVE AND 
TIMELESS MOMENTS IN HIS CAREER AS A FASHION PHOTOGRAPHER, WHICH 
EXTENDED FOR MORE THAN 60 YEARS. HE ALSO PRODUCED PORTRAITS 
OF ARTISTS, POLITICIANS AND OTHER ICONIC NAMES FROM THIS PERIOD. 
THE EXHIBIT HORST: FASHION AND PORTRAITS, CURATED BY JUAN CARLOS 
ARCILA-DUQUE AND YASEMİN ELÇİ, IS ON VIEW IN İSTANBUL AT THE LEICA 
GALLERY IN BOMONTİADA THROUGH NOVEMBER 24. 

 BOMONTIADA.COM

Moda ve Portreler

YVES SAINT LAURENT - 1983

CY TWOMBLY - 1966

PALOMA PICASSO-1985
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Söz konusu sanat ve tasarım olduğunda, 
iddialı sergileriyle öne çıkan Londra Victoria 
& Albert Müzesi, 27 Ocak 2019 tarihine 
kadar Doğadan Gelen Moda isimli sergiye 
ev sahipliği yapıyor. 1600’lü yıllardan 
bugüne moda ve doğa arasındaki sıkı 
ilişkinin izini süren sergi, doğanın güzelliği 
ve gücünün modayı nasıl etkilediğine dair 
örnekler sunuyor. Sergide; 19. yüzyıla ait 
ipek elbiselerden Emma Watson’ın 2016’da 
Met Gala’da giydiği geri dönüştürülebilir 
kumaştan üretilmiş kıyafete ve çevre 
örgütlerinin slogan tişörtlerine kadar pek çok 
tasarım, moda ve doğaseverlerle buluşuyor.   

  WWW.VAM.AC.UK

FASHION 
MEETS NATURE
WHEN IT COMES TO ART AND DESIGN, 
LONDON’S VICTORIA & ALBERT MUSEUM 
HAS MADE A NAME FOR ITSELF WITH 
OUTSTANDING EXHIBITIONS. THROUGH 
27 JANUARY 2019, THE MUSEUM WILL 
BE HOSTING THE EXHIBIT FASHIONED 
FROM NATURE, WHICH TRACES THE CLOSE 
RELATIONSHIP BETWEEN FASHION AND 
NATURE FROM THE 1600S UP UNTIL TODAY. 
THE EXHIBIT FEATURES EXAMPLES THAT 
DEMONSTRATE THE EFFECTS THAT THE 
BEAUTY AND POWER OF NATURE HAVE 
HAD ON FASHION, FROM 19TH CENTURY 
SILK DRESSES TO THE OUTFIT, MADE OF 
RECYCLABLE, WORN BY EMMA WATSON 
AT THE 2016 MET GALA AND T-SHIRTS 
EMBLAZONED WITH SLOGANS FROM 
ENVIRONMENTAL ORGANISATIONS THAT ARE 
SURE TO INTEREST ANYONE WHO IS INTO 
DESIGN, FASHION AND NATURE. 

  WWW.VAM.AC.UK

Moda ve Doğanın 

Buluşması

EMMA WATSON / MET GALA
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Avusturya’nın 
başkenti Viyana’daki 
Kunsthistorisches Müzesi 
bir ilke imza atıyor ve 
sanat tarihinin en önemli 
isimlerinden Pieter 
Bruegel’in (1525- 1569) 
ölümünün 450. yılında, 
sanatçının eserlerinden 
oluşan geniş bir mono sergiyi 
sanatseverlerle buluşturuyor. 
16. yüzyıl Hollanda’sının 
en büyük sanatçısı olarak 
kabul edilen ünlü ressama 
‘Viyana’nın saygı duruşu’ 
niteliğindeki Bruegel isimli 
sergide, sanatçıya ait bugüne 
kadar korunan 40 tablo yer 
alıyor. Sergi, 2 Ekim’den  
13 Ocak 2019 tarihine kadar 
gezilebilir. 
  

 KHM.AT

Bruegel V�yana’da!

THE KUNSTHISTORISCHES 
MUSEUM IN THE AUSTRIAN 
CAPITAL VIENNA IS MOUNTING THE 
FIRST-EVER MONOGRAPH EXHIBIT 
OF THE WORKS OF ONE OF THE 
MOST IMPORTANT FIGURES IN THE 
HISTORY OF ART, PIETER BRUEGEL 
(1525-1569), ON THE 450TH 
ANNIVERSARY OF HIS DEATH. THE 
EXHIBIT, ENTITLED BRUEGEL, IS 
CONSIDERED TO BE A TRIBUTE 
FROM VIENNA TO THE PAINTER 
WHO IS WIDELY REGARDED AS 
THE GREATEST DUTCH ARTIST 
OF THE 16TH CENTURY. ON VIEW 
FROM 2 OCTOBER THROUGH  
13 JANUARY 2019, THE EXHIBIT 
FEATURES 40 PAINTINGS BY 
BRUEGEL THAT HAVE BEEN 
PRESERVED UP UNTIL TODAY.

 KHM.AT

BRUEGEL  
IN VIENNA!
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
VİYANA’YA
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 54,99 
USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
VIENNA FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
54.99 USD.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS



I 444 22 78 I www.folkartvega.com I

Modern mimarisi ve panoramik körfez manzarasıyla 
İzmir'in en iddialı projesi Folkart Vega karşınızda. 

Lansmana özel avantajlarla...



Uluslararası yayın 
endüstrisinin en büyük 
etkinliklerinden biri olan 
Frankfurt Kitap Fuarı, 
dünyanın dört bir yanından 
yayıncıları, kitabevlerini, 
yazarları, film yapımcılarını 
ve kitap tutkunlarını bir 
araya getiriyor. Her yıl 100’ün 
üzerinde ülke ve 300 bine 
yakın ziyaretçinin katıldığı 
fuar, yazar buluşmalarından 
CEO konferanslarına uzanan 
birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor. 1976 yılından bu 
yana düzenlenen fuarın bu 
yılki ‘Onur Konuğu’ ülkesi ise 
Gürcistan. Fuar, 10-14 Ekim 
tarihlerinde gerçekleşiyor.

 BUCHMESSE.DE

ONE OF THE LARGEST EVENTS ON THE CALENDAR 
OF THE INTERNATIONAL PUBLISHING INDUSTRY, 
THE FRANKFURT BOOK FAIR BRINGS TOGETHER 
PUBLISHING HOUSES, BOOKSTORES, WRITERS, 
FILMMAKERS AND BOOKLOVERS FROM ALL OVER 
THE WORLD. EACH YEAR, AROUND 300,000 VISITORS 
FROM MORE THAN 100 COUNTRIES VISIT THE FAIR, 
WHICH HOSTS ALL KINDS OF ACTIVITIES, FROM BOOK 
SIGNINGS TO CEO CONFERENCES. THE BOOK FAIR, 
WHICH HAS BEEN TAKING PLACE SINCE 1976, IS OPEN 
THIS YEAR BETWEEN 10-14 OCTOBER, WITH THE 
COUNTRY OF GEORGIA AS THE “GUEST OF HONOUR”.  

 BUCHMESSE.DE
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Frankfurt K�tap Fuarı

FRANKFURT 
BOOK FAIR
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
FRANKFURT’A
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 54,99 
USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
FRANKFURT FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
54.99 USD.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS
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Man Booker Ödülü 
Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Man 
Booker için bu yıl 171 kitap başvururken, başvurular 
arasından seçilen 13 kitap, 50 bin sterlin değerindeki 
para ödülü için de yarışıyor. 20 Eylül’de açıklanan 
listede yer alan kitaplar arasında en dikkati çekeni; 
İngiliz Casus’un yazarı Michael Ondaatje’nin 
son romanı Warlight. Ödül için yarışanlar 
arasında; Belinda Bauer’in Snap, Anna Burns’ün 
Milkman, Sally Rooney’in Normal People, Sophie 
Mackintosh’un The Water Cure ve Daisy Johnson’ın 
Everything Under isimli kitapları da yer alıyor. 
Kazananın 16 Ekim’de açıklanacağı yarışmada, bu 
yılın Man Booker Uluslararası Ödülü’nün sahibi 
ise, Fitzcarraldo yayınlarından çıkan Flights isimli 
kitabıyla Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu. 

 THEMANBOOKERPRIZE.COM

MAN BOOKER PRIZE
THE MAN BOOKER PRIZE IS ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS 
AWARDS IN THE WORLD OF LITERATURE. THIS YEAR, OUT OF 
THE 171 BOOKS THAT APPLIED, 13 BOOKS WERE SHORT-
LISTED AND ARE COMPETING FOR THE PRIZE OF 50,000 
POUNDS STERLING. THE SHORT-LISTED BOOKS WERE 
ANNOUNCED ON 20 SEPTEMBER. MOST STRIKING WAS THE 
INCLUSION OF WARLIGHT, THE LATEST NOVEL BY MICHAEL 
ONDAATJE, AUTHOR OF THE ENGLISH PATIENT. OTHERS IN 
THE RUNNING INCLUDE SNAP, BY BEINDA BAUER; MILKMAN, 
BY ANNA BURNS; NORMAL PEOPLE, BY SALLY ROONEY; THE 
WATER CURE, BY SOPHIE MACKINTOSH; AND EVERYTHING 
UNDER, BY DAISY JOHNSON. THE WINNER WILL BE 
ANNOUNCED ON 16 OCTOBER. THIS YEAR’S WINNER OF THE 
MAN BOOKER INTERNATIONAL PRIZE IS FLIGHTS, A NOVEL 
BY POLISH AUTHOR OLGA TOKARCZUK.

 THEMANBOOKERPRIZE.COM
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FOTOĞRAFIN 
KISA ÖYKÜSÜ
Britanyalı ünlü film 
eleştirmeni Ian Haydn 
Smith’in, bu kez 
gözlerini fotoğrafa 
çevirdiği ve bu 
uğraşıya yeni merak 
salan ya da her şeyi 
bir çırpıda öğrenmek 
isteyenler için yazdığı 
kitabı, fotoğraf türleri, 
akımları, temaları ve 
tekniklerine yönelik bir 
rehber niteliği taşıyor. 
Kitabın Türkçe çevirisi 
Deniz Öztok’a ait.

 HEPKITAP.COM.TR 

THE SHORT STORY 
OF PHOTOGRAPHY
The well-known British 
film critic Ian Haydn 
Smith turns his gaze to 
photography. A guide 
to types, movements 
and themes in 
photography as well 
as to photographic 
techniques, this 
book is for those just 
becoming interested 
in photography and for 
those hoping to learn 
everything in an instant. 
The Turkish translation 
belongs to Deniz Öztok.

 HEPKITAP.COM.TR   

DÜNYANIN 
NEDEN VAR 
OLMADIĞI 
ÜZERİNE
Çağdaş Alman 
felsefeci Markus 
Gabriel, kışkırtıcı, 
esprili ve anlaşılır bir 
dille kaleme aldığı 
kitabında, “Dünyanın 
neden var olmadığını 
anlamak için 
öncelikle bir şeyin var 
olmasının ne anlama 
geldiğini çözmek 
gerekir” diyerek yola 
çıkıyor. Kitap, Vedat 
Çorlu tarafından 
Türkçeye çevrilmiş. 

 PRESS.KU.EDU.TR 

WHY THE WORLD 
DOES NOT EXIST
“In order to understand 
why the world doesn’t 
exist, it is necessary 
to understand what it 
means for something 
to exist.” That is 
the premise of this 
provocative, witty and 
comprehensible book 
from contemporary 
German philosopher 
Markus Gabriel. The 
Turkish translation 
belongs to Vedat Çorlu. 

 PRESS.KU.EDU.TR   
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Erdal Öz Edebiyat Ödülü Adalet Ağaoğlu’nun...
Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için 
her yıl verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl usta kalem 
Adalet Ağaoğlu’nun oldu. 20. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın 
en önemli romancılarından Ağaoğlu’na verilen ödülün 
gerekçesinde; “-Kurul- Çağdaş edebiyatımızın temel taşlarından 
Adalet Ağaoğlu’nu, edebiyatımıza sağladığı tüm katkılardan 
dolayı bu yılki ödüle layık görmüştür. Adalet Ağaoğlu, arka 
planlarında Türkiye’nin sosyal, siyasi ve kültürel yapılarını 
işlediği romanlarını, yenilikçi anlatım teknikleriyle kaleme 
almış, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızın 
doruklarından biri olmuştur” ifadelerine yer verildi. 

 ERDALOZEDEBIYATODULU.COM

ERDAL ÖZ LITERATURE PRIZE GOES TO ADALET AĞAOĞLU 
THE ERDAL ÖZ LITERATURE PRIZE IS AN ANNUAL AWARD GIVEN IN 
MEMORY OF ERDAL ÖZ, FOUNDER OF CAN PUBLICATIONS. THIS YEAR, 
THE RECIPIENT WAS ADALET AĞAOĞLU, ONE OF THE MOST IMPORTANT 
NOVELISTS IN 20TH-CENTURY TURKISH LITERATURE. ACCORDING TO THE 
SELECTION COMMITTEE, “THIS YEAR’S AWARD WAS GIVEN TO ADALET 
AĞAOĞLU, ONE OF THE CORNERSTONES OF CONTEMPORARY TURKISH 
LITERATURE, IN RECOGNITION FOR EVERYTHING SHE HAS CONTRIBUTED 
TO THE FIELD. TURKEY’S SOCIAL, POLITICAL AND CULTURAL MAKE-UP 
FORM THE BACKGROUND FOR ADALET AĞAOĞLU’S NOVELS. HER DIARIES, 
STORIES, NOVELS AND PLAYS ARE WRITTEN IN INNOVATIVE STYLES OF 
EXPRESSION AND REPRESENT ONE OF THE PINNACLES OF TURKISH 
LITERATURE.

 ERDALOZEDEBIYATODULU.COM
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E K İ M ’ D E

SİNEMASEVERLERİN SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİ EKİM AYI 
NİHAYET GELDİ. ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN DERLEDİĞİMİZ 

FİLM FESTİVALLERİNE BİRLİKTE GÖZ ATALIM. 

AT LAST, IT’S OCTOBER, THE MONTH THAT FILM LOVERS HAVE 
BEEN WAITING FOR IMPATIENTLY. LET’S TAKE A LOOK AT THE FILM 

FESTIVALS BEING ORGANISED ALL ACROSS TURKEY.

THE FILMS OF OCTOBER 

YAZI: / TEXT:  KÜBRA ÇOL LAMBAOĞLU  

Film Başkadır..
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından
 17. kez düzenlenen Filmekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da 
zengin programıyla dikkat çekiyor. Jean-Luc Godard’ın bu 
yıl Cannes’da ilk kez verilen ‘Özel Altın Palmiye’ ödülünü 
alan filmi İmgeler ve Sözcükler, Alice Rohrwacher’in 
Cannes’da ‘En İyi Senaryo’ ödülü kazanan son filmi Mutlu 
Lazzaro ve yine Cannes’dan ‘En İyi İlk Film’ ödülüyle 
dönen Lukas Dhont imzalı Kız, bunlardan sadece birkaçı. 
Filmekimi’nin bir diğer yıldızı ise, Koreli yönetmen Lee 
Chang-dong’un, ünlü Japon yazar Haruki Murakami’nin 
bir öyküsünden sinemaya uyarladığı, Cannes’da 
‘FIPRESCI’ ödülünü alan Şüphe filmi. Panos Cosmatos’un 
yönettiği ve başrolünde Nicolas Cage’in rol aldığı Mandy 
ise aksiyon-fantezi meraklılarının kaçırmaması gereken 
filmlerden. 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Atlas, 
Beyoğlu, City’s ve Rexx sinemalarında izleyenlerle buluşan 
Filmekimi, ay boyunca Edirne,  Ankara, Eskişehir, 
Diyarbakır, İzmir ve Bodrum’da da film gösterimlerine 
devam ediyor.

 FILMEKIMI.IKSV.ORG 

F�lmek�m�

FILMOCTOBER
NOW IN ITS 17TH YEAR, FİLMEKİMİ (FILMOCTOBER) ORGANISED 
BY THE İSTANBUL CULTURE AND ART FOUNDATION (İKSV), ONCE 
AGAIN HAS A PROGRAM FILLED WITH NOTABLE FILMS: THE IMAGE 
BOOK, FROM JEAN-LUC GODARD, WHICH RECEIVED THE FIRST-EVER 
‘SPECIAL GOLDEN PALM’ AWARD AT THE CANNES FILM FESTIVAL THIS 
YEAR; HAPPY AS LAZZARO, WHICH EARNED ALICE ROHRWACHER THE 
‘BEST SCREENPLAY’ AWARD AT CANNES THIS YEAR; LUKAS DHONT’S 
GIRL, WHICH WALKED AWAY FROM CANNES WITH THE ‘BEST FIRST 
FILM’ AWARD... AND THESE ARE JUST SOME OF THEM. ANOTHER 
FİLMEKİMİ (FILMOCTOBER) STAR IS BURNING, FROM KOREAN 
DIRECTOR LEE CHANG-DONG. AN ADAPTATION OF A TALE BY THE 
JAPANESE AUTHOR HARUKI MURAKAMI, THE FILM CAME AWAY FROM 
THIS YEAR’S CANNES FESTIVAL WITH THE ‘FIPRESCI’ PRIZE. FANS OF 
ACTION-FANTASY FILMS WON’T WANT TO MISS PANOS COSMATOS’ 
MANDY, FEATURING NICOLAS CAGE IN THE LEAD ROLE. AFTER 
SCREENINGS FOR AUDIENCES AT THE ATLAS, BEYOĞLU, CITY AND REXX 
CINEMAS IN İSTANBUL BETWEEN 5-14 OCTOBER, THE FILMS HEAD 
TO EDİRNE, ANKARA, ESKİŞEHİR, DİYARBAKIR, İZMİR AND BODRUM, 
WHERE THEY MEET UP WITH FILM-LOVING AUDIENCES FOR THE REST 
OF THE MONTH.

 FILMEKIMI.IKSV.ORG

YENİDEN SİNEMATEK ARŞİVİ! 
İstanbul Kadıköy Belediyesi, 1980’de kapatılan Sinematek Derneği’nin mirasını, 
Sinematek / Sinema Evi projesiyle yaşatıyor. Kadıköy’de, 2019’da açılması 
hedeflenen 200 kişilik bir sinema salonunun inşası sürerken, Sinema Evi Arşivi 
de yeniden oluşturuluyor. Arşive film, yazılı belge, çizim, fotoğraf ve film afişi gibi 
materyalle destek sağlanabiliyor.

 KADIKOY.BEL.TR 

RETURN OF THE SİNEMATEK ARCHİVE!
The İstanbul Kadıköy Municipality’s Cinematheque/Cinema House project is reviving 
the legacy of the Cinematheque Association, which was shut down in 1980. The 
Cinema House Archives is being reconstituted, while a 200-seat movie theatre is under 
construction and is expected to open in 2019. The archive will house films, written 
documentation, drawings, photographs, film posters and similar material.

 KADIKOY.BEL.TR 

KIZ / GIRL 

HERKES BİLİYOR / EVERYBODY  KNOWS

MUTLU LAZZARO/LAZZARO FELICE
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‘ACCESSIBLE’ FILMS FILM DAYS IN FOÇA
NOW IN ITS SIXTH YEAR, THE ACCESSIBLE FILM FESTIVAL TAKES PLACE 
AT VENUES THAT ARE ACCESSIBLE TO INDIVIDUALS WITH PHYSICAL 
DISABILITIES AND FEATURES VOCAL DESCRIPTIONS FOR THOSE WITH 
VISUAL IMPAIRMENTS AND SIGN LANGUAGE FOR THOSE WITH HEARING 
IMPAIRMENTS. SCREENINGS OF 38 FILMS FROM TURKEY AND ABROAD 
TAKE PLACE BETWEEN 8-10 OCTOBER IN İSTANBUL AT THE BOĞAZİÇİ 
UNIVERSITY CINEMA SALON, 12-14 OCTOBER IN ESKİŞEHİR AT THE 
TAŞBAŞI CULTURE AND ART CENTRE, AND 17-21 OCTOBER IN ANKARA 
AT THE ÇANKAYA MUNICIPALITY CONTEMPORARY ARTS CENTRE AND THE 
GOETHE INSTITUTE. FESTIVAL SECTION HEADINGS ARE AS FOLLOWS: 
‘COMPETITION WITHOUT BARRIERS’, ‘TURKISH CINEMA’, ‘FROM THE 
WORLD’, ‘FOR CHILDREN’, ‘FROM THE HISTORY OF CINEMA’, ‘AUTISM-
FRIENDLY’ AND ‘ZEBRA’. ALL SCREENINGS AND RELATED ACTIVITIES ARE 
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC. 

 ENGELSIZFESTIVAL.COM

ORGANISED BY THE FOÇA MUNICIPALITY AND FOÇA TUDER, 
THE 1ST FOÇA INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY AND CULTURAL 
HERITAGE FILM DAYS IS PRESENTING DOCUMENTARY FILMS ON 
ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE FROM TURKEY AND 
AROUND THE WORLD. THE FESTIVAL IS SCREENING 32 FILMS 
SELECTED FROM AROUND 300 APPLICATIONS RECEIVED FROM 
58 COUNTRIES. AT THE TOP OF THE LIST OF NOTABLE FILMS ARE 
KATMAN, A DOCUMENTARY ABOUT THE GRE AMER EXCAVATIONS 
IN BATMAN; THE LAST FARMER-CUM-PREHISTORIAN, FEATURING 
GILBERT PÉMENDRANT, AN 83-YEAR-OLD FARMER IN FRANCE WHO 
IS THE OWNER OF THE BERNIFAL CAVE FILLED WITH PREHISTORIC 
PAINTINGS; AND THE ITALIAN PRODUCTION LOOTERS OF THE GODS. 
FOÇA FILM DAYS TAKES A WIDE VIEW OF THE DOCUMENTARY 
GENRE, INCLUDING VIDEO ART AND EVEN A ‘MOCKUMENTARY’ 
ALONG WITH MORE TRADITIONAL FILMS. SCREENINGS RUN FROM 
18-21 OCTOBER AT THE FOÇA MUNICIPALITY’S REHA MİDİLLİ 
CULTURAL CENTRE.

 FOCAFILMGUNLERI.COM

Bedensel engelli sinemaseverlerin erişimine uygun mekânlarda, 
görme engelliler için sesli betimleme ve işitme engelliler için 
işaret dili ve ayrıntılı altyazıyla film gösterimlerinin yapıldığı 
Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 6. kez gerçekleşiyor. Türkiye 
ve dünya sinemasından 38 film; 8-10 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda, 12-14 
Ekim’de Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ve 
17-21 Ekim tarihleri arasında da Ankara’da Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi ile Goethe-Institut’te ‘engelsiz’ olarak 
gösterimde. Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olduğu 
festival; ‘Engelsiz Yarışma’, ‘Türkiye Sineması’, ‘Dünyadan’, 
‘Engel Tanımayan Filmler’, ‘Uzun Lafın Kısası’, ‘Çocuklar İçin’, 
‘Sinema Tarihinden’, ‘Otizm Dostu Gösterim’ ve ‘Zebra’ bölüm 
başlıkları altında izleyici ile buluşuyor. 

 ENGELSIZFESTIVAL.COM 

Foça Belediyesi ve Foça TUDER tarafından düzenlenen 
1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültür Mirası 
Film Günleri’nde, Türkiye’den ve dünyadan, arkeoloji 
ve kültürel miras konulu belgesel filmler izleyiciyle 
buluşuyor. 58 ülkeden 300 film başvurusu arasından 
seçilen 32 filmin gösterildiği festivalde dikkat çeken 
yapımların başında; Batman’daki Gre Amer kazısını 
belgeleyen Katman, Fransa’daki Bernifal Mağarası’nın 
duvarlarına kazınmış onlarca tarih öncesi çizimi 
keşfeden 83 yaşındaki çiftçi Gilbert Pémendrant’nın 
hikâyesinin anlatıldığı Son Prehistoryen Çiftçi ve İtalyan 
yapımı Tanrıların Yağmacıları geliyor. Arkeoloji konulu 
filmlerin yanı sıra, geleneksel ve alaycı belgeseller 
(mockumentary) ile video işlerinin de yer aldığı etkinlik, 
18-21 Ekim tarihleri arasında Foça Belediyesi Reha 
Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor.

 FOCAFILMGUNLERI.COM 

Engel Tanımayan F�lmler  

Foça’da F�lm Günler�  

MALATYA’DA JÜRİ BAŞKANI NURİ BİLGE CEYLAN!
Ünlü yönetmen, 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya 
Uluslararası Film Festivali’nin, Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün 
jüri başkanlığını üstleniyor. 

 MALATYAFILMFEST.ORG.TR  

NURİ BİLGE CEYLAN TO HEAD MALATYA JURY! 
The well-known director is taking on the role of jury president for the 
International Feature Film Competition at the 8th Malatya International 
Film Festival, which will be held this year between 9-15 November.

 MALATYAFILMFEST.ORG.TR  
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BAŞKA SİNEMA 
AYVALIK FILM 
FESTIVAL BOSPHORUS FILMS
BAŞKA CINEMA, WHICH HAS 
SUPPORTED INDEPENDENT FILM 
FROM TURKEY AND ABROAD SINCE 
2013, IS CELEBRATING ITS FIFTH 
YEAR WITH AN INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL IN AYVALIK. THE 
FESTIVAL, WHICH TAKES PLACE 
BETWEEN 5-10 OCTOBER, IS ALSO 
REALISING ANOTHER ‘FIRST’ WITH 
THE PRESENTATION OF THE ‘KARIYO 
& ABABAY FOUNDATION DIRECTOR 
OF THE YEAR’ AWARD. THE 
FESTIVAL WILL FEATURE AROUND 
40 PROMINENT TURKISH FILMS 
FROM RECENT YEARS ALONG WITH 
INTERNATIONAL INDEPENDENT 
FILMS AND CINEMA CLASSICS. 
AYVALIK IS ALSO HOSTING PANELS, 
WORKSHOP AND CONCERTS 
THROUGHOUT THE FESTIVAL. 

 BASKASINEMA.COM

UKRAINIAN DIRECTOR SERGEI LOZNITSA 
WAS CHOSEN TO RECEIVE THE HONOUR 
AWARD AT THE 6TH BOSPHORUS 
FILM FESTIVAL, WHICH IS ORGANISED 
JOINTLY BY THE INTERNATIONAL 
BOSPORUS CINEMA ASSOCIATION 
AND THE İSTANBUL MEDIA ACADEMY. 
THE FESTIVAL, WHICH TAKES PLACE 
THIS YEAR AT THE ATLAS, BEYOĞLU 
AND KADIKÖY CINEMAS IN İSTANBUL 
BETWEEN 26 OCTOBER-3 NOVEMBER 3, 
IS HOSTING THE TURKISH PREMIERES 
OF DONBASS, WHICH EARNED LOZNITSA 
THE AWARD FOR BEST DIRECTOR IN 
THE SECTION ‘UN CERTAIN REGARD’ 
AT THE 2018 CANNES FILM FESTIVAL; 
THE TRIAL, WHICH HAD ITS WORLD 
PREMIERE IN VENICE; AND VICTORY DAY, 
WHICH ATTRACTED A LOT OF ATTENTION 
AT THE BERLINALE.

 BOGAZICIFILMFESTIVALI.COM

2013 yılından beri ulusal 
ve uluslararası bağımsız 
filmlere destek veren Başka 
Sinema, beşinci yılını 
Ayvalık’ta gerçekleşen 
uluslararası bir film 
festivaliyle kutluyor.  
5-10 Ekim tarihlerinde 
gerçekleşen festival bir 
ilke daha sahne oluyor ve 
‘Kariyo & Ababay Vakfı Yılın 
Yönetmeni’ ödülü sahibini 
buluyor. Uluslararası 
bağımsız filmlerin yanı 
sıra sinema klasikleri ve 
ülkemizde son dönemde 
öne çıkan 40’a yakın filmin 
gösterileceği festival 
boyunca Ayvalık, panellere, 
atölyelere ve konserlere de 
ev sahipliği yapıyor. 

 BASKASINEMA.COM 

Uluslararası Boğaziçi Sinema 
Derneği ve İstanbul Medya 
Akademisi işbirliği ile 
düzenlenen 6. Boğaziçi Film 
Festivali’nin bu yılki Onur 
Ödülü’nün sahibi Ukraynalı 
yönetmen Sergei Loznitsa. 
İstanbul’da Atlas, Beyoğlu ve 
Kadıköy sinemalarında, 26 
Ekim-3 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşecek festival 
kapsamında, Loznitsa’nın bu 
yıl Cannes’ın ‘Belirli Bir Bakış’ 
bölümünden ‘En İyi Yönetmen’ 
ödülü ile döndüğü Donbass, 
Venedik’te dünya prömiyerini 
yapan Process (The Trial/
Duruşma) ve Berlinade’de 
büyük ilgi gören Victory Day 
(Zafer Günü) filmleri Türkiye’de 
ilk kez seyirciyle buluşuyor.

 BOGAZICIFILMFESTIVALI.COM 

Başka S�nema  

Ayvalık F�lm 
Fest�val�

Boğaz�ç�l� 
F�lmler

FİLMMOR 
FİLMLERİNİZİ 
BEKLİYOR!
17. Uluslararası 
Gezici Filmmor 
Kadın Filmleri 
Festivali’ne 
filmleriyle 
katılmak isteyenler 
için buradan 
duyuralım: En geç 
9 Kasım tarihine 
kadar online, posta 
ya da e-posta 
ile festivale 
başvurmanız 
gerekiyor. 

 FILMMOR.ORG 

FİLMMOR IS 
WAITING FOR 
YOUR FILMS!
We’d like to 
make this 
announcement for 
anyone interested 
in submitting a 
film to the 17th 
International 
Travelling 
Filmmor Women’s 
Film Festival: 9 
November is the 
final deadline 
for submissions 
online, by email, 
and by regular 
post. 

 FILMMOR.ORG  
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İzlemeden olmaz
MUST WATCH

Babamın Ceketi  
Evlenebilmek için iş bulmaya 
çalışan bir gencin yaşadığı 
maceraları anlatan filmde 
başrolleri Mert Turak, Erkan 
Can ve Elif Nur Kerkük 
paylaşıyor. Mandıra Filozofu 
filminden tanıdığımız Müfit 
Can Saçıntı’nın hem oyuncu 
kadrosunda yer aldığı hem 
de yönetmenlik koltuğunda 
oturduğu komedi, 5 Ekim’de 
vizyonda.

TUTSAK 
Güney Amerika’da zengin bir 
iş insanının doğum gününe 
katılan ve burada bir grup 
terörist tarafından rehin 
alınan Amerikalı ünlü bir 
opera sanatçısının hikâyesini 
anlatan filmde, başrolleri 
Julianne Moore ve Ken 
Watanabe paylaşıyor. Film,  
5 Ekim’de vizyonda.  

Ay’da İlk İnsan
Ryan Gosling, Claire Foy ve 
Jason Clarke’ın başrollerini 
paylaştığı film, 1969’da Ay’a 
ilk ayak basan Amerikalı 
astronot Neil Armstrong’un 
hayatının 1961-1969 yılları 
arasında kalan dönemini 
beyazperdeye taşıyor. Film 
19 Ekim’de vizyona giriyor. 

Sevgili Komşum  
 Şale Apartmanı’nda 
yaşanan birbirinden ilginç 
olayları konu alan kara 
komedi türündeki filmin 
başrollerini Selin Şekerci, 
Sezin Akbaşoğulları ve 
Selim Bayraktar paylaşıyor. 
Yönetmenliğini Taner 
Elhan’ın yaptığı film 19 
Ekim’de sinemalarda. 

MY FATHER’S JACKET
MERT TURAK, ERKAN CAN AND 
ELIF NUR KERKÜK SHARE THE 
LEADS IN THIS FILM ABOUT A 
YOUNG MAN TRYING TO FIND 
A JOB SO THAT HE CAN GET 
MARRIED. MÜFİT CAN SAÇINTI, 
WHOM WE KNOW FROM 
MANDIRA FİLOZOFU, HAS A ROLE 
IN THIS COMEDY, AND HE ALSO 
SITS IN THE DIRECTOR’S CHAIR. 
THE FILM STARTS PLAYING IN 
CINEMAS ON 5 OCTOBER.

BEL CANTO
JULIANNE MOORE AND KEN 
WATANABE STAR IN THIS 
FILM ABOUT A FAMOUS 
AMERICAN OPERA SINGER 
WHO IS TAKEN HOSTAGE BY A 
GROUP OF TERRORISTS AT A 
BIRTHDAY PARTY HELD FOR 
A RICH BUSINESSPERSON IN 
SOUTH AMERICA. THE FILM 
IS IN CINEMAS STARTING ON 
OCTOBER 5.

FIRST MAN
IN 1969, THE AMERICAN 
ASTRONAUT NEIL ARMSTRONG 
BECAME THE FIRST PERSON 
TO SET FOOT ON THE MOON. 
THIS FILM, STARRING RYAN 
GOSLING, CLAIRE FOY AND 
JASON CLARKE, LOOKS AT 
ARMSTRONG’S LIFE DURING 
THE YEARS BETWEEN 1961 
AND 1969. IN CINEMAS AS OF 
19 OCTOBER.

DEAR NEIGHBOUR 
THIS BLACK COMEDY 
STARRING SELİN ŞEKERCİ, 
SEZİN AKBAŞOĞULLARI AND 
SELİM BAYRAKTAR EXAMINES 
THE STRANGE GOINGS-ON 
INSIDE THE ŞALE APARTMENT 
BUILDING. DIRECTED BY 
TANER ELHAN, THE FILM IS IN 
CINEMAS AS OF 19 OCTOBER.
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D�nlemeden olmaz
MUST LISTEN

SALON İKSV
5-6 Ekim’de Ürdünlü 
alternatif rock grubu El 
Morabba3, 10 Ekim’de, 
Amerikalı grup La Luz, 19 
Ekim’de yerli darkwave, 
syntpop grubu Jakuzi ve 
23 Ekim’de Amerikalı soul 
müzisyeni Kadhja Bonet 
İstanbul Salon İKSV’de.

KENAN DOĞULU
Ünlü popçu, en bilinen 
parçalarının yanı sıra 
yeni albümü Vay Be’den 
şarkılarıyla 26 Ekim’de 
Ankara Congresium’da 
sevenleriyle buluşuyor.

AKBANK CAZ 
FESTİVALİ 
28. Akbank Caz Festivali, 
Jamie Cullum, Till 
Brönner, The Bad Plus, 
Avishai Cohen Quartet, 
Tarkovsky Quartet gibi 
dünya caz sahnesinin önemli 
temsilcileri ile Türk cazının 
usta isimlerini 17-28 Ekim 
tarihleri arasında ağırlıyor.  

DUMAN
Türk rock dünyasının 
uzun soluklu 
gruplarından Duman, 
etkileyici sahne 
performansıyla 
19 Ekim’de Antalya 
Konyaaltı Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
hayranlarıyla buluşuyor. 

SALON İKSV
JORDANIAN ALTERNATIVE ROCK 
GROUP EL MORABBA3 (5-6 
OCTOBER); THE AMERICAN 
GROUP LA LUZ (10 OCTOBER); 
JAKUZI, THE TURKISH 
DARKWAVE, SYNTHPOP GROUP 
(19 OCTOBER); AND THE 
AMERICAN SOUL MUSICIAN 
KADHJA BONET (23 OCTOBER)
AT İSTANBUL’S İKSV HALL.

 SALONIKSV.COM

KENAN DOĞULU
POP STAR KENAN DOĞULU 
WILL BE PERFORMING HIS 
GREATEST HITS AS WELL 
AS SONGS FROM HIS NEW 
ALBUM VAY BE AT THE 
CONGRESIUM IN ANKARA ON 
26 OCTOBER.

 BILETIX.COM

AKBANK JAZZ FESTIVAL 
THE 28TH AKBANK JAZZ 
FESTIVAL WILL BE HOSTING 
SOME OF THE MOST IMPORTANT 
REPRESENTATIVES OF THE 
INTERNATIONAL JAZZ SCENE, 
LIKE JAMIE CULLUM, THE TILL 
BRÖNNER SEPTET, THE BAD 
PLUS, THE AVISHAI COHEN 
QUARTET AND THE TARKOVSKY 
QUARTET AND TURKEY’S 
MASTERS OF JAZZ BETWEEN 
17-28 OCTOBER. 

 AKBANKCAZ.COM

DUMAN
ONE OF THE LONG-STANDING 
GROUPS IN THE WORLD OF 
TURKISH ROCK, DUMAN 
TAKES ITS IMPRESSIVE STAGE 
SHOW TO THE KONYAALTI 
OUTDOOR THEATRE ON 19 
OCTOBER FOR ITS FANS IN 
ANTALYA.

 BILETIX.COM
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HER İŞİN
BİR UZMANI VAR!

ROMATEM, 14 yıldır ‘işinde uzman’ Doktor, Fizyoterapist, Konuşma Terapisti,
İş-Uğraşı Terapisti, Ortez-Protez Teknikeri, Diyetisyen ve Psikologlar’dan oluşan

dev kadrosuyla insanlığın hizmetinde.

› ROBOTIC REHABILITATION  › STROKE REHABILITATION  › NEUROLOGIC REHABILITATION  
› ORTHOPEDIC REHABILITATION  › CEREBRAL PALSY REHABILITATION  › LOW AND BACK TREATMENT

› NECK PAIN TREATMENT  › SCOLIOSIS  › FIBROMYALGIA  › PAIN MANAGEMENT  › OZON THERAPY  › PRP

İSTANBUL  I  BAKÜ  I  BURSA  I  SAMSUN  I  KOCAELİHayat Harekettir



Üç farklı karakteri canlandırdığınız 
‘Notre-Dame de Paris’ müzikalinde, 
üç farklı duygu ve duruş sergiliyorsunuz. 
Bu farklılıkların hayatla benzerlikleri 
var mı sizce?
Elbette var ve ben hayatın tam da bu kısmını 
seviyorum. Çok farklı projelerde yer aldım. 
Farklılığın dengesine inanan biriyim. 

Peki, Quasimodo karakteri ile 
benzerlikleriniz var mı? 
Fiziksel olarak elbette benzerliklerim 
var! ? İtiraf etmeliyim ki başta bu karaktere 
hiç de uygun olmadığımı düşündüm.  
Fakat Quasimodo karakterine hayat 
verirken içimi eşeledim ve bana yardımcı 
olacak acıyı orada buldum.

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Dürüst, deli, özgün ve tutkulu.

Sahnelerde olmak çocukluk hayaliniz 
miydi?  
Çocukluk hayalim arkeolog olmaktı. 
 Turneler sayesinde bir nevi antropolog 
oldum sayılır! 

Quebec’li bir Kanadalı olarak Fransızca 
ve İngilizce albümleriniz var. Hangi 
dilde duygularınızı daha kolay dile 
getiriyorsunuz?
Müzikteki hislerimi İngilizce, 
cümlelerimdeki hislerimi ise Fransızca. 

Etkisi altında kaldığınız tek bir 
sanatçının ismini sorsak...
Ray Charles.

 GAROUOFFICEL.COM / BILETIX.COM

İSTANBUL’DA BİR KANADALI: GAROU 

A CANADIAN IN İSTANBUL: GAROU VICTOR HUGO’NUN ‘NOTRE-DAME DE PARİS’ 
MÜZİKALİNDE, CANLANDIRDIĞI QUASIMODO 
ROLÜYLE ÜNLENEN KANADALI ŞARKICI VE 
OYUNCU PIERRE GARAND, SAHNE ADIYLA 
GAROU, KARİYERİNİN 20. YILINI KUTLADIĞI 
TURNESİ ‘GAROU - 20 YEARS’ KAPSAMINDA
2 KASIM’DA İSTANBUL VOLKSWAGEN 
ARENA’DA SAHNE ALACAK.

CANADIAN SINGER-ACTOR  PIERRE GARAND KNOWN BY HIS STAGE 
NAME GAROU, WHO GAINED FURTHER RECOGNITION WITH HIS 
PORTRAYAL OF QUASIMODO IN THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME 
MUSICAL TAKES STAGE AT İSTANBUL VOLKSWAGEN ARENA ON 2 
NOVEMBER AS PART OF HIS ‘GAROU – 20 YEARS’ TOUR, CELEBRATING 
THE 20TH YEAR IN HIS CAREER. 

In the musical ‘Notre-Dame de Paris’, you 
portray three different characters, each with 
different emotions and behaviour. 
Do you think these differences have 
something in common with life? 
They definitely do, and this is exactly what 
I love about life. I’ve been involved in very 
different projects. I’m someone who believes 
that difference brings balance.

Well, do you share things in common 
with the character Quasimodo?
Physically, we definitely have things in 
common!? Honestly, in the beginning I didn’t 
think I was at all suited for the part. But in  
order to bring the character Quasimodo to life,  
I searched around inside myself, and I found 
some pain there that helped me out.

How would you describe yourself?
Honest, crazy, original, and passionate.

As a child, did you dream of being on 
the stage?
My childhood dream was to be an  
archaeologist. You could say the tours turn  
me into some kind of anthropologist! 

As a Quebecois, you have albums in both 
French and English. Which language do you 
find it easier to express your feelings in?
In music, it’s English, but in sentences, it’s French. 

If we asked the name of just one artist 
you’ve been influenced by...
Ray Charles. 

 GAROUOFFICEL.COM / BILETIX.COM

_   TREND / HOTWIRE  _
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Görmeden olmaz
MUST SEE

İyi Geceler Anne
ABD’li oyun yazarı Marsha 
Norman’ın, bir anne-kız 
ilişkisi üzerinden hayat, 
umut, umutsuzluk ve ölüm 
temalarını satırlarına taşıdığı 
Pulitzer ödüllü oyunda, 
başrolleri Lale Mansur ve 
Gizem Aldemir paylaşıyor. 
Oyun, 27 ve 28 Ekim’de 
Ankara Sanat Tiyatrosu 
Sahnesi’nde tiyatro 
sevenlerle buluşuyor. 

Gelin Tanış Olalım
Semih Çelenk’in, Yunus 
Emre’nin inanç ve düşünce 
dünyasının izinde kaleme 
aldığı tek kişilik oyunda 
Fırat Tanış, türküler 
aracılığıyla sevgi, aşk, 
hayat, ayrılık ve hasreti 
anlatıyor. Oyun, 10 Ekim’de 
İzmir Bostanlı Suat Taşer 
Tiyatro Sahnesi’nde 
seyirciyle buluşuyor. 

Ölü Ozanlar Derneği 
N.H. Kleinbaum’un 
beyazperde de büyük 
ilgi gören romanından 
uyarlanan oyunda, 
ergenlik çağındaki birkaç 
gencin disiplinli bir yatılı 
okulda geçen dramatik 
hikâyesi anlatılıyor. Oyun, 
30 Ekim’de İstanbul 
Trump Kültür ve Gösteri 
Merkezi’nde sahneleniyor.

Matruşka 
Cem Karakaya ve Derya 
Yıldırım’ın rol aldığı, iki 
insanın birbirini tanıma, 
anlama ve bir arada 
yaşama mücadelesine 
dair tek perdelik oyun, 
25 Ekim’de İstanbul 
Gaziosmanpaşa 
Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluşuyor.

NIGHT, MOTHER 
LIFE, HOPE, HOPELESSNESS 
AND DEATH ARE THE THEMES 
EXPLORED IN THIS PULITZER 
PRIZE-WINNING PLAY ABOUT 
A MOTHER-DAUGHTER 
RELATIONSHIP BY AMERICAN 
WRITER MARSHA NORMAN. LALE 
MANSUR AND GİZEM ALDEMİR 
SHARE THE LEAD ROLES IN 
PERFORMANCES AT THE ANKARA 
SANAT THEATRE ON 27-28 
OCTOBER. 

 AST.COM.TR

LET’S GET TO KNOW EACH 
OTHER
TAKING AS ITS SUBJECT YUNUS 
EMRE AND HIS WORLD OF BELIEF 
AND THOUGHT, SEMİH ÇELENK’S 
ONE-MAN PLAY USES THE SONGS 
OF FIRAT TANIŞ AS A VEHICLE 
FOR EXPLAINING LOVE, LIFE, 
SEPARATION AND LONGING. THE 
PLAY WILL BE STAGED IN İZMİR 
AT THE SUAT TAŞER THEATRE IN 
BOSTANLI ON 10 OCTOBER.

 BILETIX.COM

DEAD POETS SOCIETY 
A DRAMATIC STORY ABOUT A 
GROUP OF ADOLESCENTS AT A 
STRICT BOARDING SCHOOL, N.H. 
KLEINBAUM’S NOVEL RECEIVED 
A LOT OF ATTENTION WHEN 
IT WAS TURNED INTO A FILM. 
YOU CAN SEE A PERFORMANCE 
OF THE THEATRE ADAPTATION 
IN İSTANBUL AT THE TRUMP 
CULTURE AND PERFORMANCE 
CENTRE ON 30 OCTOBER.

 TIYATROKEDI.COM 
     WEBNODE.COM.TR       
     TRUMPALISVERISMERKEZI.COM

MATROUSHKA 
AUDIENCES CAN CATCH 
THIS ONE-ACT PLAY ABOUT 
TWO PEOPLE’S STRUGGLE TO GET 
TO KNOW EACH OTHER, UNDERSTAND 
EACH OTHER AND LIVE TOGETHER 
STARRING CEM KARAKAYA AND 
DERYA YILDIRIM AT THE 
GAZİOSMANPAŞA STAGE IN 
İSTANBUL ON 25 OCTOBER. 

 SEHIRTIYATROLARI.IBB.ISTANBUL
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B a m b a ş ka  Bi r

BUĞRA GÜLSOY, ŞU SIRALAR HAYATININ YENİ BİR EVRESİNDE. DAHA HUZURLU,  
DAHA GERÇEKÇİ VE HER ZAMANKİNDEN DAHA NET.

THESE DAYS, BUĞRA GÜLSOY IS ENTERING A WHOLE NEW PHASE IN HIS LIFE – 
MORE RELAXED, MORE REALISTIC, AND MORE FOCUSED THAN EVER.

A WHOLE OTHER  BUĞRA GÜLSOY

RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN   FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPHY: ERHAN TARLIĞ

_   PORTRE / PORTRAIT  _

BUĞRA GÜLSOY
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Cuma günleri 
evlerimize Kızım 
isimli televizyon 
dizisiyle konuk 
oluyorsunuz. 
Hikâyesini sizden 
de dinleyelim...
Varlığından yeni haberdar 
olduğu, bir anda karşısına çıkan 
kızının sorumluluğunu kabul 
etmek istemeyen bir adamla, 
baba şefkatine ihtiyaç duyan 
bir kızın hikâyesi. Hayatta dikiş 
tutturamamış, dokunduğu her şeyi 
mahveden bir babayla dokunduğu 
her şeyi iyileştiren bir kızın, aile 
olabilme çabasının öyküsü… 

Baba karakterine hayat vermek nasıl 
bir duygu?
Rollere hazırlanırken daha çok ne 
olduklarıyla değil, kim olduklarıyla 
ilgilenip onların duygularını 
anlamaya çalışıyorum. Baba 
karakterini oynarken hissetmeniz 
gereken, belki de sizin kanınızdan, 
canınızdan olan bir bebeği 
kucağınıza aldığınızda hissettiğiniz 
o duygudur. İnşallah yakında bu 
duyguyu tadabilirim.
 
Çalışmalarınızın olmadığı dönemlerde, 
yazmaya ağırlık verdiğinizi biliyoruz. 
Son dönemde neler yazıyorsunuz?
Önümüzdeki yıl çıkmasını 
planladığım ilk romanım üzerinde 
çalışıyorum. 1. ve 2. Dünya 
Savaşı’na tanıklık etmiş bir 
Türk’ün gerçek hikâyesi. Pek çok 
duygunun yerini öfkeye bıraktığı 
bir dönemde, İstanbul’dan 
Avrupa’ya uzanan bir kaçışın 
hikâyesi. Bu hikâyeyi, beş yıl önce 
bir film senaryosu olarak yazmaya 
başlamıştım, ancak sonra roman 
dinamikleri içerisinde anlatmanın 
daha doğru olacağını düşündüm. 
Bu yüzden de senaryo yazmaya ara 
verip sadece romana yoğunlaştım. 

You’ll be a guest in our homes on 
Fridays with a role in the series 
Kızım. Let’s hear what it’s about 
from you... 
It’s the story of a man who suddenly learns that he has a 
daughter, and while she’s in need of a father’s love, he’s 
unwilling to accept his responsibility for her. It’s a story of a 
man who is unable to hold things together and who destroys 
everything he touches, a girl whose touch makes everything 
whole, and their struggle to be a family. 

How did it feel to bring the character of the father to life? 
 When I’m preparing for a role, it’s not so much what I’m 
dealing with, but who I’m dealing with that I’m interested 
in, and I try to understand their feelings. When you play a 
father, you need to feel the same emotion you might feel when 
you cradle your own child in your arms. Hopefully, I’ll get to 
experience that feeling for myself someday soon.

We know that when you’re not involved in shooting, you spend most  
of your time writing. What is it you’ve been writing these days?
I’m working on my first novel, which I plan to have  
published next year. It’s the true story of a Turk who has 
witnessed both World Wars. It’s the story of someone 
escaping from İstanbul to Europe during a period of time 
in which anger has replaced many other emotions. I began 
writing this story as a film script five years ago, but later I felt 
that it would make more sense for the tale to unfold within 
the dynamics of a novel, so I took a break from the screenplay 
and just concentrated on the novel.  

“HER ŞEYİ 
DAHA ÇOK 
İÇİMDE YAŞAYIP 
DIŞARIYA FARK 
ETTİRMİYORDUM. 
KAPALI BİR YAPIM 
VARDI VE AZ 
KONUŞURDUM. 
ŞİMDİ İÇİME 
HAPSETTİKLERİMİ 
DIŞARIYA 
ÇIKARMAYI 
ÖĞRENDİM.”

“I USED TO KEEP 
EVERYTHING 
INSIDE ME AND 
DIDN’T LET IT 
SHOW ON THE 
OUTSIDE. I WAS 
A CLOSED BOOK, 
I TALKED VERY 
LITTLE. NOW, 
I’VE LEARNED 
TO LET OUT THE 
THINGS I’VE KEPT 
IMPRISONED 
INSIDE OF ME.”
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Sahnede ve beyazperdede suç ve suçlu 
psikolojisinden hareketle bir üçleme yarattınız. 
Bu alanda derinlemesine düşünmeye nasıl ve ne 
zaman başladınız? 
Ankara’da lise yıllarında durakta otobüs 
beklerken gözümün önünde vahşi bir 
bıçaklama olayı olmuştu. O dönemde, “Bir 
insanı suça ne teşvik eder, hangi durumlar 
suç işlemesini sağlar?” gibi sorular kafama 
üşüşmüştü. Üniversitede Krzysztof 
Kieślowski’nin Öldürme Üzerine Kısa Bir 
Film’ini izlediğimde ise bu alana yönelik 
merakım perçinlendi. Yıllar içerisinde 
bu konuda düşünüp okumalar yaptım. 
Biriktirdiklerimin bir kısmı Pragma ve Inferno 
isimli iki tiyatro oyunu ve Inside (Mahalle) 
filmi ile dışarı çıktı. Üçlemenin her birini tek 
bir kelimeyle anlatacak olursam Pragma inanç, 
Inside toplum ve Inferno da bireyi anlatıyor. 

Serhat Teoman ile birlikte, ilk kez yönetmen 
koltuğuna oturduğunuz Mahalle’den ve 
yönetmenlik denemesinden geriye neler kaldı?
Mahalle, bizim için bir sinema okulu oldu. 
Yazım sürecinden çekim aşamasına kadar, 
kurgu, renk ve ses dâhil bütün süreçlerin bir 
hikâyeyi anlatmada ne kadar önemli olduğunu 
yaşayarak öğrendik. Buna filmin seyirciyle 
buluşması da dâhil. 

İlerleyen yıllarda oyunculuk yapmadan, yalnızca 
yönetmenliğini üstleneceğiniz bir proje olacak mı?
Bu haberi sizin aracılığınızla duyurmuş olayım: 
Önümüzdeki yaz, yine Serhat’la birlikte 
çekeceğimiz, ancak oyuncu olarak içerisinde 
rol almayacağımız bir hikâye üzerinde 
çalışıyoruz. Ömrüm yettiğince oyunculuk 
yapmak istiyorum ancak ilk adımlarını attığım 
yönetmenlik de artık hayatımda ve olmaya 
devam edecek. 

 40’lara doğru uzanan yolculuğunuz nasıl geçiyor? 
Oyunculuk, yazarlık ve yönetmenlik 
süreçlerinde içimde kopan fırtınalar, 
hayatımdaki sakinliğe biraz tezat galiba. Belki 
de olmazsa olmazlar, birbirini dengeliyordur. 
Geçmişle kıyasladığımda, hayattan ne istediğini 
daha iyi analiz eden, hayalcilikle uğraşmayı 
bırakıp onların gerçekleşmesi için adımlar 
atmaya çabalayan bir Buğra görüyorum. Hangi 
insanlara güvenmesi ve yola hangi insanlarla 
devam etmesi gerektiği konusunda daha iyi 
karar veren birini... 

You created a fast-paced trilogy about crime and criminal psychology for the theatre and 
for film. When and how did you start concentrating on this subject?
When I was in high school in Ankara, I witnessed a horrible stabbing while  
I was waiting at a bus stop. That’s when I started brooding over questions 
like, “What drives a person to crime?” and “Under what conditions do crimes 
take place?” This subject really grabbed hold of my curiosity when I was in 
university and I saw Krzysztof Kieślowski’s A Short Film About Killing. Over the 
years, I have read and thought a lot about this subject. What I learned from my 
readings has revealed itself in my plays, Pragma and Inferno, and my film Inside 
(Mahalle). If I were to explain each one of these in a single word, I’d say Pragma 
is about belief, Inside is about society, and Inferno is about the individual. 

Together with Serhat Teoman, your first experience in the director’s chair was with Inside. 
What did you take away from that experience?
Inside was like film school for us. We learned from experience how important 
everything in the process is for getting the story across, from the writing to the 
filming, the editing, the colour, and the sound. 

Do you have any plans for any upcoming projects that involve just directing, without acting?
I’ll use the opportunity you’re giving me to make that announcement: I’m 
working on a story for a production I’ll be shooting next summer, again with 
Serhat, but we won’t be appearing in the cast. I want to keep on acting as long as 
I can, but now that I’ve taken the first steps as a director, that’s part of my life, 
too, and I want to keep on directing. 

How is the journey of life going, as you head towards your forties?
The storm raging inside me when I’m acting, writing, or directing is probably a 
bit of a contrast to my calm and quiet life. Maybe that’s the way it needs to be; 
they balance each other out. I see a Buğra who is better able to analyse what 
he wants from life than he was in the past and who has stopped just messing 
around with imaginary things, but is trying to take steps to turn them into 
reality. He’s also someone who is taking better decisions about whom to trust 
and whom to keep in his life.
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Son yıllarda törpülediğiniz yönleriniz oldu mu?
Her şeyi daha çok içimde yaşayıp dışarıya fark 
ettirmiyordum. Kapalı bir yapım vardı ve az 
konuşurdum. Şimdi içime hapsettiklerimi 
dışarıya çıkarmayı öğrendim. Söylemek 
istediğim şeyleri sonuçları ne olursa olsun dile 
getirebiliyorum. Bu durum insanı daha özgür 
kılıyormuş!
 
20 yaşındaki Buğra’ya bir nasihat verecek olsanız 
 ona ne derdiniz?
Daha vefakâr ol, sana iyilik yapanı unutma, 
benmerkezci olma, herkese hemen güvenme, 
panik olma, düşünerek karar ver, bir de 
gençliğinin kıymetini bil ve daha çok hata  
yap. Yap ki doğruyu daha çabuk öğren.
 
Son on yılı düşündüğünüzde nelere “iyi ki”, 
diyorsunuz?
İyi ki “Mimarlık mı oyunculuk mu?” sorusuyla 
baş başa kaldığım o yol ayrımında kalbimin 
sesini dinleyip oyunculuğu seçmişim ve 
ailem beni bu yolda desteklemiş. İyi ki Serhat 
Teoman, Emre Erkan ve Mert Öner dâhil, iyi 
dostlar biriktirmişim. İyi ki Nilüfer (Gürbüz) 
ile birbirimizin hayatına girmişiz ve Nilüfer, 
hayatımın merkezi haline gelmiş, iyi ki’lerimin 
çoğu onunla olmuş. Hilal Saral’la iyi ki 
tanışmışım ve iyi ki Derviş Zaim senaryo yazma 
konusunda beni teşvik etmiş, yardımcı olmuş. 
İyi ki aynı sahne üzerinde “ruh partnerim” 
dediğim Özge Özpirinçci’yi bulmuşum. Her ne 
kadar kendisine vefasızca davransam da -bir 
gün içimi yiyip bitiren bu utançtan kurtulmayı 
başarıp kendisinden özür dileyeceğim- beni 
ben yapan, bana hayatı ve tiyatroyu öğreten 
Mehmet Ulubatlı’yı tanımışım iyi ki... 

Hayatta nelere tutkuyla bağlısınız?
Yazmaya, oynamaya ve Nilüfer’e... 
  
Bu kadar yoğun çalışırken neler size iyi geliyor? 
Film izlemek, bol bol okumak, araştırmak ve 
yazmak. Ayrıca dostlarımın ve sevdiklerimin 
yanında olmak. Hayatın herkese çok fazla 
arkadaş yerine iyi dostlar vermesini diliyorum. 
 
Peki, neler sizi rahatsız ediyor?
Hoşgörüsüzlük… Hoşgörüsüzlüğün bulaşıcı 
olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz 
dönemde insanlar, birbirlerine karşı toleranslarını 
giderek yitirmeye başladı. Uzlaşının eksildiği, 
empatinin azaldığı bir yerküre, freni patlamış bir 
kamyonun yokuş aşağı inmesi gibi.  

Have you smoothed out any of your rough spots in recent years?
I used to keep everything inside me and didn’t let it show on the outside.  
I was a closed book, I talked very little. Now, I’ve learned to let out the things 
I’ve kept imprisoned inside of me. I say what I want to say, regardless of the 
consequences. This way you’ve got more freedom!

Is there any advice you would have liked to give to the 20-year-old Buğra?
Be more loyal, don’t forget the people who do you favours, don’t be egocentric, 
don’t trust everyone automatically, don’t panic, think through your decisions – 
and know the value of youth, and make more mistakes. Make them in order to 
learn what’s right more quickly.

When you look back over the past decade, what are you most happy about?
I’m happy that when I had to decide, “Architecture or acting?” I followed my 
heart and chose acting, and I’m happy my family supported me in this decision. 
I’m happy that I’ve got good friends, including Serhat Teoman, Emre Erkan and 
Mert Öner. I’m happy that Nilüfer (Gürbüz) and I have entered each other’s 
lives, and that Nilüfer has become the centre of mine (most of the things that 
make me happy happen when we’re together). I’m happy to have met Hilal 
Saral, and I’m happy that Derviş Zaim convinced me to write screenplays and 
helped me with them. I’m happy that I found Özge Özpirinçci, my “soul mate” 
on the stage. And no matter how disloyal I’ve been towards him – one day 
I’ll manage to get rid of the shame that’s eating me up inside and ask for his 
forgiveness – I’m happy to know Mehmet Ulubatlı, who made me what I am, 
who taught me about life and about theatre.

What are you passionately attached to in life?
Writing, acting, and Nilüfer.

What is it that you enjoy when you’re working this hard?
Watching films, reading a lot, researching and writing. And spending time with 
friends and family. I wish everyone a life with good friends instead of a whole 
lot of acquaintances.

And what are you disturbed by?
Intolerance... I think intolerance is contagious. We’re living in times when people are 
starting to have less and less tolerance for one another. A world in which understanding and 
empathy are on the wane is like a truck that’s blown its brakes and is heading downhill.     
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Pegasus’un Deney�ml� Kaptanları Göklere Veda Ett�

Pegasus Hava Yolları’nın 
tecrübeli Boeing kaptanı 
ve Uçuş İşletme Genel 
Müdür Yardımcısı 
Reha Özdemir ile 
Boeing kaptan 
pilotlarından Doğan 
İnanç, jübile uçuşlarını 
gerçekleştirerek emekliye 
ayrıldı. 20 bin saatin 
üzerinde uçuş tecrübesi 
olan kaptan pilotlardan 
Reha Özdemir, 2007 
yılından bu yana Pegasus 
Hava Yolları bünyesinde 
görev almaktaydı.  
45 yıllık pilotaj 
deneyimine sahip olan 
Özdemir, eğitmen 
pilot olarak Pegasus’a 
katkı sunmaya devam 
edecek. Boeing kaptan 
pilotu Doğan İnanç ise 
2008 yılından bu yana 
Pegasus Hava Yolları 
bünyesinde görev 
almaktaydı. Kaptanların 
jübilesi, misafirlere ve 
uzun yıllar boyunca 
birlikte çalıştıkları ekip 
arkadaşlarına duygu dolu 
anlar yaşattı.

_   HABER / NEWS  _

EXPERIENCED PEGASUS 
AIRLINE BOEING PILOTS 
REHA ÖZDEMİR AND DOĞAN 
İNANÇ RETIRED AFTER 
THEIR JUBILEE FLIGHTS. 
CAPTAIN REHA ÖZDEMİR, 
WHO HAS BEEN WITH 
PEGASUS SINCE 2007, 
IS ALSO THE AIRLINES 
CHIEF FLIGHT OPERATIONS 
OFFICER. ÖZDEMİR HAS 
CLOCKED OVER 20,000 
HOURS OF FLIGHT TIME IN 
HIS 45 YEARS AS A PILOT, 
AND HE WILL CONTINUE TO 
CONTRIBUTE TO PEGASUS 
OPERATIONS AS A FLIGHT 
INSTRUCTOR. CAPTAIN 
DOĞAN İNANÇ HAS FLOWN 
WITH PEGASUS AIRLINES 
AS A BOEING PILOT SINCE 
2008. THE JUBILEE 
FLIGHTS WERE EMOTIONAL 
OCCASIONS FOR BOTH 
PILOTS, GUESTS AND THEIR 
LONG-TIME FLIGHT-CREW 
COLLEAGUES. 

TWO 
EXPERIENCED 
PEGASUS PILOTS 
BID FAREWELL 
TO THE SKIES
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_   HABER / NEWS  _

PEGASUS AIRLINES, THE AIRLINE THAT BELIEVES THAT EVERYONE HAS THE RIGHT TO FLY, HAS MADE 
IT TO THE FINALS IN THE “CUSTOMER INSIGHT AND FEEDBACK” CATEGORY OF THE INTERNATIONAL 
CUSTOMER EXPERIENCE AWARDS, WHICH EVALUATES CUSTOMER EXPERIENCE PROJECTS FROM 
COMPANIES ALL OVER THE WORLD. 
PEGASUS AIRLINES IS THE ONLY COMPANY FROM TURKEY’S CIVIL AVIATION SECTOR TO HAVE MADE  
IT TO THE FINALS. PEGASUS AIRLINES CHIEF COMMERCIAL OFFICER GÜLİZ ÖZTÜRK HAD THIS TO 
SAY ON THE SUBJECT: “AS PEGASUS AIRLINES, ONE OF OUR TOP-PRIORITY GOALS IS DEVELOPING 
AND IMPROVING OUR GUESTS’ TRAVEL EXPERIENCES BEFORE, DURING AND AFTER THEIR FLIGHTS. 
WITHIN THIS FRAMEWORK, WE’RE HAPPY TO ANNOUNCE THAT WE’VE MADE IT TO THE FINALS OF 
THE INTERNATIONAL CUSTOMER EXPERIENCE AWARDS IN THE ‘CUSTOMER INSIGHT AND FEEDBACK’ 
CATEGORY WITH OUR ACTIVELY ONGOING PROJECTS. MOREOVER, WE ARE ALSO PROUD TO BE 
REPRESENTING THE TURKISH CIVIL AVIATION SECTOR IN THE AWARDS... WE WILL CONTINUE IMPROVING 
THE CUSTOMER EXPERIENCE WITH EACH AND EVERY DAY THAT GOES BY.” 

PEGASUS REACHES FINALS  
OF INTERNATIONAL CUSTOMER 
EXPERIENCE AWARDS

Uçmanın herkesin hakkı 
olduğuna inanan Pegasus 
Hava Yolları, dünyanın 
dört bir yanındaki 
işletmelerin müşteri 
deneyimi projelerinin 
değerlendirildiği Uluslararası 
Müşteri Deneyimi Ödülleri 
kapsamında, “Müşteri 
İçgörüleri ve Geri Bildirim” 
kategorisinde finale kaldı.  
Söz konusu ödül listesinde, 
Türk sivil havacılığını 
temsil eden tek isim olan 
Pegasus Hava Yolları’nın 
Ticaretten Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Güliz 
Öztürk konuyla ilgili olarak: 
“Pegasus Hava Yolları olarak, 
öncelikli hedeflerimizden 
biri, misafirlerimizin 
uçuş öncesinde, sırasında 
ve sonrasındaki seyahat 
deneyimlerini daha da 
geliştirmek ve iyileştirmek. 
Bu kapsamda yapmaya 
devam ettiğimiz etkin 
projelerle Uluslararası 
Müşteri Deneyimi Ödülleri 
kapsamında, ‘Müşteri 
İçgörüleri ve Geri Bildirim’ 
kategorisinde finale 
kaldığımızı paylaşmaktan 
büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Ayrıca, ödüller 
kapsamında Türk sivil 
havacılık sektörünü temsil 
etmek de bizim için ayrı 
bir gurur kaynağı… Misafir 
deneyimini her geçen gün 
daha da iyileştirmeye devam 
edeceğiz” dedi.
 

Pegasus,Uluslararası Müşter� Deney�m�

Ödüller�’nde F�nale Kaldı 
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_   HABER / NEWS  _

Pegasus Hava Yolları’ndan 
Tem�z B�r Dünya İç�n Adım

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
düzenlediği Uluslararası Havacılık İçin Karbon Ofset ve 
Azaltma Planı (CORSIA) semineri geçtiğimiz ay, Pegasus 
Hava Yolları desteğiyle; Entegre Yönetim Sistemleri ve İş 
Mükemmelliği Departmanı organizasyonunda İstanbul’da 
gerçekleşti. Seminer, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, ulusal ve uluslararası havayolu temsilcileri, 
Anadolu Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi öğretim 
üyeleri olmak üzere altı ülkeden toplam 34 katılımcıyla 
gerçekleştirildi.

Havayollarının, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
ICAO’nun tüm üye ülkelerinde 1 Ocak 2019 tarihinden 
itibaren geçerli olacak CORSIA’ya hazırlanmalarına ve 
emisyon izleme planlarını geliştirmelerine yardımcı 
olmak amacıyla düzenlenen seminerde; emisyon izleme 
yöntemlerinden yakıt kullanımı izleme yöntemlerine, 
veri yönetimi gereksinimlerinden veri boşluklarına 
kadar birçok alanda bilgi paylaşıldı. Seminerde ayrıca, 
havayollarının emisyonların izlenmesine hazır hale 
getirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almasının önemi 
vurgulandı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 
seminerin açılışında “Standartlar, şüphesiz ki bir 
sektörün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için kritik 
önem taşıyor; özellikle de sivil havacılık gibi hassas ve 
önemli bir sektör için. IATA’nın düzenlediği ve ICAO’nun 
CORSIA'nın detaylarıyla aktarıldığı bu etkinlik, sivil 
havacılık sektörünün karbon emisyonunu kontrollü şekilde 
azaltması ve çevreye duyarlı bir şekilde daha da gelişmesi 
adına değerli katkılar sağlayacak. Türk sivil havacılık 
sektörü adına, bu önemli seminere destek olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

HELD BY THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 
AND HOSTED BY PEGASUS AIRLINES', THE ORGANIZATION OF 
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS AND BUSINESS EXCELLENCE 
DEPARTMENT, THE CARBON OFFSETTING AND REDUCTION 
SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION SEMINAR TOOK PLACE 
LAST MONTH IN İSTANBUL. A TOTAL OF 34 PARTICIPANTS 
ATTENDED THE SEMINAR, INCLUDING OFFICIALS FROM THE 
GENERAL DIRECTORATE OF CIVIL AVIATION, REPRESENTATIVES 
OF TURKISH AND INTERNATIONAL AIRLINES, AND ACADEMICIANS 
FROM ANADOLU AND ÖZYEĞİN UNIVERSITIES. 

THE SEMINAR WAS HELD TO PROVIDE ASSISTANCE TO AIRLINES IN 
THE DEVELOPMENT OF EMISSION INSPECTION PLANS AND OTHER 
PREPARATIONS FOR THE CORSIA, WHICH GOES INTO EFFECT 
ON 1 JANUARY 2019 IN ALL COUNTRIES THAT ARE MEMBERS 
OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION (ICAO). 
DURING THE SEMINAR, PARTICIPANTS SHARED INFORMATION 
ON A WIDE RANGE OF SUBJECTS, INCLUDING EMISSION AND 
FUEL-UTILISATION MONITORING METHODS, DATA MANAGEMENT 
REQUIREMENTS, AND DATA GAPS. IN ADDITION, THE SEMINAR 
STRESSED HOW IMPORTANT IT IS FOR AIRLINES TO TAKE ALL THE 
NECESSARY MEASURES TO PREPARE FOR EMISSION MONITORING. 

IN HIS SPEECH OPENING THE SEMINAR, PEGASUS AIRLINES 
GENERAL  MANAGER MEHMET T. NANE SAID: “THERE IS NO 
QUESTION THAT STANDARDS PLAY A CRITICAL ROLE IN THE 
DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE GROWTH OF A SECTOR, 
ESPECIALLY ONE OF SUCH A CRITICAL NATURE AS CIVIL 
AVIATION. THIS EVENT, ORGANISED BY IATA TO PRESENT THE 
DETAILS OF THE ICAO’S CORSIA, WILL PLAY AN IMPORTANT 
ROLE IN THE CONTROLLED REDUCTION OF CARBON EMISSIONS 
IN THE CIVIL AVIATION SECTOR AND ITS DEVELOPMENT IN AN 
ENVIRONMENTALLY SENSITIVE MANNER. IN THE NAME OF THE 
TURKISH CIVIL AVIATION SECTOR, IT IS OUR GREAT PLEASURE TO 
PROVIDE SUPPORT TO THIS IMPORTANT SEMINAR.” 

PEGASUS AIRLINES 
IS WORKING FOR A 
CLEANER WORLD
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ING Pegasus BolBol Kart’lılar tüm seyahatlerini ayrıcalıkla yaşıyor!

Siz de alışveriş yaptıkça BolPuan kazanmak ve avantajlarla dolu 
seyahat programından yararlanmak için ING Pegasus BolBol Kart 
ile hemen uçuşa geçin.

PGS boşluk
TC KİMLİK NO yaz,

2205’E SMS
gönder!

Başvurmak için

ING Pegasus BolBol Classic Kart ile her 100 TL’lik alışverişinize 20 BolPuan, her 100 TL’lik seyahat harcamanıza 40 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium 
Kart ile yapılan her 100 TL’lik alışverişinize 50 BolPuan kazanırsınız. Kartlarınızla Pegasus Havayolları’nda gerçekleşen harcamalardan ise Pegasus BolBol uçuş 
programı kapsamında her ek 100 TL’lik alışverişiniz için 100 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium Kart’ınızla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılda 
6 kez ücretsiz Fast Track, yılda 6 kez %50 indirimli Vale Parking ve Lounge hizmetinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ingbank.com.tr’de.

ING Pegasus BolBol Kart 
ile BolPuanlar cepte!

ingbank.com.tr  | 0850 222 0 600



2 0 1 8  İ L K  F I R S A T  P R O G R A M I  K A T I L I M C I S I  2 5  G E N Ç , 
A R A L I K  A Y I N D A  P R O G R A M I  T A M A M L A Y A C A K !

I n  D e c e m b e r  2 0 1 8 ,  F i r s t  C h a n c e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m !

Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarını yöneten,  
Emine Sabancı Kamışlı’nın Başkanlığını yaptığı Esas Sosyal 
tarafından geliştirilen İlk Fırsat Programı, üniversiteden 
yeni mezun gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam 
zamanlı çalışarak deneyim kazanmalarını ve iş dünyasına daha 
donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını amaçlıyor. 12 ay boyunca, 
gençlerin STK’lardaki istihdam maliyetini karşılayan Esas Sosyal, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun belirlediği 21. Yüzyıl Becerileri 
kapsamında, onlara 200 saatin üzerinde profesyonel gelişim 
olanakları sunuyor. 

Program, üç yıldan bu yana 60 genç katılımcının kariyerlerine ilk 
adımlarını atmalarına olanak verdi. İlk Fırsat Programı, 2016’dan 
bu yana 5.500 başvuru arasından profesyonel insan kaynakları 
yöntemleriyle seçilen; 27 farklı üniversiteden 60 gence 21 farklı 
STK’da işbaşı deneyimi sağladı. Programı tamamlama oranı %97 
olan gençlerin yine %97’si programı tamamladıktan sonraki üç 
ay içinde, özel sektördeki farklı firmalarda ve farklı STK’larda 
yeni işlerine yerleşti. 2018 katılımcısı 25 genç ise Aralık ayında 
programı tamamlayarak yeni işlerine geçiş yapacaklar. Biz de 
katılımcılara sorduk: İlk Fırsat ile hayatınızda ne değişti ve bu 

süreçte kazanımlarınız neler oldu?

Hazal Aktaş
“İlk Fırsat Akademisi kapsamında 

aldığım eğitimler, bana stres 
altında doğru kararlar alabilmeyi 
öğretti. Artık daha analitik 
düşünüyor ve kendime 
güveniyorum. Networking, kriz anı 
yönetimi, beden dili, motivasyon 

yönetimi gibi 21. yüzyıl becerileri 
kazanmamın yanı sıra İngilizce 

ve Microsoft Office programları 
desteğiyle becerilerimi ileri seviyeye 

taşıdım. Aynı zamanda, aldığım mentor 
desteği, kariyerime nasıl yön vermem gerektiğini öğretti bana.”

2017’de Adnan Menderes Üniversitesi’nden mezun olan Hazal 
Aktaş, İlk Fırsat kapsamında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda 
Muhasebe Elemanı olarak çalışmaktadır. Programı Aralık 
2018’de tamamlayacaktır.

“Thanks to First Chance, I became capable of making better 
decisions under stress. Now I have better analytical thinking 
skills and trust myself more. I improved my English and Microsoft 
Office program skills as well as 21st century skills like networking, 
crisis management, body language and motivation.  Also, with the 
support of my mentor, I know how to guide my career.”

Hazal Aktaş graduated from Adnan Menderes University in 
2017. As a First Chance participant, she works at the Turkish 
Spastic Children Foundation as an Accounting Assistant. She will 
complete the program in December 2018. 

The First Chance Program was developed by Esas Social, which 
manages the social investments of Şevket Sabancı and his family, 
and is led by Chairwoman Ms. Emine Sabancı Kamışlı.  
The program helps new university graduates transition from 
school to work by covering costs for one year of full-time 
employment in civil society organisations and providing additional 
professional development designed to develop 21st Century 
Skills, including more than 200 hours of skill training, English 
language support, development and mentoring support. Over the 
past three years, 60 participants took first steps in their career, 
gaining work experience and skills. 

Since 2016, the program received more than 5.500 applications, 
and selected 60 participants from 27 universities by applying a 
comprehensive human resources method. 97% of participants 
successfully completed the 12 months program and 97% of them 
started their new jobs in both private and non-profit sectors 
within 3 months of the end of the program. In December 2018,  
25 participants will complete the program. We asked them what 
they gained and how this experience affected their development.

Gizem Çiğdem Daşdemir 
“İlk Fırsat Akademi eğitimlerinden sonra 

kendimi daha iyi ifade edebilmeyi 
öğrendim. Eleştirel düşünme becerileri 

ve hızlı karar alma eğitimleri sayesinde 
hedeflerimi netleştirdim. Çatışma 
yönetimi eğitimiyle de kendi içimde 
ve sosyal çevremde gözlemleme, 
analiz etme ve çözüm odaklı olma 
becerilerini kazandım. Bu durum 

uyum sürecimi ve çalışmalarımı 
olumlu yönde etkiledi. ‘Fark yaratmak 

için farklı olma’ bilincim gelişti ve bunu 
uygulayabilmek bana güç veriyor.”

2017’de Sakarya Üniversitesi’nden mezun olan Gizem Çiğdem 
Daşdemir, İlk Fırsat kapsamında TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı’nda Kaynak 
Geliştirme Asistanı olarak çalışmaktadır. Programı Aralık 2018’de 
tamamlayacaktır.

“As a result of First Chance, I learned to express myself better. I can 
define straight goals thanks to critical thinking skills and decision 
making trainings and gained the ability to observe, analyse and focus 
on solutions. I became aware of the fact that making a difference 
comes from being different. Applying what I learned gives me strength 
and improves my performance.”

Gizem Çiğdem Daşdemir graduated from Sakarya University in 2017.  
As a First Chance participant, she works at TEMA (The Turkish 
Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the 
Protection of Natural Habitats) Foundation as a Fundraising Assistant. 
She will complete the program in December 2018. 

 For all 2018 participants: www.ilkfirsat.org/en/katilimcilar/2018  Tüm 2018 katılımcıları için: www.ilkfirsat.org/tr/katilimcilar/2018 
Daha fazla bilgi için / For more please contact info@esassosyal.org / bilgi@ilkfrsat.org www.linkedin.com/company/esas-sosyal/

2

70    Pegasus _
 
Ekim / October 2018







s e y a h a t
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

L o n d r a ’ d a  S a n a t l a  R a n d e v u

A RENDEZVOUS WITH ART IN LONDON

t r a v e l



YAŞLI GÖVDELERDE GENCECİK, 
BONCUK BONCUK SİYAHA ÇALAN 
TANELER... HER BİRİ, DERİN BİR  
TARİH VE MİTOLOJİK ANLAMLA 
YÜKLÜ… ŞİMDİ BU LEZZETİN 
PEŞİNDEN AYVALIK’A GİTMENİN, 
TARİH BOYUNCA YÜZLERCE 
MEDENİYETE TANIKLIK EDEN 
KADİM ZEYTİN AĞAÇLARININ 
GÖLGESİNDEKİ ŞÖLENE ORTAK 
OLMANIN VAKTİDİR. 

SMALL, BLACKISH BEADS STRUNG ALONG WIZENED 
OLD TRUNKS... EACH ONE CHARGED WITH A VENERABLE 
HISTORY AND MYTHOLOGY... NOW THAT THE TREES ARE 
LOADED DOWN WITH OLIVES, IT’S THE PERFECT TIME 
TO GO TO AYVALIK, WHERE THE ANCIENT GROVES HAVE 
WITNESSED HUNDREDS OF CIVILISATIONS COME AND GO 
OVER CENTURIES. 

AYVALIK:  
HARVEST TIME IN  
THE LAND OF OLIVES

_   SEYAHAT / TRAVEL  _

YAZI / TEXT: GÖKÇE ÇİÇEK

A Y V A L I K :

74    Pegasus _
 
Ekim / October 2018



Z ey t i n  D i ya r ı n d a  H a s at  Mevs i m i

Pegasus _
 
Ekim / October 2018    75



_   SEYAHAT / TRAVEL  _

dove and an olive branch...Two symbols of peace obtained from na-
ture... The ancients probably knew a thing or two. When you come to 
think of it, we are taught that a dove brought an olive branch back to 
Noah’s Ark as a sign that the “Great Flood” that had turned the world 
upside-down had at last come to an end and that the Creator had once 
again made peace with humanity. The primeval tree of human history, 

recognised in mythology as “the first tree” or “the tree of immortality”, mentioned 
in the Koran as “the holy tree”, its branch is still seen as a unifying bridge between 
cultures and a symbol of peace. For this reason, we shouldn’t be surprised that it 
instils a peaceful atmosphere thousands of kilometres away from the lands in which it 
flourished and around which a distinct culture was formed. Peace is part of the olive’s 
nature! Just as it is part of the nature of the Aegean... While olives are associated with 
many of the regions of Turkey, nowhere is it so much a part of the regional identity 
as it is in the Aegean. No one loves to see those black eyes peeking out from among 
the slender leaves as much as the people of the Aegean, because for them, the olive 
represents not just a livelihood, but a lifestyle. Life here emerges in the shadows of 
the olive tree. While time may pass, and the trees pass down from hand to hand, they 
continue to offer their miraculous fruits to the local residents. 

With the coming of fall, the Aegean springs to life... The olives that flowered in the 
month of May and have continued to grow until the last days of summer start to 
get restless when they sense the autumn air, emerging in a chain reaction of colour 
among the silver-green leaves. From grey to green, pink to wine, brown, purple, and, 
finally, a reddish black. The olive fruit, which have remained clustered on the branch-
es until mid-autumn, are waiting in readiness to fall to the bottom of the thousand-
year-old tree trunks. And when harvest comes to the land of olives, Ayvalık, naturally, 
is the star! How could it be otherwise? Hundred thousands of olive trees are rooted in 
the soil of this district, more than half of which is devoted to olives. The “geographical 
indication” awarded to Ayvalık is a sign that the region has finally come of age.

A

ir güvercin, bir de zeytin 
dalı… Barışın doğadan 
gelen iki simgesi... Eskilerin 
herhalde bir bildikleri vardır 
diye düşünüp biraz bakınca, 
Nuh’un Gemisi’ne ağzında 
bir zeytin dalı ile dönen 
güvercinin, dünyayı alt-üst 

eden ‘Büyük Tufan’ın bittiğine dair haberi 
getirdiğini ve Yaradan ile insan arasında 
barışın yeniden sağlandığını öğreniriz. 
İnsanlık tarihinden de kadim olan, 
mitolojide ‘ilk ağaç’ ve ‘ölmez ağacı’ olarak 
anılan, Kur’an’da ‘kutsal ağaç’ olarak adı 
geçen bu ağacın dalı, hâlâ kültürler arasında 
birleştirici bir köprü ve barışın sembolü 
olarak kullanılır. Bu yüzden zeytinle hayat 
bulmuş, onunla kendisine bir yaşam kültürü 
tasarlamış coğrafyaların kilometrelerce 
öteden hissedilen huzurlu atmosferine 
hiç şaşırmamak gerekir. Barış, zeytinin 
tabiatında vardır! Tıpkı Ege’de olduğu 
gibi… Ülkemizde zeytinle anılan pek çok 
coğrafya olsa da hiçbiri Ege kadar zeytinle 
özdeş değildir. İnce yapraklar arasındaki 
kara gözleri görünce en çok Egeliler sevinir; 
çünkü zeytin, Ege için bir geçim kaynağı 
olmanın ötesinde, bir yaşam biçimidir. 
Buralarda hayat zeytin ağacının gölgesinde 
filizlenir. Zaman geçmiş, ona dokunan eller 
değişmiş de olsa zeytin ağacı yöre halkına 
mucizevi meyvesini sunmaya devam eder.

Güz geldi mi Ege’de bir hareketlilik başlar… 
Mayıs ayında çiçeklenen, yaz mevsiminin 
son günlerine kadar da büyümeye devam 
eden zeytinler, güz kendini hissettirdi mi 
daha bir canlanır; yeşil gümüş yaprakların 
arasından bir renk silsilesi sunar. Kül 
rengi, yeşil, gül pembesi, şarap kırmızısı, 
kahverengi, acı mor ve nihayet kızılımsı 
siyah… 

Dallarda küme küme biriken zeytin taneleri, 
dalların onları taşıyamadığı güz ortasında, 
artık bin yıllık gövdelerin diplerine 
dökülmek için sabırsızlanmaktadır. Zeytin 
ülkesinde hasat mevsimi başlayınca, 
başrolde de elbette Ayvalık yer alır! Nasıl 
yer almasın ki? Topraklarında yüz binlerce 
zeytin ağacı barındıran, ilçe arazisinin 
yarıdan fazlasını zeytine adayan Ayvalık, 
bu alandaki rüştünü ‘coğrafi işaret’ sahibi 
olmasıyla da ispat eder.   

B
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
EDREMİT’E
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 94,99 
TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
EDREMİT FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
94.99 TL.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS





AĞAÇTAN UÇUŞAN ZEYTİNLER, TIRMIK BENZERİ ALETLERLE VEYA DALLARLA SİLKELENİRKEN 
KİMİ ZAMAN AYAKALTINA SERİLMİŞ ÖRTÜLERLE, KİMİ ZAMAN DA TOPRAKLA BULUŞUR.  

AFTER BEING SEVERED FROM THE BRANCHES BY THE WORKERS AND THEIR BEATING POLES, 
THE FRUITS FLY THROUGH THE AIR, LANDING ON THE CLOTHS SPREAD OUT BELOW, OR 
ROLLING ONTO THE GROUND. 

Zeytini dalından toplamak için farklı 
yöntemler kullanılır. Ağaç üzerinden 
tek tek elle toplama, yerden toplama 
(yere düşen meyveleri toplama) ve 
makine ile toplama... En pahalı ve en 
emek gerektiren toplama şekli elle 
yapılandır. Zeytin elle toplandığında 
en kaliteli zeytin ve zeytinyağı elde 
edilir. Hasat zamanı, zeytin toplayan 
eli tez tayfalara, sırıkçılara çok iş 
düşer köylerde. Gün batana değin 
dalların üzerinde ellerindeki sırıkları 
sallayarak silkim yapacak sırıkçılar 
bulundu mu hasat başlayacaktır 
çünkü. 

Önce bin yıllık gövdelerin dipleri 
alınır. Tane tane toplanan zeytinler 
ve eller birbirine karışır. Ağaçtan 
uçuşan zeytinler, tırmık benzeri 
aletlerle veya dallarla silkelenirken 
kimi zaman ayakaltına serilmiş 
örtülerle, kimi zaman da toprakla 
buluşur. Sırık seslerinin ritmiyle 
birlikte sepetler ve çuvallar da dolar. 
Toplanacak binlerce ağaç ve 
milyonlarca zeytin tanesi vardır. 
Hasat yöntemi zeytinin türü,  
ağacın sayısı, harcanacak para 
gibi etkenlerle elle toplamaktan 
dalları sırıkla sarsmaya dek farklılık 
gösterse de hepsi büyük bir emek ve 
sabır gerektirir.

Toplanan zeytin ve elde edilen 
zeytinyağı miktarı, her yıl farklılık 
gösterir. Bazen bir önceki yıla göre 
daha az ürün elde edilir. Egeliler 
“Zeytinin var yılı, yok yılı” derler 
buna. Bunun nedeni, dallara zarar 
veren hasat yöntemleri olduğu 
kadar, ağaçları yakıp kavuran çetin 
kış şartlarıdır. Hasat sona erdi 
mi, zeytin çuvallarının bir kısmı, 
çizilmek, çekiçle ezilmek ve seleye 
basılmak için ayrılır. Büyük bir 
bölümü, vakit kaybedilmeden 
fabrikalara yollanır. Zeytin, 
fabrikalarda makinelere bir uçtan 
binlerce tanecik olarak girip diğer 
uçtan altın sarısı yağ olarak çıkar. 

Gathering olives involves a variety of 
different methods. Plucking them one by 
one from the branches, collecting them 
after they’ve fallen to the ground, and 
machine harvesting... Hand harvesting 
is the most expensive and time-consum-
ing, but it also yields the highest quality 
olives and olive oil. 

When it’s harvest time, the crews of 
experienced olive hands have much 
work To do in the villages. As soon as 
the harvest begins, they spend all day 
long gently beating the trees with long 
poles, continuing until the sun sets. They 
get to work like a swarm of busy bees, 
starting with the fruit lying beneath the 
thousand-year-old trees. The olives are 
collected one by one by many hands. 
After being severed from the branches by 
the workers and their beating poles, the 
fruits fly through the air, landing on the 
cloths spread out below, or rolling onto 

the ground. The baskets and sacks fill up 
to the rhythmic whishing of the poles. 
With thousands of trees and millions of 
olives, even if the method of harvesting 
varies according to the type of olive, 
number of trees and amount of money 
you’re willing to spend, it’s all hard work 
that requires infinite patience.

Olive and olive-oil yields vary from 
season to season. Some years the harvest 
is smaller than the last. As the Aegeans 
say, “Olives are plentiful one year and 
scarce the next.” This is due as much to 
the harsh winter conditions as to the 
harvesting methods, which do damage to 
the tree branches. Once the harvesting is 
completed, the olives are separated into 
categories. Some will be scored, others 
smashed with a hammer, and still others 
pressed. A large proportion will be quick-
ly sent to the refineries, where fruitS are 
fed into one end of the machines and 
golden oil comes out the other.  

_   SEYAHAT / _
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Zeytinin zeytinyağına yolculuğu, 
bir başka maceradır. Biz burada 
‘taş baskı’ olarak adlandırılan 
yöntemi anlatacağız. Bu yöntemle 
zeytinyağı elde etmenin yolu, 
bütünüyle olgunlaşmamış 
zeytinlerin hemen toplanıp 
fabrikaya ulaştırılmasıyla başlar. 
Dev silindir granit taşlar, zeytinleri 
iyice ezer. Zeytinlerin ne kadar 
ezileceği çoğu zaman ustanın 
maharetine ve tecrübesine kalır. 
Hamur haline gelen zeytinler, 
yassı torbalara doldurulup üst üste 
yığılır. Zeytin, bu şekilde en doğal 
haliyle kendini bırakarak yağını 
akıtır. Terminolojide buna ‘sızma’ 
denir. Sonraki işlemde, hamurlu 
torbalarda hidrolik presle sıkılır. 
İlk presleme işleminin sonucunda 
elde edilen zeytinyağı, ‘makbul’ 
kabul edilir. Sonra iki kez daha 
sıcak su dökülerek preslenen 
zeytin torbalarından yağ elde 
edilmeye devam edilir. Ancak bu 
son aşamadaki yağ, lezzetini büyük 
ölçüde kaybetmiş olur. Sıkılma 
sonrası elde edilen sıvı, haznelere 
alınır ve bekletilir. Zeytinyağı ile 
kara sular böyle ayrıştırılır. Bir süre 
gün ışığından uzakta dinlendirilen 
zeytinyağı, daha sonra filtrelerden 
geçirilerek şişelenir. 

The Spirit of  the Olive:  
Olive Oil
The route from olive to olive oil is 
an exciting one. Here, we’ll explain 
the process of what is referred to as 
“stone pressing”. This process for 
obtaining olive oil begins with the 
harvesting of the unripe olives and 
their immediate transportation to 
the factory, where they are crushed 
by giant granite cylinders. Just how 
long this process lasts depends upon 
the skill and experience of the press 
masters. The olives, now a pulpy 
paste, are transferred to flat sacks that 
are stacked one on top of the other, 
and the olives are left undisturbed, 
the oil allowed to flow out naturally. 
The technical term for this is “sızma 
(trickle)”. The next step involves 
squeezing the sacks of pulp with a 
hydraulic press. The oil obtained 
in this process is considered to be 
“approved”. Afterwards, hot water 
is poured on the sacks of olive paste, 
which are then pressed again to 
obtain more oil, although a significant 
amount of flavour is lost in this final 
step. The liquid obtained through 
the process of pressing is then left to 
rest in vats in order to separate the 
oil from the dark, watery juice. After 
a few days of storage in the dark, the 
olive oil is filtered and bottled. 

 

ONCA ZAHMETE KATLANILMASINA SEBEP, O ALTIN SARISI ÖZÜN 
DAMAKLARDA BIRAKTIĞI TATTIR.

AFTER ALL, THE REASON FOR GOING TO ALL THE TROUBLE AND EFFORT 
IS BECAUSE OF THE TASTE LEFT ON THE PALATE BY THAT GOLDEN-
YELLOW ELIXIR.

AYVALIK
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Zeytinin karakteri ile geçtiği işlemlere göre 
kalitesi değişen zeytinyağı, üç temel kategoride 
değerlendirilir. İlk kategoriyi oluşturan natürel 
zeytinyağı, zeytinin doğal niteliklerinde 
değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, 
sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve 
filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel 
işlemler uygulanarak elde edilen yağları 
ifade eder. Bu kategorideki ‘natürel sızma 
zeytinyağı’nın her 100 gramında 0,8 gramdan 
fazla ve ‘natürel birinci sınıf zeytinyağı’nın 
her 100 gramında 2,0 gramdan fazla oleik asit 
bulunmaz. Her 100 gramında 2,0 gramdan fazla 
oleik asit bulunan ‘ham zeytinyağı’ ise rafinasyon 
veya teknik amaçlı kullanıma uygundur. İkinci 
kategoriyi oluşturan rafine zeytinyağı, ham 
zeytinyağının doğal yapısında değişikliğe yol 
açmayan yöntemlerle rafine edilmesi sonucu 
elde edilen ve her 100 gramında 0,3 gramdan 
fazla oleik asit bulunmayan yağdır. Son olarak 
riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı ile 
doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları 
karışımından oluşan ve her 100 gramında 1,0 
gramdan fazla oleik asit bulunmayan yağdır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
 Genel kabule göre, zeytinin çekirdeği ne kadar küçük 

olursa cinsi o kadar kaliteli ve üstün olur. 
 Bir adet zeytinin yüzde 20 ilâ 30’u yağdır. Bu oran, 

erken hasat döneminde daha da düşer, ancak antioksidan 
seviyesi yükselir.

 Zeytin, dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından biri olup 
iki bin yaşına kadar yaşayabiliyor. 

 Türkiye, dünyanın en çok zeytin ve zeytinyağı üreten ilk 
beş ülkesinden biridir. 

 Türkiye’de binin üzerinde zeytinyağı üreticisi 
bulunmaktadır. 

 Zeytinyağı; egzama, çıban, mide ve bağırsak hastalıkları 
dâhil, birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. 

 Zeytinyağı saçları uzatıp cilt kırışıklarını giderir.

DID YOU KNOW?...
 For olives, it’s generally agreed that the quality of the 

variety increases as the size of the pit decreases.
 Oil makes up between 20%-30% of an olive. When 

harvested early, the percentage of oil is lower, but the level 
of antioxidants is higher.

 Olive trees have one of the longest life spans of any 
trees in the world. They can live for up to 2,000 years.

 Turkey is among the top five olive- and olive oil-
producing countries in the world.

 There are over a thousand producers of olive oil in 
Turkey.

 Olive oil is used to treat a variety of conditions, including 
eczema, boils and gastrointestinal disorders. 

 Olive oil helps hair grow and gets rid of wrinkles.

_   SEYAHAT / TRAVEL  _

The quality of the olive oil has to do with the character of the olives as well as their 
processing. There are three basic categories. The first,  “natürel (natural)”, refers 
to oil that is obtained without any change in the natural character of the olives, 
but simply by subjecting them to mechanical and physical processes like rinsing, 
decantation, centrifuging and filtration in a warm environment. In this category 
are “natürel sızma zeytinyağı (extra virgin olive oil)”, which contains no more than 
0.8 g/100g oleic acid, and “natürel birinci sınıf zeytinyağı (virgin olive oil)”, which 
contains no more than 2.0g/100g oleic acid. Oil with more than 2.0g/100g oleic acid is 
referred to as “ham zeytinyağı (lampante virgin olive oil)” and is suitable for refining 
or technical use. The second category of oil, “rafine (refined)” olive oil, consists of oil 
whose natural structure is altered through various processes of refining to obtain oil 
with an oleic acid content of no more than 0.3g/100g. Finally, the category known as 
“riviera” is a combination of refined and natural oils and has an oleic acid content of 
no more than 1.0g/100g.
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“Sonbaharda Gel”
Ayvalık’ta Ekim sonu 
gibi yaşanan zeytin 
hasadı telaşında 
manzara aşağı yukarı 
böyledir de, peki 
Ayvalık’ın kendisi bu 
dönemde nasıldır? Bana 
sorarsanız bu güzel 
ilçenin “Sonbaharda 
gel” daveti, mevsimin en 
güzel tatillerinden birini 
vadeder. Kalabalıklar 
büyükşehirlere 
çekilmiş, yazlıkçılar 
geri dönmüş ve ortalık 
sakinleşmişken 
Ayvalık’ta olmak gibisi 
yoktur. Misal, Rum 
mimarisi esintileriyle 
dolu sokaklarını 
sıcak ve nem baskısı 
olmadan dolaşabilir; 
UNESCO’nun ‘Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne 
alınan Ayvalık Endüstri 
Peyzajı bölgesinde 
ise dilediğiniz kadar 
oyalanabilirsiniz. 
Yahut Küçükköy 
(Yeniçarohori) gibi 
tarihi ve turistik 
ören yerlerini 
kalabalıkla birlikte 
dolaşmak zorunda 
kalmadan istediğiniz 
detaylara, hikâyelere 
odaklanabilirsiniz. 
Küçükköy’e gelmişken 
biraz daha yol gitmeye 
üşenmeyecekler, gün 
batımında Şeytan 
Sofrası’nı ziyaret 
edebilir. Üstelik bu 
dönemde Ayvalık’ı 
ziyaret edecekler; 
26-29 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenecek 
14. Ayvalık Zeytin 
Hasat Günleri’nde bu 
eşsiz şölene de tanıklık 
edebilir. İşte sonbaharın 
eşsiz güzelliği… 

CUNDA’SIZ OLMAZ!
AYVALIK CUNDA’SIZ OLUR 
MU? ELBETTE OLMAZ! 
HANGİ MEVSİM GİDERSENİZ 
GİDİN, CUNDA HEP GÜZEL, 
HEP YAŞANILASIDIR. AMA 
SONBAHARIN HUZURLU 
KOLLARINDA ADANIN 
GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK 
BİR BAŞKADIR. CUNDA’DA 
SONBAHAR, DENİZİ İZLEMENİN 
DE EN AZ DENİZE GİRMEK 
KADAR SİZİ MUTLU ETTİĞİ 
BİR MEVSİMDİR. SADECE 
CUNDA’DA İKİ BİNE YAKIN 
TARİHİ TAŞ EVİN OLDUĞUNU 
BİLİYOR MUYDUNUZ? SİT 
ALANI OLDUĞU İÇİN KORUMA 
ALTINDA OLAN BU EVLERİ VE 
NEFES KESEN SOKAKLARI 
DOLAŞTIĞINIZDA, BELKİ 
SİZ DE AKLINIZDAN ‘KEŞKE 
ZAMAN HİÇ AKMASAYDI’ 
DİYE GEÇİREBİLİRSİNİZ.  
ARTIK MÜZE OLARAK 
ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILAYAN 
RUM ORTODOKS KİLİSESİ, 
MEŞHUR TAŞ KAHVE, ADANIN 
TEPESİNDE YER ALAN SEVİM 
NECDET KENT KİTAPLIĞI, 
ŞAHANE BALIKLARIYLA TEOS, 
TADI DAMAĞINIZDA KALACAK 
TATLILARIYLA İMPARATOR VE 
KARADENİZ PASTANESİ… VE 
DAHA NELER NELER… BURADA 
HER ŞEY BİR OLMUŞ, HEP BİR 
AĞIZDAN “SONBAHARDA GEL” 
DİYOR ADETA. 

CUNDA IS A MUST! 
COULD AYVALIK EXIST 
WITHOUT CUNDA? WHEN IT’S 
FALL IN CUNDA, WATCHING 
THE SEA WILL GIVE YOU 
JUST AS MUCH PLEASURE 
AS SWIMMING IN IT. DID 
YOU KNOW THAT THERE 
ARE CLOSE TO 2,000 STONE 
HOUSES IN CUNDA ALONE? 
THE HOUSES HERE ARE 
PROTECTED BY THE “SIT” 
PRESERVATION STATUS. AS 
YOU STROLL AMONG THEM 
ALONG THE BREATHTAKING 
STREETS, MAYBE YOU, TOO, 
WILL THINK TO YOURSELF, 
“IF ONLY TIME HAD STOOD 
STILL.” THE GREEK 
ORTHODOX CHURCH, WHICH 
NOWADAYS GREETS VISITORS 
AS A MUSEUM; THE FAMOUS 
STONE CAFE; THE SEVİM 
NECDET KENT LIBRARY THAT 
SITS AT THE VERY TOP OF 
THE ISLAND; TEOS, WITH 
ITS MARVELLOUS FISH; THE 
İMPARATOR AND KARADENİZ 
PATISSERIES, WITH THEIR 
MEMORABLE DESSERTS... 
AND SO MUCH MORE... HERE, 
IT’S AS IF EVERYTHING HAS 
COME TOGETHER TO SHOUT 
OUT IN UNISON, “COME VISIT 
US IN AUTUMN.”

_   SEYAHAT / TRAVEL  _

“Come in the Fall”
So, now that you’ve more or less got the picture of the hectic work involved in the 

olive harvest in Ayvalık at the end of October, what is the town itself like during this 

time? If you ask me, this beautiful district has an inviting autumn air that promises 

one of the best holidays anywhere during the fall season. There’s nothing like being 

in Ayvalık in the quiet that prevails once the crowds have withdrawn to the big cities 

and the “summer people” have all gone home. You can wander the streets, enjoying 

the atmosphere created by the Greek architecture, without the oppressive heat 

and humidity. You can spend as much time as you’d like in the Ayvalık Industrial 

Landscape, which has a place on UNESCO’s Tentative List of World Heritage sites. 

You no longer have to deal with the tourist crowds at historical sites like Küçükköy 

(Yeniçarohori), so you can take your time focusing on the details and the stories. 

If you’ve come as far as Küçükköy, there’s no reason not to visit Şeytan Sofrası and 

enjoy the sunset there. What’s more, between 26-29 October, you can enjoy the 

unique festivities of the 14th Ayvalık Olive Harvest Days. Now, that’s truly a unique 
autumn beauty...
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Zeytin, bir çekirdekten fidana döner. Sonra aşılanır, ‘delice’ olmaktan 
kurtulur. Büyür, ağaç olur ve onlarca yıl sonra meyveye durur. Emekle, 
sabırla büyütüldüğünde o ağacın verdiği meyvenin adıdır zeytin. Ve 
her bir zeytin tanesi içinde bir başka çekirdeği saklar. 

2014 yılının Mayıs ayında bir grup gönüllü, Ayvalık’ın resmi 
kurumları ile temasa geçip Zeytin Çekirdekleri Programı’nın 
temelini atar. Amaç, Ayvalıklı çocukların ve gençlerin sosyal 
gelişimlerini güçlendirmek, bunun için de müzik, sanat, spor 
eğitimini bir sosyal sorumluluk programı olarak hayata geçirmektir. 
Ayvalık’ın mahalle ve köylerindeki kısıtlı olanaklara sahip çocuklara 
‘Şimdi Hayatında Müzik Var’ demekle işe başlanır. 17 ilköğretim 
okulundan 157 çocuk programa dâhil olur. 

Girişim, kısa sürede güçlü bir dayanışmaya dönüşür. Ayvalık’ın idari 
birimleri de işin içindedir artık. Daha sonra sivil toplum kurumları, 
esnaf ve özel sektör projenin ayrılmaz birer parçası haline gelir.
Zeytin Çekirdekleri, zamanla Türkiye ve dünyadaki ‘sürdürülebilir’ 
programlardan biri olarak kabul edilir. 2018 yılında, Paris’teki 
UNESCO Genel Merkezi’nde yapılan bir sunum ile adını dünyaya 
duyurur. Bu sırada, program, hızla devam etmektedir: Ülkenin 
pek çok üniversitesi ile önemli orkestrasından 100’e yakın eğitim 
gönüllüsü, Ayvalık’ın çocuklarına destek verir, kol kanat gerer. 
Gönüllü eğitmenler, sanat eğitimi verirken Ayvalıklı çocuklar da 
yaz ve kış okullarına katılmayı sürdürür. Zeytin Çekirdekleri 
Orkestrası ve Korosu, ülke çapındaki ulusal ve uluslararası 
etkinliklerde yer alarak 25’i aşkın konser verir. Bu süreçte, Pegasus 
Hava Yolları da, Zeytin Çekirdekleri Orkestra ve Korosu’nu konser 
verecekleri destinasyonlara ulaştırırken, büyük şehirlerde yaşayan 
ve Ayvalık’a sadece hafta sonlarında gidebilen gönüllü müzik ve sanat 
eğitmenlerinin kısıtlı zaman ve ulaşım güçlüğü engellerini aşmalarına 
destek olup onları uçakla Balıkesir üzerinden Ayvalık’a taşır. 

Zeytin Çekirdekleri Derneği, ‘Bir çocuk gelişir, dünya değişir’ 
inancıyla Ayvalık’ta köklenen ve geleceğin garantisi olan çocuklara 
bir pencere açmak ve kendilerini bekleyen hayat mücadelesine 
onları hazırlamak için çıktığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. 
Dernek, Ayvalık’ın ‘zeytin çekirdekleri’ni aşılarken hepimize de 
umut veriyor. 

 ZEYTINCEKIRDEKLERI.ORG

THE OLIVE SEEDS PROGRAM IS THE STORY OF A 
STRUGGLE GROUNDED IN THE LASTING FRIENDSHIP 
BETWEEN HUMANITY AND THE OLIVE TREE.

An olive seed grows into an olive branch. The branch is grafted, so that it will 
be able to bear fruit. It grows, becomes a tree, and decades later begins to 
fruit. The fruit of that tree, cultivated with effort and patience, is called the 
olive. And hidden inside every olive is another seed.

The Olive Seeds Program got its start in May 2014 when a group of 
volunteers contacted officials in Ayvalık with the aim of creating a 
social program that used music, art and sport to reinforce the social 
development of children and youth. They began with a program 
called “Now I’ve Got Music in My Life”, which was developed for 
children in Ayvalık’s low-income neighbourhoods and villages. 
In total, 157 children from 17 elementary schools took part in the 
program.  

The initiative quickly created a powerful solidarity. Official agencies 
in Ayvalık are now involved, and NGOs, local merchants and private-
sector businesses have also taken on essential roles in the project. 
Olive Seeds has come to be recognised as a successful, sustainable 
program, not only in Turkey, but internationally. A presentation 
at UNESCO’s General Headquarters in Paris in 2018 introduced 
the program to the world. Nowadays, the program is increasing 
its activities, with close to 100 volunteer instructors from some of 
Turkey’s most prestigious orchestras and numerous universities 
offering support and mentoring to the children of Ayvalık. With these 
volunteer instructors providing art education, children in Ayvalık 
are able to attend programs in both summer and winter. The Olive 
Seeds Orchestra and Chorus has presented more than 25 concerts 
in Turkey and abroad. Not only has Pegasus Airlines flown the 
Olive Seeds Orchestra and Chorus to their concert destinations, the 
airlines has also provided support by helping volunteer music and art 
instructors with limited time get to Ayvalık for the weekend by flying 
them from Turkey’s large cities to Balıkesir. 

The Olive Seeds Association believes in the saying, “Develop a 
child, and change the world.” This belief is what got them started 
in their activities and what keeps them working to open doors for 
the children of Ayvalık and prepare them to handle whatever they 
face in their future lives. By laying the groundwork that will enable 
Ayvalık’s seeds to grow into trees, the association gives hope to us all.

 ZEYTINCEKIRDEKLERI.ORG

ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ PROGRAMI, 
İNSAN İLE ZEYTİN AĞACININ KALICI 
DOSTLUĞUNA DAYANAN BİR ÇABANIN 
ÖYKÜSÜ...

WHEN AN 
OLIVE SEED IS 
GRAFTED...

Zeyt�n  
Çek�rdekler� 
Aşılanırsa…
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A ’ D A
SANAT, KÜLTÜR VE TASARIMA DAİR TAZE FİKİRLERİN KAYNAĞI LONDRA’DA 
DOPDOLU İKİ GÜNE HAZIR MISINIZ? 

ARE YOU READY FOR A 
DAY OUT IN LONDON, 

THE GO-TO PLACE 
FOR NEW IDEAS IN 
ART, CULTURE AND 

DESIGN?

A RENDEZVOUS 
WITH ART IN 

LONDON

YAZI / TEXT: SEDA MEŞELİ ALLARD - FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: XAVIER ALLARD
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ondon is a capital of aesthetics and magnificent proportions. It 
hosts colourful festivals and international art events that spread 
throughout the city as well as the calendar year. Together with 
its centuries-old museums, grand theatre salons and art galleries 
exhibiting everything from painting and sculpture to photography, 
installations to illustrations, there’s no questioning London’s place 
among the most noteworthy world capitals of art and culture. But 
that’s just as expected! With its venerable history, London has 

everything it needs to be a shining city of art.

Cultural diversity, creative outlook, an independent style of thought, Gothic 
architecture whose multiple columns are fanned out below their domes in 
an iconic pattern and a wealth of museums come together to form a city that 
brooks no competition when it comes to the sphere of art and culture. Add to 
this the efforts being made to strengthen its claim to the title it currently owns 
as the “world capital” of design, and you’ve got the perfect picture of London!  

The London Design Biennale represents one of the most concrete steps 
the city has taken to maintain its hold on the title. This past September, the 
biennale hosted 100 projects from 40 countries under the theme of “Emotion-
al States”, bringing together tens of designers and curators from six conti-
nents. Although still only in its third year, the biennale has become one of the 
most prominent organisations in the field of design anywhere in the world. 
Also taking place in September was London Fashion Week and the London 
Design Festival, which featured hundreds of events spread throughout the 
city, bringing together diverse disciplines including architecture, visual arts, 
fashion design, industrial design and digital media. Next up will be the Lon-
don Art Fair, which will be taking place in January of 2019 and will feature 
a choice selection of contemporary art. True, January is a long way off, and 
September is already behind us, but have no fear: London is always alive and 
filled with an array of activities and events, and autumn is the liveliest time of 
all. So, it’s time to head off for two very full days in London!

L

stetiğin ve muhteşem 
orantıların başkenti Londra, 
asırlık müzeleri, görkemli 
tiyatro salonları, resim 
ve heykelden fotoğrafa, 
yerleştirmeden illüstrasyona 
kadar sanatın her formunun 

sergilendiği galerileri, renkli festivalleri, yıl 
boyunca birbirini takip eden ve tüm şehre 
yayılan uluslararası sanat etkinlikleri ile 
dünyanın parmakla gösterilen kültür-sanat 
başkentleri arasında yer alıyor hiç kuşkusuz. 
Aslına bakılırsa Londra’dan da bundan başkası 
beklenemezdi! Kadim tarihiyle Londra, her 
daim yıldızı parlayan bir sanat şehri olmak için 
gereken her şeye sahip. 

Kültürel çeşitlilik, yaratıcı bakış açısı, 
özgür düşünce biçimi, sütunları çoğaltan ve 
kubbelerin altında onları yelpaze gibi açan 
Gotik tarzın hakim olduğu ikonik mimari 
örüntü ve zengin müzelerin birleşimi, 
karşımıza kültür ve sanat alanında rakip 
kabul etmeyen bir şehir çıkarıyor. Buna bir de 
şehrin tasarım alanında ‘dünya başkenti’ olma 
iddiası ve bu iddiayı güçlendirme çabaları 
eklendiğinde karşı konulmaz bir Londra 
fotoğrafıyla karşılaşıyoruz! 
 
Londra Tasarım Bienali, bu alanda atılan en 
somut adımlardan biri. Bu yıl henüz üçüncüsü 
düzenlenmesine rağmen, dünyada tasarım 
alanında öncü organizasyonlardan birine 
dönüşen bienal, geçtiğimiz Eylül ayında 
‘Duygu Durumları’ teması altında 40 farklı 
ülkeden 100’ün üzerinde projeye ev sahipliği 
yaptı ve altı farkı kıtadan onlarca tasarımcı 
ve küratörü bir araya getirdi. Mimari, görsel 
sanatlar, moda tasarım, endüstriyel tasarım 
ve dijital medya gibi farklı disiplinlerden işleri 
bir araya getirip şehrin dört bir yanına yayılan 
yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Londra 
Tasarım Festivali ise yine Eylül ayında 
gerçekleşti. Geçtiğimiz ay Londra Moda 
Haftası’na da sahne olan şehirde, 2019’un 
Ocak ayında düzenlenecek olan ve günümüz 
çağdaş sanatına ait seçkin örneklerin bir 
araya geleceği Londra Sanat Fuarı ise sırasını 
bekliyor. “Eylül geride kaldı, Ocak ayına da 
daha çok var” diyorsanız, sakın dert etmeyin! 
Londra, her daim canlı, hareketli ve zengin bir 
etkinlik yelpazesine sahip. Üstelik sonbaharda 
her zamankinden daha cazip. Gelin Londra’da, 
dolu dolu iki gün geçirelim.

E
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İSTANBUL 
SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NDAN 
LONDRA’YA
HAFTANIN HER 
GÜNÜ HER ŞEY 
DÂHİL 59,99 
USD’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA 
UÇABİLİRSİNİZ.

YOU CAN FLY TO
LONDON FROM 
İSTANBUL SABİHA 
GÖKÇEN AIRPORT 
WITH PEGASUS’  
DAILY FLIGHTS; 
ALL-INCLUSIVE 
PRICES START AT
59.99 USD.

PEGASUS 
UÇURUYOR
FLY WITH  
PEGASUS
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10:00
Sıkı bir kahvaltı edin, 
çünkü sanatsal ve kültürel 
aktivitelerle geçecek yoğun 
bir gün sizi bekliyor. Şehrin 
en önemli müzelerinden biri 
olan Doğal Tarih Müzesi, 
Londra’daki ilk durağınız 
olsun. Dinozor fosillerinden 
astronotlar tarafından 
Ay’dan Dünya’ya taşınmış 
taş parçalarına, egzotik 
bitkilerden yüzyıllar önce 
nesli tükenen dodo kuşu 
iskeletine kadar eşsiz bir 
doğal zenginliği gözler önüne 
seren müzede zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayacaksınız.

13:30
Londra ziyaretiniz eğer 
Ekim ayına denk gelirse 
şanslısınız. Zira Ekim’de 
şehir, tüm ay boyunca devam 
eden Londra Restoran 
Festivali ile beraber gerçek 
bir gurme üssüne dönüşüyor. 
Londra’nın ünlü Michelin 
yıldızlı şeflerinin özenle 
hazırlayacağı menüleri 
tatma şansı bulabileceğiniz 
festival boyunca, şehrin 
gastronomi zenginliği 
karşısında şaşıracaksınız. 

15:00
Öğle yemeğinden sonra 
üzerinize çöken tatlı 
yorgunluğa aldırmadan 
adımlarınızı Londra’nın 
uluslararası üne sahip 
mimari ikonlarına yöneltin. 
İstikametiniz İngiliz Gotik 
mimarisinin en dikkat çekici 
örneklerinden Westminster 
Manastırı olmalı. 
Yakınlardaki Parlamento 
Binası ve Londra denilince 
hemen akla gelen, dünyanın 
en büyük ikinci saat kulesi 

10:00
Get yourself a good breakfast, because a day 
full of art and cultural activities awaits you. 
Your first stop will be the Natural History 
Museum, one of the most important muse-
ums in the city. From dinosaur fossils to a 
piece of the moon that was brought back to 
earth by astronauts, exotic fauna to a skeleton 
of the dodo, a species that has been extinct for 
centuries, this museum has an incomparably 
rich collection that will make you lose track of 
time.

13:30
If you’re visiting London in October, you’re 
in luck, because the London Restaurant 
Festival transforms the city into a gourmet 
bastion for the entire month. Throughout the 
month you’ll have the opportunity to try out 
menus carefully prepared by London’s Miche-
lin-starred chefs, and you’ll find yourself truly 
surprised by the city’s gastronomical richness. 

15:00
Just ignore the laziness that may come over 
you after your noontime meal, and head in the 
direction of some of London’s iconic architec-
tural works that are known throughout the 

world. Westminster Abbey is definitely the most striking example of Gothic Architecture. 
Nearby are the Houses of Parliament and Big Ben, the second largest clocktower in the world 
and one of the first places to come to mind when you think of London. Stop in at a cafe for a 

1. GÜN

DOĞAL TARİH MÜZESİ
NATURAL HISTORY MUSEUM

WESTMINSTER MANASTIRI
WESTMINSTER ABBEY
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Big Ben, bu rotada  
karşınıza çıkacak diğer 
ikonik yapılar olacak. 
Yakınlardaki bir kafede 
mola verin. Kahvenizi 
yudumlarken, Big Ben’in 
her on beş dakikada bir 
çalan çanı kulağınızda,  
eşsiz dünya 
başkentlerinden birinde 
olmanın tadını çıkarın. 

17:00
Şimdi, renkli bir festivale 
katılma vakti. Londra’da 
her sene düzenlenen iki 
yüz elli farklı festivalin 
önemli bir kısmına ev 
sahipliği yapan Trafalgar 
Meydanı, Ekim ve Kasım’da 
da hareketli. Zamanınız 
denk gelirse, meydanın 
dekoruna eşsiz bir güzellik 
katan National Gallery 
bir yanda, Londra’nın 
çok kültürlülüğünü 
deneyimleyebileceğiniz 
Africa on the Square 
(27 Ekim) ya da Diwali 
(7 Kasım) festivallerine 
katılabilirsiniz.

21:00
“Bu saatte müze mi gezilir?” 
demeyin. Eğer Londra 
ziyaretiniz 25-27 Ekim 
tarihlerine rastlıyorsa 
tavsiyemize kulak verin: 
Londra müzeleri, kültür 
ve sanatın yalnızca 
gündüz saatlerine mahsus 
olmadığını kanıtlarcasına, 
Museums at Night etkinliği 
boyunca kapılarını geceleri 
de ziyaretçilerine açıyor. 
Hem Londralılar’ın hem 
de şehri gezmeye gelen 
turistlerin yoğun bir 
şekilde rağbet ettiği bu 
etkinlik boyunca müzeler, 
konuklarının kalbini 
sürprizleriyle de 
fethediyor. 

coffee break and the sound of Big Ben’s 
bells, which ring every quarter of an 
hour. Their sweet sound will let you 
savour being in one of the great world 
capitals. 

17:00
Now it’s time to join in one of Lon-
don’s colourful festivals. October and 
November are lively times in Trafalgar 
Square. The square, which is made 
even more beautiful by the National 
Gallery at its side, hosts a large portion 
of the 250 different festivals that take 
place in London every year. If you time 
it right, you’ll be able to experience 
multicultural London at the festival 
Africa on the Square (27 October) or 
Diwali (7 November).

21:00
“Who visits a museum at this hour?” 
Well, if you happen to find yourself in 
London between 25-27 October, you 
might like to take our suggestion and 
attend Museums at Night. Through-
out this event, London’s museums 
keep their doors open to visitors in the 
evenings, proving art and culture are 
not to be restricted to daytime hours. 
This event attracts a lot of interest from 
Londoners as well as tourists visiting 
the city, with museums offering up 
surprises for visitors to discover.

VICTORIA & ALBERT MÜZESİ / MUSEUM

VICTORIA & ALBERT MÜZESİ / MUSEUM
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10:00
Yoğun bir günün ardından erken 
kalkmak zor ama Londra gibi 
enerjik bir şehre geldiyseniz erken 
kalkmayı da göze almalısınız. 
Daha kapılarını açmadan Tate 
Modern’in önünde sıraya giren 
onlarca kişinin yanında siz de 
yerinizi alın. Picasso, Dali ya da 
Warhol’un eserlerinden seçkin 
örnekleri görmeyi herkes için 
mümkün kılan Tate Modern’e 
bazı özel sergiler haricinde 
ücretsiz girilebiliyor oluşu, 
müzenin en cazip yanlarından 
biri. Uluslararası arenada modern 
sanata yön veren sergi, gösteri ve 
söyleşilere de ev sahipliği yapan 
Tate Modern, Londra’nın modern 
kalbi konumunda. Gitmeden önce, 
internet üzerinden müzenin etkinlik 
programını incelemenizi öneririz.  

10:00
It’s hard to wake up early after such 
a full day, but it’s worth it in a city 
that’s as full of energy as London. 
Get a place in the queue along with 
the hundreds of others waiting in 
front of the Tate Modern before 
it opens its doors. One of the most 
attractive things about this muse-
um is that, with the exception of 
a few special exhibitions, it offers 
free entrance so that everyone can 
enjoy their marvellous collection 
of Picassos, Dali and Warhols. With 
its exhibitions, performances and 
talks that influence the direction of 
modern art in the international are-
na, the Tate Modern is the heart of 
modern London. Make sure to look 
over their program on the Internet 
before heading to the museum.
 

2. GÜN DAY 2

TATE MODERN
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Güveninizin eseri Egetürk 
sizlerle birlikte 
büyümeye devam etmektedir.

BU SEMBOL

 GÜÇ
DEMEKTI

.
R!

LEZZET, KALI
.
TE SEMBOLÜ
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12:30
Tate Modern’de 
gördüklerinizi tam anlamıyla 
sindirebilmek için kısa 
bir yürüyüşe ne dersiniz? 
Müzeden çıktıktan sonra 
Millennium Köprüsü 
boyunca yürüyüp Thames 
Nehri’nin karşısına geçin. 
Kısa yürüyüşünüzün 
ardından Londra’nın kadim 
yüzü St. Paul Katedrali 
yolunuzu kesecek. 
        
14:00
Öğleden sonra soluğu British 
Museum’da alın. Dünya 
üzerindeki gelmiş geçmiş 
hemen tüm kültürlerin 
geniş bir özetini sunan, sekiz 
milyondan fazla objenin bir 
araya toplandığı bu eşsiz 
müzeyi gezmek için birkaç 
saatin yeterli olmayacağı 
açık. Yine de zamanı iyi bir 
şekilde kullanabilir ve Antik 
Mısır mumyaları, Parthenon 
mermerleri, ‘Oxus Hazinesi’ 
ve ‘Rosetta Taşı’ gibi müzenin 
en önemli parçalarını 
görebilirsiniz.

18:30 
Hava hafiften kararmaya 
başladığında yeniden 
Thames Nehri yakınlarına 
doğru harekete geçin. 
UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde yer alan 
ve geçmişte kraliyet sarayı, 
idam merkezi, devlet hazinesi 
ve gözlemevi gibi farklı 
amaçlarla kullanılan Londra 
Kulesi’ni gördükten sonra 
adımlarınızı, kuleye beş 
dakika yürüme mesafesinde 
bulunan ve 1894’ten bu 
yana Londra’nın iki yakasını 
birleştiren köprüye yöneltin. 
Burada karşınıza, gece 
ışıklandırması altında eşsiz 
bir görünüme bürünen Tower 
Bridge çıkacak. 

12:30
To truly digest all that 
you’ve seen at the Tate 
Modern, how about a little 
walk? When you leave the 
museum, cross over the 
River Thames by taking 
a stroll over the Millen-
nium Bridge. Just a short 
distance away you’ll run 
into London’s magnificent 
Cathedral of St. Paul. 

14:00
Take a break at the British 
Museum in the afternoon. 
With more than 8 million 
objects collected all in one 
place, the museum offers 
a summary of practically 
every culture that has come 
and gone in the world. 
Clearly, you’ll need more 
than a few hours to explore 
this wonderful museum. 
But if you use your time 
wisely, you’ll be able to see 
some of the most important 
items here, like the Ancient 
Egyptian mummies, the El-
gin Marbles, Oxus Treasure 
and Rosetta Stone.   

18:30 
When it starts getting dark, 
head back down to the River 
Thames to see the Tower of 
London. Now on UNES-
CO’s World Heritage List, 
this structure has served a 
variety of purposes – as a 
royal palace, an execution 
centre, a royal treasury, 
and an observatory. After 
you’ve seen the tower, head 
over to Tower Bridge, just 
a five-minute walk away. 
The bridge has connected 
London’s two banks since 
1894, and as you walk along, 
you’ll witness the marvel-
lous sight of the bridge set 
against the city lights.

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM
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SAYILARLA LONDRA
  857

LONDRA’DA BULUNAN TOPLAM SANAT GALERİSİ SAYISI.

  84
LONDRA’NIN YÜKSEK HAYAT KALİTESİNİ, ŞEHİRDEKİ ZENGİN KÜLTÜREL HAYATA 
BORÇLU OLDUĞUNU DÜŞÜNEN LONDRALILARIN YÜZDESİ.

  419.799
2017 YILINDA DÜZENLENEN LONDRA BİENALİ’Nİ ZİYARET EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI.

  1.800.000
BRİTİSH MUSEUM’DA SERGİLENEN EN ESKİ OBJE OLAN KESİCİ TAŞ ALETİN YAŞI.

LONDON BY NUMBERS
 857

THE NUMBER OF ART GALLERIES IN LONDON.

 84
THE PERCENTAGE OF LONDONERS WHO ATTRIBUTE THE CITY’S HIGH QUALITY OF 
LIFE TO THE RICHNESS OF ITS CULTURAL LIFE.

 419.799
THE NUMBER OF PEOPLE WHO VISITED THE LONDON BIENNALE IN 2017.

 1,800,000
THE AGE OF THE STONE TOOL THAT IS THE OLDEST OBJECT ON VIEW AT THE 
BRITISH MUSEUM.











ç o c u k l a r k i d s

EVERYTHING IS FOR KIDS

Y a l n ı z c a  b i r  g ü n  d e ğ i l , h e r  g ü n ! . . .    NOT JUST ONE DAY, EVERY DAY!...



DOĞADA ÇÖZÜNMESİNİN YÜZYILLAR ALDIĞI 
TAHMİN EDİLEN PLASTİĞİN TEMİZLENMESİ SİZE 
İMKÂNSIZ GİBİ GÖZÜKEBİLİR. GÜNLÜK HAYATTA 
YAPACAĞINIZ KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BÜYÜK 
FARKLAR YARATABİLİRSİNİZ. GEÇTİĞİMİZ AY 
BAŞLADIĞIMIZ ‘DÜNYANIN PLASTİKLE SAVAŞI’ 
KONUSUNA BU AY DA DEVAM EDİYORUZ. 

IT’S ESTIMATED THAT IT WILL TAKE 
HUNDREDS OF YEARS FOR ALL THIS 
PLASTIC TO BIODEGRADE, AND CLEANING 
IT ALL UP SEEMS IMPOSSIBLE. BY MAKING 
JUST A FEW LITTLE CHANGES IN YOUR 
DAILY ROUTINE, YOU CAN MAKE A BIG 
DIFFERENCE. THIS MONTH WE CONTINUE 
THE TOPIC OF “A WORLD AT WAR AGAINST 
PLASTIC” WHICH WE PUBLISHED IN OUR 
LAST ISSUE.

D ü nya n ı n  Pl a s t i kl e  S ava ş ı

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE

_   ÇOCUK / KIDS  _

Pe ki ,  Bi z  Ne l e r 
Ya p ab i l i r i z ?

A WORLD AT WAR AGAINST PLASTIC
WHAT 

CAN WE 
DO?
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Atıkların büyük bir kısmını pipet gibi tek kullanımlık 
plastikler oluşturuyor. Ailenizle bir restorana gittiğinizde 
sipariş verirken garsondan özellikle pipet getirmemesini 
rica edin. 
 

Büyükleriniz öğle yemeğiniz için beslenme çantanızı 
hazırlarken, onlara yiyeceklerinizi streç film yerine, 
yeniden kullanılabilir, balmumu ve pamuktan üretilen gıda 
saklama malzemelerini kullanarak sarmalarını söyleyin. 

A large part of plastic waste is made up of single-use 
plastic items like straws. When you go to a restaurant 
with your family, you can tell your waiter not to bring 
you straws. 

 
When adults are preparing your lunchbox, ask them 
to wrap your food up using reusable food wrap made 
out of thing like beeswax and cotton.



EKİM SAYISI 
BAYİLERDE

HERKESE
HEDİYE

ÖZEL AJAN
GÖREV SETİ



_   ÇOCUK / KIDS  _

Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir 
ürünleri kullanmaya çalışın ve bunları 
mutlaka geri dönüşüm çöplerine atın. 

Dünya genelinde bir dakika içinde, pet şişede 
depolanan kaç adet içecek satıldığını biliyor 
musunuz? Tam bir milyon adet! Dışarıda 
su ihtiyacınızı karşılamak için yeniden 
doldurulabilir bir kap edinin ve  
su kabınızı sürekli yanınızda taşıyın.

Arkadaşlarınıza ve büyüklerinize plastik 
atıkların zararlarını anlatın. Okulda da, 
sınıfınızla paylaşmak için bu konu hakkında 
bir sunum hazırlayabilir, arkadaşlarınızla 
birlikte bir farkındalık hareketi 
başlatabilirsiniz.

Tüm dünyada her yıl yaklaşık bir trilyon 
naylon alışveriş poşeti kullanılıyor. Bu 
tüketimi azaltmak için büyüklerinizle 
markete giderken yanınıza tekrar 
kullanılabilir torbanızı alın. 

Plastik ambalajda satılan ürünlerden 
mümkün olduğunca uzak durun ve bu 
ürünlerin alternatiflerini arayın. Örneğin sıvı 
yerine kalıp sabun tercih edebilirsiniz. 

Doğru şekilde atılmayan çöpler, rüzgâr ve 
yağmurla denizlere, oradan da okyanuslara 
karışabiliyor. Okyanustaki atıkları 
temizlemek çok zor olduğu için bu sorunu 
baştan önlemek çok önemli.

Whenever possible, make sure that the plastic you use is recyclable, and always 
dispose of it in recycling containers, not regular trash bins.

Do you know how many beverages are sold in plastic bottles across the world 
in just one minute? Exactly 1 million! Instead of disposable bottles, get a refill-
able water bottle, and make sure to take it with you wherever you go. 

Tell your friends and adults about the dangers of plastic.  You can put together 
a presentation about this for your class, and you can start an awareness-raising 
campaign together with your friends.

Approximately 1 trillion plastic shopping bags are used around the world every 
year. To reduce this number, take a reusable shopping bag with you when you 
go to the market with your parents. 

Try to avoid buying products sold in plastic packaging as much as possible. 
Look for alternatives; for example, rather than liquid soap in bottles, buy bars 
of soap instead.

When you’re not careful about how you dispose of your trash, the wind  
and rain will make sure it finds its way into the seas and oceans. It’s hard to  
rid the ocean of garbage, so it’s important to keep it from getting there in the 
first place.
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AKDENİZ’DE PLASTİK
Dünyadaki diğer deniz ve okyanuslar gibi Akdeniz’in de başı plastik atıklarla 
belada. Hatta Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) hazırladığı rapora göre, 
Akdeniz son yıllarda dünyada en yüksek plastik kirliliğine sahip denizlerden biri 
hâline geldi. Avrupa’da üretilen plastik atıkların çoğu Akdeniz’de son buluyor. 
Bu atıkların kaynaklarından biri de, ne yazık ki günde 144 ton, yani neredeyse 
ortalama bir evin ağırlığı kadar plastik atık üreten Türkiye.

PLASTIC IN THE MEDITERRANEAN
Just like the world’s other seas and oceans, the Mediterranean is also plagued by 
plastic waste. In fact, according to a report by the World Wildlife Foundation, over 
the past few years, the Mediterranean has become the most plastic-polluted sea 
in the world. The majority of Europe’s plastic waste winds up in the Mediterranean. 
Sadly, one source of this waste is Turkey, where 144 tons of plastic waste is 
produced each day – that’s the equivalent of the weight of an entire house! 





TÜM DÜNYADA, HAYVANLARA YAPILAN 
HAKSIZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ 
İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR HIZLA 
DEVAM EDİYOR. 1931 YILINDA İLAN 
EDİLEN 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA 
GÜNÜ, İŞTE BU ÇALIŞMALARIN 
İLK ÜRÜNLERİNDEN BİRİ. PEKİ 
GÜNÜMÜZDE, BU ÇALIŞMALAR NE 
KADAR ETKİLİ OLUYOR? 

THE DECLARATION OF OCTOBER 4 
AS WORLD ANIMAL DAY IN 1931 
WAS THE FRUIT OF EFFORTS TO 
STOP THE INJUSTICES DIRECTED 
TOWARDS ANIMALS – EFFORTS 
THAT ARE RAPIDLY GAINING SPEED 
AROUND THE WORLD. BUT JUST 
HOW EFFECTIVE ARE THE EFFORTS 
THAT ARE BEING MADE TODAY?

Yal n ı z c a  b i r  g ü n  d e ğ i l , 
h e r  g ü n !

YAZI / TEXT: EDA BAYRAKTAR

_   ÇOCUK / KIDS  _

NOT JUST ONE 
DAY, EVERY DAY!
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There are more than seven billion people 
living in the world today. By 2050, this 
number is expected to reach 10 billion. How-
ever, while the number of human beings is 
multiplying, other living creatures are not 
doing nearly so well. For many other species 
with whom we share the planet, factors like 
the rapid increase in human population, 
destruction of natural habitats, and illegal 
or inappropriate hunting have led to steady 
decreases in numbers, or even extinction. 
The Living Planet Database  used by the 
World Wildlife Fund (WWF) to track the 
world’s biological diversity does not paint 
a pretty picture of the situation. Accord-

ing to the WWF’s index which keeps track of over 19,500 
populations of mammal, bird, reptile, amphibian and fish 
species around the world , the number of vertebrate spe-
cies decreased by about half during the period between 
1970 and 2010 – in other words, in the space of about half 
a human lifetime. So, what is being done to put an end to 
this downslide? In Turkey, the Animal Rights Federation 
(HAYTAP), which is known especially for its work with 
stray animals, has developed initiatives that is working to 
raise awareness with its activities aimed at closing zoos, 
prohibiting animal sales by pet shops, and changing the laws 
governing torture and killing of animals so that they carry 
mandatory criminal sentences. Perhaps this 4 October, it’s 
time for us to step up to the plate and do what’s needed for 
our companions who share the planet with us. What do you 
think?

Bugün dünyada yedi milyarın üzerinde 
insan yaşıyor. 2050 yılında ise bu 
rakamın 10 milyarı bulması bekleniyor. 
Ancak insanoğlunun sayısı katlanarak 
artarken maalesef diğer canlı türleri 
için durum pek de iyiye gitmiyor. 
Hızlı nüfus artışı, doğal alanların 
tahrip edilmesi, yasa dışı ve yanlış 
avlanma gibi nedenlerle, aynı gezegeni 
paylaştığımız çok sayıda canlı türü 
günbegün azalıyor hatta yok oluşa 
doğru sürükleniyor. Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı’nın (WWF) dünyadaki 
biyolojik çeşitliliği izlemek için 
kullandığı Yaşayan Gezegen Endeksi’ne 
göre durum hiç iç açıcı değil. Yeryüzünde yaşamını 
sürdüren 19.500’den fazla memeli, kuş, sürüngen ve balık 
popülasyonunu inceleyen WWF endeksi, 1970-2010 yılları 
arasında, yani bir insan ömrünün yaklaşık yarısı kadar bir 
sürede, omurgalı hayvan türlerinin yarı yarıya azaldığını 
ortaya koyuyor. Peki, tüm bu kötü gidişata dur demek için 
neler yapılıyor? Türkiye’de, özellikle sokak hayvanlarına 
yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Hayvan Hakları 
Federasyonu’nun (HAYTAP),  hayvanat bahçelerinin 
kapatılması, pet shop’larda hayvan satışının engellenmesi, 
hayvanlara işkence etmenin ve öldürmenin Kabahatler 
Kanunu’ndan çıkarılarak cezai bir yaptırıma tabi tutulması 
yönünde farkındalık yaratmaya çalışıyor.  Belki de bu 4 
Ekim’de, aynı havayı soluduğumuz, birlikte yaşadığımız yol 
arkadaşlarımız için bizlerin de elini taşın altına sokmasının 
vakti gelmiştir. Ne dersiniz?



ronline.com.tr
online shopping





y a ş a m  v e  s t i l l i f e s t y l e

TIPS FOR A BETTER LIVING

Y E N İ D E N ,  S I N I R S I Z  Ü R E T İ M

UNLIMITED PRODUCTION, AGAIN



MEHMET KURAN’IN RENKLİ VE BÜYÜLÜ DÜNYASINA AİT 
ÇALIŞMALARIN SEKİZ GENÇ SANATÇI TARAFINDAN YENİDEN 
YORUMLANDIĞI INTROVERT SERGİSİ, SONBAHAR-KIŞ 
DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ SANAT BULUŞMALARINDAN BİRİ.  
17 KASIM’DA, İSTANBUL ÇUKURCUMA’DAKİ PG ART 
GALLERY’DE BAŞLAYACAK OLAN SERGİ, ORTAK ÜRETİMİN 
ÖNEMİNE VE SINIRSIZLIĞIN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİYOR.  

RÖPORTAJ / INTERVIEW : EDA BAYRAKTAR - FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS: ERHAN TARLIĞ

UNLIMITED PRODUCTION, AGAIN
THE REINTERPRETATION OF MEHMET KURAN’S MAGICAL, 
COLOURFUL WORLD BY EIGHT YOUNG ARTISTS IN THE EXHIBIT 
INTROVERT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT ART EVENTS 
OF THE FALL-WINTER SEASON. THE EXHIBIT, WHICH OPENS 
ON NOVEMBER 17 AT THE PG ART GALLERY IN İSTANBUL’S 
ÇUKURCUMA NEIGHBOURHOOD, CALLS ATTENTION TO THE POWER 
OF INFINITY AND THE IMPORTANCE OF SHARED PRODUCTION. 
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Y E N İ D E N ,  S I N I R S I Z  
Ü R E T İ M

_   LIFESTYLE  _





_   LIFESTYLE  _

İşlerinize baktığımızda büyülü 
bir masal diyarında olduğumuzu 
hissediyoruz. Genellikle nelerden 
besleniyorsunuz?
Beni en çok besleyen şey, aşk, hayranlık 
ve tutku. İnsanlar hep resimlerimin 
mutluluk verdiğini söyler. Ben de öyle 
düşünüyorum. Herkesten farklı bir 
algılama biçimim var sanırım. Bu nasıl 
gelişti, bilmiyorum. Karşıma çıkan şeyleri, 
çoğunluğun gördüğü gibi görmüyor, 
değerlendirmiyorum. 

Introvert kapsamında, sekiz genç 
sanatçı, işlerinizi yeniden yorumluyor. 
Ortaya çıkacak yeni eserlerin 
sizi yansıtmaması ihtimalinden 
çekindiğiniz oluyor mu?
Asla böyle bir korkum yok. Birlikte 
çalışacağım insanlarla işe başlamadan 
önce konuştuk ve anlaştık. Hatta küçük 
bir deneme bile yaptık. Onlara hiç 
müdahale etmediğimi söyleyemem, ama 
herhangi bir zorlamam da olmadı. Doğası 
gereği sanatçıların egoları yüksektir. 
Başka görüşlere çok açık oldukları 
söylenemez. Biz Introvert ekibi olarak tam 
da bu noktada, bunun aksinin mümkün 
olabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Her 
bir karar tartışılıyor ve oylanıyor. Sadece 
desen ve iş fikri hakkındaki görüşlerimi 
söylüyorum. Sergiden çok, bu süreç ilgimi 
çekiyor. Bugüne kadar hiçbir sergiye özel 
olarak hazırlanmadım. Bu benim için de 
bir ilk. Ekibimiz sekiz kişiden oluşuyor ve 
herkesin kendi atölyesi var. Zamanımın 
çoğu ekipteki arkadaşların atölyeleri 
arasında mekik dokuyarak ve yapılan 
işleri en ince detayına kadar tartışarak 
geçiyor. Sanat yaşamımın en renkli anları, 
herhalde onlarla geçen zamanlardır.
 
Bu deneyim, size ve ekipteki diğer 
kişilere nasıl yansıyor?
Evet, bu hepimiz için çok farklı bir 
deneyim ve süreç. Ben büyümüş de 
küçülmüş bir çocuk olarak diğer çocuklara 
büyüklerin dünyasında işlerin nasıl 
yürüdüğünü anlatıyorum, onlar da 
kendi dünyalarında nasıl değişiklikler 
olduğunu. İşin en ilginç yanı, hepsi 
okullu, ben değilim. Dolayısıyla onlar 
bana kuralları gösteriyor, bense onlara 
saçmalayabilmenin hafifliğini… 

Looking at your work, we feel as if we’re inside a magical, fairytale 
world. Where do you get your inspiration from, in general?
Love, infatuation and passion are the things that inspire me the most. People 
always say that my paintings make them happy. I think so, too. I suppose my 
perceptual style is different from everyone else’s. I don’t know why that is. 
The things I come across, I don’t look at them, don’t evaluate them the way 
most others do. 

Eight young artists are reinterpreting your works as part of Introvert. 
Are you worried  about the possibility that you might not be reflected 
in the new works they produce?
I never have that fear. Before we got started, I talked with the people I’d be 
working with and we agreed on things. We even did a little experiment. I 
can’t say that I didn’t interfere with them at all, but I didn’t force anything 
on them either. Artists inherently have big egos. They’re not known to be 
particularly open to other viewpoints. It’s exactly this point, this axis, that we, 
the Introvert team, are trying to prove to the greatest extent possible. Every 
decision is discussed and voted on. All I do is state my views on the drawing 
and idea for the work. This process interests me more than the exhibit. To 
date, I’ve never personally prepared an exhibition. For me this is a first. Our 
group is made up of eight people, and we all have our own studios. Most of my 
time I spend shuttling between our team’s studios and discussing even the 
smallest details. Probably the most colourful moments of my artistic life are 
the ones I spend with them.

What kind of effect does this have on you and the other people in the 
group? 
The experience and the process is very different for every one of us. Like a 
precocious child, I’m telling the other children how things work in the adult 
world, while they’re explaining the changes in their own worlds. The most 
interesting aspect of this is that they’ve been educated in art and I haven’t 
been. So they’re showing me the rules, and I’m showing them the lightness of 
being able to ignore them... 
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Sergide farklı disiplinlerden 
eserlerle karşılaşacağız. Bu 
kolektif çalışma için herhangi bir 
sınırlama konuldu mu?
Camdan ahşap heykele, yağlı boyadan 
nakışa, 17 farklı alanda ve yöntemde iş 
üretiyoruz. Bu sergide hiçbir şekilde 
sınırlama yok. Ve belirtmeliyim ki, 
sistem bugüne kadar çok iyi ilerledi. 
 
Bu süreçte eserlerinize yeni 
anlamlar yüklediğiniz oluyor mu 
hiç? 
Kesinlikle oluyor! Şu zamana kadar 
kazandığım en önemli farkındalık, 
düşünmenin ve ifade etmenin farklı 
yolları olduğunu izlemek. Bu, benim 
için büyük bir yenilik! En önemlisi de 
niyet iyi olunca, konuşarak ve çaba 
göstererek mutlaka uzlaşılabileceğini 
gözlemliyorum.
 
Yalnızca sanatçıların değil sergiye 
gelen izleyicinin de hayal gücünü 
ve yaratıcılığını kullanması 
gerektiğinin altını çiziyorsunuz… 
İnsanlar maalesef biraz tembel. 
Sartre’ın yaşam tarifine uyan çok 
az insan var. Merak etmek, farklı 
düşünmek, kalıpları kırmak… 
Kaliteli ve üretken bir yaşam için 
bunlar zaruri oysa. Konforlu, sıcak 
yaşamlardan başımızı biraz çıkarıp 
risk almamız gerekiyor. Yoksa kapıda 
ciddi bir buzul çağı tehdidi var!

Sizce ihtiyacımız olan nedir?
Introvert, izleyicilerin işlerimi farklı 
biçimlerde yorumlayabilecekleri bir 
sergi, kalabalık bir ekip çalışması. 
Sıradanlığı kırmak her zaman 
hoşuma gitmiştir.  Yeniliklerle 
karşılaştıklarında ise bu özellikleri 
referans olarak kıyaslama yoluna 
gidiyorlar. Genel olarak yeniliklere 
açık oldukları söylenemez. Bu 
toplumsal yanılgıya karşıyım. Kolektif 
üretim, çağımızın en çok gereksinim 
duyduğu olgulardan biri. Özellikle 
sanat alanında kolektif üretim 
yapmak, hele ki tamamen demokratik 
bir ortamda bunu yapabilmek, 
neredeyse ütopya... Oysa bu, en çok 
ihtiyaç duyduğumuz şey. 
 

We’ll see works of different disciplines in the exhibit. Have you put 
any limits on the collective work? 
We’re producing work in 17 different fields/methods, from glass to wooden 
sculptures, oil paintings to embroidery. And I should clarify that this system 
has worked very well up until now. 

Do your works ever gain new meaning during this process?
Of course they do! The most important thing I’ve become aware of up until 
now has been the observation that thought and expression take two different 
routes. This is a big breakthrough for me! Most important is that I’ve 
witnessed how you can reach a compromise through discussion and effort 
when you have good intentions. 

You emphasize that it’s not just artists, but the viewers who come to 
your exhibit who need to use their imagination and creativity...
Unfortunately, people are a little lazy. Very few people follow Sartre’s 
recipe for life. Be curious, think differently, break the moulds... But they’re 
necessary for a quality, productive life. We need to pick ourselves up and get 
out of our comfort zone and take risks, or we’re in serious danger of entering 
a new ice age.

What do you think it is that we need?
Introvert is an exhibit that allows viewers to interpret the work in different 
ways. It’s a crowded bit of team work. I’ve always enjoyed breaking out of 
established routines. When they are faced with innovation, these qualities 
are used as a reference for making comparisons. In general, it can’t be said 
that they’re open to innovation. I’m against this social delusion. Collective 
production is one of the things that is most required of our times. Especially 
when it comes to art, collective production is practically utopian, particularly 
when it comes to being able to do this in a democratic environment.
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FRANSIZ YAZAR, ŞAİR VE POLİTİKACI ALPHONSE 
DE LAMARTINE (1790-1869), “DÜNYAYA BİR 
KEZ BAKMA İMKÂNIN OLACAKSA, SADECE 
İSTANBUL’DAN BAK” DEMİŞ. İSTANBUL HÂLÂ 
RUHLARIMIZI BESLEMEYE DEVAM EDİYOR. 
KOKULARIN TATLARA KARIŞTIĞI MUTFAĞI İSE HÂLÂ 
İLHAM VERİCİ. ÜSTELİK SON YILLARDA ŞEHRE 
DAHİL OLAN FARKLI DÜNYA MUTFAKLARIYLA 
ZENGİNLEŞEN BİR SERÜVENE DÖNÜŞÜYOR. 

THE FRENCH AUTHOR, POET AND POLITICIAN 
ALPHONSE DE LAMARTINE (1790-1869) ONCE SAID, 
“IF YOU’VE ONLY GOT ONE CHANCE TO LOOK AT THE 
WORLD, LOOK AT IT FROM İSTANBUL.” İSTANBUL 
STILL FEEDS OUR SOULS. THE CUISINE’S MIXTURE 
OF SCENTS AND TASTES CONTINUES TO OFFER UP 
INSPIRATION, AND WITH THE DIFFERENT CUISINES 
THAT HAVE BECOME AVAILABLE IN THE CITY OVER 
THE LAST FEW YEARS, DINING IN İSTANBUL HAS 
BECOME EVEN MORE OF AN ADVENTURE. 

ALL THE FLAVOURS OF 
THE WORLD IN İSTANBUL

YAZI-FOTOĞRAF / TEXT-PHOTOGRAPHY: İLAYDA GİRGİNER  (REZTORAN.COM)
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PERA THAI
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PERA THAI  

Tayland mutfağı
Acı, tatlı, ekşi ve tuzlu... Farklı tatların 
büyük bir ahenkle bir araya geldiği 
Tayland mutfağı, baharatlar, şifalı otlar 
ve taze malzemelerle biçimlenmiş. Bu 
mutfağın en çok kullanılan bileşenleri ise 
Hindistan cevizi sütü, deniz ürünleri ve 
tropik meyveler... Tayland’ın geleneksel 
lezzetlerini sunan Beyoğlu’ndaki Pera 
Thai, İstanbul’da bu ülkenin lezzetlerini 
tatmak için en iyi adreslerden biri. 
Ağırlıklı olarak başkent Bangkok’tan 
lezzetler sunan Pera Thai’ın mönüsünde 
Tayland’ın saray mutfağına ait örnekler 
de yer alıyor. Tayland’dan gelen özel 
baharatlar ve malzemelerin Taylandlı 
kadın aşçılar tarafından geleneksel 
yöntemlerle pişirildiği Pera Thai’ın 
dekorasyonu da bu ülkeye özgü. Restoran, 
Tayland Hükümeti tarafından ülke 
mutfağını ve kültürünü dünyada en iyi 
biçimde temsil eden restoranlara verilen 
‘Thai Select’ ödülünü almış. Ve İncili 
Gastronomi Rehberi’nden iki ‘inci’ almaya 
hak kazanmış.  

AL SHARQ  

Lübnan mutfağı
Renklerin, baharatların ve rayihası 
bol otların şekillendirdiği Lübnan 
mutfağı, meze kültürünün ağırlığını 
hissedebileceğiniz Orta Doğu ile 
Akdeniz lezzetlerinin eşsiz bir karışımı. 
Son yıllarda İstanbul’da da giderek 
popülerleşen Lübnan mutfağının 
semsekten humusa, tabuleden zahter 
salatasına uzanan lezzetlerini hemen 
hepimiz daha sık tüketir olduk. 
İstanbul’da, Kozyatağı Hilton Otel’in 
içerisinde yer alan Al Sharq, Lübnan 
mutfağına özgü lezzetleri tadabileceğimiz 
bu restoranlar arasında.  Her damak 
tadına hitap eden mönüsünde, fellah 
köftesi, kısır, falafel ve pancarlı humus 
gibi lezzetler yer alıyor. Fondaki müziğin 
gecenin ilerleyen saatlerinde yerini 
darbuka gösterisine bıraktığı Al Sharq’da, 
lezzet ve eğlence bir arada sunuluyor.

PERA THAI

Thai cuisine
Spicy, sweet, sour and salty... Thai 
cuisine brings together different 
tastes in a harmonious blend of spices, 
healthy herbs and fresh ingredients. 
Coconut milk, seafood and tropical 
fruits are the most frequent 
components of this cuisine... Pera 
Thai in Beyoğlu offers traditional Thai 
dishes and is one of the best addresses 
in İstanbul to try them out. While the 
majority of dishes on the menu hail 
from the capital, Bangkok, there are 
also examples of Thai palace cuisine. 
Special spices and other ingredients 
are brought over from Thailand 
and prepared by female Thai chefs 
using traditional cooking methods. 
Thailand is reflected in Pera Thai’s 
decor as well. The restaurant has 
received a “Thai Select” award, which 
is presented by the Government of 
Thailand to restaurants that best 
represent the country’s cuisine and 
culture to the world. Pera Thai has 
also earned two ‘pearls’ from the 
Pearly Gastronomy Guide. 

AL SHARQ

Lebanese cuisine
Shaped by spices and aromatic herbs, 
Lebanese cuisine is a unique blend 
of Middle East and Mediterranean 
tastes, with an emphasis on meze 
culture. From semsek to hummus, 
tabouleh to zaaatar salad, Lebanese 
cuisine has grown more popular 
in İstanbul in recent years. Almost 
everyone is enjoying it more often, 
and Al Sharq, inside the Hilton Hotel 
in Kozyatağı, is one of the places to go 
to for authentic Lebanese dishes. The 
menu has a wide appeal and includes 
‘fellah köfte’ bulgur meatballs, kısır, 
falafel and beet hummus. As the 
evening progresses, the background 
music at Al Sharq turns into a full-on 
darbuka show, combining delicious 
taste and entertainment in one venue. AL SHARQ       
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SERAFİNA

İtalyan mutfağı 
Deniz ürünleri, hamur işleri, baharatlar, 
zeytinyağı ve sebzeler... İtalyan mutfağını 
kim sevmez? Bugün Türkiye’de en aşina 
olduğumuz lezzetlerden biri de İtalyanlarınki. 
1994 yılında İstanbul Akmerkez’de kapılarını 
açan Serafina, el yapımı makarnaları ve pizza 
çeşitleriyle ‘İstanbul’da İtalyan mutfağı’ 
denildiğinde akla ilk gelen restoranlardan 
biri. Restoranın temeli, İtalyan sahipleri 
Vittorio Assaf ve Fabio Granato’nun küçük 
bir yelkenliyle çıktıkları deniz yolculuğunda 
kendilerini neredeyse yaşamın kıyısında 
hissetmeleriyle atılmış.  Assaf ve Granato, 
bu yolculuktan sağ çıkarlarsa dünyanın 
en lezzetli pizzasını yapacaklarına dair 
birbirlerine bir söz vermişler! Sözlerini 
tutmuşlar da. Bugün, birçok farklı şubesi olan 
Serafina böyle doğmuş. İstanbul’da Akmerkez 
dışında Vadi İstanbul’da şubesi olan mekân, 
geçtiğimiz aylarda Bodrum Mare’de de 
konuklarını ağırlamaya başladı. 
 

IOKİ 

Japon mutfağı
İnce bir ustalığın sergilendiği Japon mutfağı, 
gerek hazırlanışı gerekse sunumuyla 
sadeliğin zarafetini yansıtan mutfaklar 
arasında. Yemeklerin çiğ ya da az pişmiş 
olarak hazırlandığı Japon yemek kültüründe 
geleneksel vurgu daima hissediliyor. 
‘İstanbul’da Japon mutfağı’ denildiğinde 
akla ilk gelen mekânlardan biri olan Ioki 
Restoran, 2015 yılında aldığı ‘İstanbul’un 
En İyi Asya Mutfağı’ ödülüne yakışan bir 
şöhrete sahip. Lezzet düşkünü iki üniversite 
öğrencisi, Medine Sapmaz ve Doğan Sevil’in 
New York’ta, Uzakdoğu ve Peru mutfaklarını 
keşfe çıkmasıyla başlayan hikâye bu iki 
ismin, kendine ait tarifleri ve soslarıyla ünlü 
şef Keizo Okitasan ile tanışmasıyla devam 
etmiş. Şef Okitasan da onlara inanmış ve 
yolculuğunu artık Türkiye’de sürdürme 
kararı almış. Japon diasporası Nikkei 
mutfağının en lezzetli halini, en ulaşılabilir 
şekilde sunmayı amaçlayan Ioiki, böyle 
kurulmuş. Mekân, İstanbul’da İstinye, 
Kandilli ve Ulus’ta, yaz aylarında da Bodrum 
Mandarin Oriental’da hizmet veriyor. 

SERAFİNA

Italian cuisine
Seafood, pasta, spices, olive oil and vegetables... 
Is there anyone who doesn’t love Italian 
cuisine? Italian is one of the most well-known 
cuisines in Turkey today, and Serafina, with 
homemade pastas and pizzas, is one of the first 
restaurants to come to mind when you think of 
Italian food in İstanbul. Serefina first opened 
in İstanbul’s Akmerkez in 1994. The concept 
of the restaurant emerged when the Italian 
owners, Vittorio Assaf and Fabio Granato, 
were lost at sea on a small sailboat and were 
nearly dragged over to the other shore of life. 
Assaf and Granato promised each other that if 
they survived the journey, they’d start making 
the world’s best pizzas! And they kept their 
words. In this way, Serafina was born. Today, it 
has grown to include a branch in Vadi İstanbul, 
and, as of a few months ago, it has been serving 
customers at its location in Bodrum Mare.

IOKİ

Japanese cuisine
Japanese is one of those cuisines that exhibit 
a delicate mastery and a simple elegance 
in preparation as well as presentation. In 
Japanese food culture, dishes are served raw 
or lightly cooked, and tradition always makes 
its presence felt. When it comes to Japanese 
cuisine in İstanbul, one of the first places you 
think of is Ioki. This well-known restaurant 
was recognized with an award for ‘İstanbul’s 
Best Asian Cuisine’ in 2015. Its story began 
with two university students, Medine Sapmaz 
and Doğan Sevil, who discovered Far Eastern 
and Peruvian cuisines while they were in New 
York. Sapmaz and Sevil were then introduced 
to Keizo Okitasan, a chef known for his 
original recipes and sauces. Chef Okitasan 
put his faith in the two ‘Foodies’, and took the 
decision to continue his cooking adventures in 
Turkey – and thus Ioki was born. Ioki aims to 
present the most delicious examples of Nikkei 
cuisine, the cuisine of the Japanese diaspora, 
in the most affordable manner. It has locations 
in İstinye, Kandilli and Ulus in İstanbul, 
as well as a spot in the Bodrum Mandarin 
Oriental that’s open during summer.

SERAFİNA

IOKİ
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ASİTANE

Osmanlı Saray Mutfağı
Ege, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu 
ve Anadolu mutfaklarının zengin bir 
harmanından oluşan Osmanlı Saray 
Mutfağı, en hızlı gelişimini İstanbul’un 
fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet 
döneminde yaşamış. Ve giderek kimlikli, 
kozmopolit, yaratıcı ve rafine bir 
mutfak haline gelmiş. Bugün, modern 
hayat koşullarında tüm bu zenginliği 
sofralarımıza yansıtmamız elbette zor. 
Ancak unutulmuş lezzetleri bizlerle 
buluşturan İstanbul Edirnekapı’daki 
Asitane Restoran, 1991 yılından bu yana, 
Osmanlı Saray Mutfağı’na ait 200’den 
fazla yemeği büyük bir incelikle sofrasına 
taşıyor. Restoran, yemeklerini ‘Fatih Sultan 
Mehmet Dönemi Yemekleri’, ‘Osmanlı 
Saraylarından Afrodizyak Yemekler’ ve 
‘Osmanlı Saraylarından Balık ve Deniz 
Ürünleri’ gibi başlıklarda sunuyor. 

ASİTANE

Ottoman Palace Cuisine
A rich blend of Aegean, Balkan, 
Caucasian, Middle Eastern and 
Anatolian cuisines, Ottoman Palace 
Cuisine underwent its most rapid 
development after the conquest of 
İstanbul during the reign of Sultan 
Mehmet the Conqueror. With time 
it became a cosmopolitan, creative, 
refined cuisine with its own identity. 
Today, no doubt, it’s difficult to 
capture the richness of the cuisine at 
home under modern conditions. 
However, Asitane Restaurant has been 
carefully crafting more than 
200 dishes belonging to Ottoman 
Palace Cuisine for its patrons in 
Edirnekapı since 1991. Asitane presents 
these dishes under headings such as 
‘Dishes from the Time of Mehmet the 
Conqueror’, ‘Aphrodisiac Dishes from the 
Ottoman Palaces,’ and ‘Fish and Seafood 
from the Ottoman Palace’.

ASİTANE

Tüm bu restoranların menü, fiyat ve yorumlarını Reztoran.com’un  
uygulamasında inceleyebilir, zahmetsizce rezervasyonunuzu  
yapabilirsiniz.
You can get menus, prices and reviews of all these restaurants 
and make reservations easily using the reztoran.com app.

ASİTANE ASİTANE

SERAFİNA

SERAFİNA
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Your horoscope for OCTOBER 2018 says that...

9 Ekim’de gerçekleşecek yeniay, sizin 
için yeni bir birliktelik, bir iş ortaklığı 
ya da iş birliği adına taze bir başlangıç 
olabilir. Ay içinde finansal konular 
gündeminizde olacak. Ancak Venüs’ün 
geri hareketini göz önünde bulundurup 
yatırım konularında tedbirli olmanızda 
fayda var. 

The new moon on October 9 could bring 
about the start of a new relationship 
or perhaps a new work partnership or 
collaboration. Financial issues may arise 
this month, and with Venus in retrograde, 
it would be wise to view any investments 
with caution.

Yeniay, burcunuzda olacak 
ve sizi diğer burçlardan daha 
fazla etkileyecek. Kendi adınıza 
atacağınız her türlü adım, 
olmasını bekledikleriniz için 
tetikleyici olacak. Venüs retrosu 
maddi konularda sizi etkileyeceği 
için bu ay finansal konulardaki 
girişimleriniz ve bütçe düzeniniz 
her zamankinden daha çok dikkat 
gerektiriyor. 

The new moon takes place in your 
sign and will affect you more than 
others. It could prompt steps in any 
area that will bring you recognition 
or fulfil other expectations. Venus 
in retrograde will affect you 
financially, so you’ll need to be more 
careful than usual when it comes to 
finances and budgets.

9 Ekim yeniayı hayatınıza keyif 
katacak yeni bir iş, yeni bir uğraş 
ya da yeni bir aşkın başlangıcı için 
tetikleyici olabilir. Bir çocuk haberi 
gündeme gelebilir. Venüs’ün geri 
hareketi, bu ay işlerinizde ve iş 
ilişkilerinizde, birtakım aksaklıkların 
yaşanabileceğine işaret ediyor.

The new moon on October 9 could 
bring with it a new job, or perhaps a 
new hobby, or a new love that will add 
fun to your life. News of a child may 
be on the cards. Venus in retrograde is 
an indication of possible snags when it 
comes to work or work relationships this 
month.

9 Ekim tarihindeki yeniay, ekipler ve 
gruplarla bir arada olacağınız yeni 
işlerin ya da sosyal aktiviteler ve yeni 
sosyal ortamlara ait başlangıçların 
habercisi olabilir. Bu dönemde çevre 
değişikliği sizin için iyi olabilir. 
Venüs’ün geri hareketi, gizli ya da 
platonik bir ilişkinin de işaretçisi 
olabilir.

The new moon on October 9 may bring 
news of new work that will put you in 
touch with new teams and groups or 
new social activities and social circles. 
A change in environment could do you 
good just about now. With Venus in 
retrograde, you may find yourself in a 
new secret or platonic relationship.

Bu dönemle birlikte daha çok içe 
döneceğiniz, huzur bulmanıza ve içsel 
denge yaratmanıza hizmet edecek bazı 
aktiviteleri hayatınıza katmak üzere 
yeni kararlar alabilirsiniz. Venüs’ün 
geri hareketi burcunuzda olacağı için 
hız kazanmış bazı işlerinizde kısa bir 
duraklama dönemi yaşanabilir. Revizyona 
gitmeniz şart!

You’ll be more introverted during this time, 
and you’ll be able to take new decisions 
when it comes to engaging in certain 
activities that will bring you peace of mind 
and keep you balanced. Venus in retrograde 
through your sign could bring a temporary 
halt to some activities that have been 
moving along speedily. You’ll need to make 
revisions!. 

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Yeniayla birlikte, günlük zaman akışınızı 
da etkileyecek yeni bir göreve başlamaya 
ya da düzeninizi ve alışkanlıklarınızı 
değiştirmeye hazırlıklı olun. Sizin için yeni 
kararlar verme zamanı. Venüs, ikili ilişkiler 
alanınızda retro yapacağı için evlilik ve 
partnerlik konularında bazı aksaklıklar 
yaşayabilirsiniz. 

With the new moon, be prepared to start a 
new assignment or new routine that will have 
an effect on your daily time schedules. It’s the 
time for you to take new decisions. Venus is 
in retrograde in your relationship sphere, so 
you could experience a few upsets when it 
comes to marriage or partners.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for OCTOBER 2018 says that...

Yeniay, yeni seyahatler ile eğitimlere, bilgi 
akışı içeren yeni ortamlara, yakın çevreniz 
ve akrabalarınızla ilgili yeni durumlara 
ve ticari girişimler için yeni başlangıçlara 
işaret ediyor. Venüs’ün geri hareketi ise 
eviniz ve aileniz ile ilgili konularda, aile içi 
ilişkilerde gerginliklere neden olabilir. 

The new moon signals new travel and new 
education, new environments with new 
knowledge, new conditions relating to family 
and others close to you, and new business 
initiatives. Venus in retrograde could be 
a source of stress when it comes to issues 
regarding home and family relationships.

Bu dönem, yeniay ile birlikte taşınma, ev 
içinde düzen değişikliği ya da dekorasyon 
amaçlı değişiklikler gündeminizde 
olabilir. Aile büyüklerini ilgilendiren 
konularda iş birliği önemli olacak. 
Venüs’ün geri hareketi, çocuklarla ilgili 
konuları ya da onlarla olan ilişkilerinizi 
gözden geçirmenizi gerektiriyor.

A change of residence, renovation, or new 
decor may come up during this time in 
conjunction with the new moon. It will be 
important to work together when it comes 
to things relating to family elders. With 
Venus in retrograde, you’ll need to take a 
new look at issues relating to children or 
your relationships with them.

9 Ekim yeniayı ile birlikte iş ya da 
özel hayatınızda bir seyahat planı 
gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra 
yüksek öğrenim ya da akademik bir 
çalışma için de yeni niyetler ortaya 
çıkabilir. Venüs’ün geri hareketi, 
özellikle Ekim ayının son günlerinde 
maddi konularda tedbirli olmanız 
gerektiğine işaret ediyor. 

With the new moon on October 9 
you may find yourself travelling for 
either work or personal reasons. You 
also might find yourself regaining 
an interest in higher education or 
academic pursuits. Venus in retrograde 
is a sign that you’ll need to be cautious 
regarding finances, especially towards 
the end of October.

9 Ekim tarihindeki yeniay, maddi 
bir kaynak arayışı ya da finansal 
bir yeni adım için karşınıza yeni 
fırsatlar çıkarabilir. Maddi açıdan 
elde edeceğiniz imkânları mantıklı bir 
çerçevede değerlendirmeniz yararınıza 
olacaktır. Venüs’ün geri hareketi 
sebebiyle, bu ay yakın çevrenizle olan 
ilişkilerinizde her zamankinden özenli 
olmanız gerekecek.

With the new moon on October 9, you 
may encounter new opportunities when 
it comes to the search for financial 
resources or new financial initiatives. 
It would be wise to think rationally 
about financial opportunities. Venus 
in retrograde means you’ll need to be 
more careful than usual this month with 
regard to your close relationships.

Bu ay; iş birlikleri, eşinizin kazancı, 
ortak işlerden gelen para kaynakları, 
ödemeler, vergiler ve krediler gibi 
maddi konularda yeni yapılanmalar 
gündeminize gelebilir. Tedbirli 
davranmanız ama fırsatları da 
görmezden gelmemeniz gerekiyor. Bu 
dönemde seyahatlerinizde sıkıntılar 
yaşayabilirsiniz. 

This month might find you making 
revisions when it comes to financial 
issues, including work partnerships, 
your spouse’s income, cash income 
from partnerships, payments, taxes and 
loans. You’ll need to act cautiously, but 
you shouldn’t ignore opportunities. 
You could experience travel-related 
difficulties during this period.

CAPRICORN

PISCES

LEO

9 Ekim yeniayı, iş başvurusu ve 
görüşmeleri, yeni teklifleri, mesleki 
konularda size yeni şeyler katacak, artı 
değer oluşturacak plan ve programları 
gündeminize sokabilir. Venüs’ün geri 
hareketi, eski bir dostu tekrar karşınıza 
çıkarabilir. Eski bir partnerin sosyal 
ortamlarda tekrar karşınıza çıkması da 
mümkün.

The new moon on October 9 could bring with 
it job applications, interviews and new offers 
as well as plans and programs that will add 
value and offer you new things in terms of 
your profession. With Venus in retrograde, 
you may run into an old friend. You could also 
come across a former partner once again in a 
social setting.

AQUARIUS

CANCER
VIRGO
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ar GuestsDear

2015-1998 EK 4-C



 
No Dangerous Goods On Aircraft 

a.) Silah, tabanca ve mermileri boşaltan diğer cihazlar

Tabanca, revolver, tüfekler, av tüfeği, oyuncak tabancalar 

ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2 

tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen 

parçaları, yayvan oklar, sinyal flare ve marş tabancaları, 

zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

b.) Bayıltıcı silahlar  

Şok tabanca, ston batonu, topuz, göz yaşartıcı gaz,  

tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren diğer gazlar ve spreyler.

c.) Keskin uçlu veya keskin kenarlı nesneler

Buz kazanları, 6 cm’den büyük bıçaklar, tıraş bıçağı,  

savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,  

6 cm’den büyük makaslar.

d.) Alet çantası

Levyeler, teleskobik taşınabilir elektrikli aletler dahil 

olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,  

6 cm’den büyük bıçak veya şaft.

e.) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler

Beyzbol ve softbol sopaları, coplar, savaş sanatı 

ekipmanları.

f.) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçakların 

güvenliğini tehdit edebilecek yetenekte veya görünen 

patlayıcı maddeler ve yangın çıkaran maddeler ve 

cihazlar; mühimmat, patlayıcı başlıklar, patlayıcılar 

ve sigortalar, çoğaltma vb. taklit patlayıcı cihazlar,

Mayın, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri mühimmat, 

havai fişekler ve diğer piroteknikler, duman üreten 

bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut 

ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş Bagaj-

YASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU  

2015-1998 Ek 5-B

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin de kurallar gereği 

kabin veya kontrol edilmiş bagajda taşınması yasaktır:

Bütan çakmak gazı, çakmak gazları, mavi alev ve puro 

çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan 

kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneratorleri, 

radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, cıva 

ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri, 

yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp 

sobaları, kişi başı 2,5 kg’dan fazla kurubuz ve güçlü 

mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler 

gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik 

cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak 

çantaları.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde 

taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz. 

a.) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles

Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas  

capable of being mistaken for real weapons Compressed  

air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, 

cross bows and arrows Signal flare and starter pistols,  

harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Stunning devices

Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers. Other disabling 

and incapacitating gases and sprays like animal repellent, 

capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge

Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.   

Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;  

box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more  

than 6 cm as measured from  the fulcrum, bolt and nail guns. 

 

d.) Workmen’s tools

Crowbars, Drills and Saws including cordless portable  

power tools. Blowtorches, tools with a blade or shaft of  

more than 6 cm.

e.) Blunt instruments - objects capable of being used  

to cause injury

Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, 

blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f.) Explosives and incendiary substances and devices 

capable, or appearing capable, of being used to cause serious 

injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:

Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica 

or imitation explosive devices,  Mines, grenades and other 

explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics   

Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, 

Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold 

Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU  

2015-1998 Attachment 5-B)

The following dangerous goods are also completely exempt 

from transportation as cabin or hold baggage:

Butane lighter gas, lighter fuel, Blue flame or cigar lighters, 

Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen 

generators, Radioactive material, Corrosive materials like 

acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba 

diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are 

not emtied and cleaned,Dry ice in quantities of more than  

2,5 kg per person and strong magnets,Combustion engines  

and flammable materials like paint, lacquers and solvents, 

Security-type brief case or attache’ cases incorporating  

lithium batteries or pyrotechnical devices.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on 

the person but are not allowed in the hold baggage. 
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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 
note 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.

 Su, şurup, içecekler dâhil her türlü sıvı,
 Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar, 

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

 Tıraş 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.

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
bulundurabilir veya ilaç kullanımı zorunlu olan 
yolcular seyahat süresince yeterli miktarda ve 
orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak 
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu 
yolculardan mama veya ilacı tatmalarını veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
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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.

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.

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.
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Important Reminders for Our Guests

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

No 
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REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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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

Is it an 
international 

Have you Have you 

International Line Domestic Line} }

Immediately clear 

As soon as you get your  boarding pass

Proceed to passport 

Welcome to International Arrivals

DO YOU HAVE A 
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 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.

 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.

 Dış hat uçuşlardan gelip iç hat seferine devam 
eden misafirlerimizin indikleri son iç hat varış 
meydanlarında, bagajlarını son varış noktalarındaki 
dış hatlar geliş terminalinden almaları gerekmektedir. 
Misafirlerimizin, yer hizmetleri görevlilerinin son varış 
noktasındaki ikazını dikkate almasını önemle rica ederiz.

 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.

 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.
 Our guests who have originated on an international flight 

and continued on to their destination via a domestic flight 
will need to claim their baggage from the international arrivals 
terminal at their final destination. We ask that our guests please 
pay attention to the announcements of the ground personnel 
when they arrive at their final destination.

If you have made a duty 
free purchase whilst on 
board an international 

that you have received 

security problems.

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

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights

PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Tashkent

Dammam

Muscat
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı 
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, 
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat 
dokümanı 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.
gov.tr adreslerinden veya Pegasus Hava Yolları Çağrı 
Merkezi’mizden (0888 228 12 12) ulaşabilirsiniz.
  

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).
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BULGARIA

GREECE

MEDITERRANEAN SEA

BLACK SEA

ARMENIA

AZERBAIJAN

GEORGIA
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A
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A

A
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T
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Kars

Kastamonu

Ank

Bingöl

Erzincan

Ordu-Giresun
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SUDOKU

KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY 

Adale

Gerçek

Şirket türü
Böbreğin

ürettiği ince
tanecikler

Lisan

Söz

İnce 
urgan

Senedin
başkasına

devri
Yedek

Dökme
demir

Örnek

Bir bağlaç

Proje
Yalıyar

İlkel

Saha

Trabzon’-
daki tarihi

bir manastır

Süpürgeotu

Kemik ucu

Bildik,
tanıdık

Haber
Ajansı (kısa)

Bir uzunluk
ölçüsü birimi

Bir kan
grubu

Bir tür 
rüzgar

Tellürün
simgesi

İlkel su
taşıtı

Gürültü,
patırtı

Judo 
minderi

Bir at
hastalığı

Elçilik 
uzmanı

Almanya’da
bir kent

Keten
dövme 

tokmağı

“...
Demirer”

(resimdeki
komedyen)

Telli bir
çalgı

Bir balık
türü

Kesici araç
kabı

Su

İtalya’nın
başkenti

Avrupa 
Futbol 
Birliği

Hicap

Çevrebilim

Rusça 
evet

Bir meyve

Yüksek okul

Bir tür
cetvel

Bir yerde
oturan

Haberleşme

İlaç, 
merhem

Pierre Loti
romanı

Baş

Bir gün adı

Gazlı bir
içecek

Satrançta
bir taş

Yay silahı

İki 
anlamında

önek
Kurul

Anadolu’da
oyunları

düzenleyene
verilen ad

Rus köylüsü
Kısaca 

otomobil
Ut çalan
kimse

Meta

Karın
Değişiklik

Lityumun
simgesi
Büyük 
su kabı

Nesne

Suyun buz
tutması

Sarmısak
tanesi

Ulaşan,
varan

Ağız
boşluğunun

tavanı

Anıtsal

Asgari

İlkel benlik

Mahkeme
kararı

Boru sesi
Sonsuz

Yapma,
etme

İnce dantel

Hitit

Kinaye
Şaşma
bildirir
ünlem

Apansız

Beyaz

Taşkın su

Tavlada 
bir sayı

Milli Eğitim
(kısa)

İspermeçet
balinası

Çiklet

İmtihan
etme

Bir şeyin
niteliğini

belirtmek
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CROSSWORD

“Dua ...”
(singer in

the picture) 
Turkish
currency

Symbol of 
Sodium

Exceptional

In the way
indicated

Penthouse
Mushroom

with a 
brown cap

Straight Ball 
material Fortifies

Hokkaido
native

Branch

Abbr. 
hematocrit

An 
exclamation

“... chi”
(Japanese

fighting art)

Panama 
plate sign

Dwell

Cooking fat

Check
casher

Alehouse

Family head
Classic

sports car
“... Stewart”

(singer)

Australian
runner

The objec-
tive case 

of we

Nobleman

Filch
Oil source A small 

village Appearance Away

It comes
easily to

hand
Symbol of
Nobelium

Romanov
ruler

Garden 
intruder

Indonesia
plate sign

Old man 
To a very

great extent
or degree
Powerful

Symbol of 
Osmium

Food 
additive

İtalian 
river

Chaotic
Deviate

Felt bad
about

Big story

Produce

Balcony
section Auditory

Plural of 
Irregular

army 
member

Airlike 
fluid 

substance

Farm area

Crosswise,
on deck

Charges Boot part

Gang land

It doesn't
hold water

Diminish

Carbon
compound

Squander

Canadian
Indian Poetic feet

Of unlike parts
or organs
Holes in 
the head

Diminished
or mode-

rated
Hawkeye

Soprano's
song Beams

Its symbol
is SC
Bit of

physics

Lowly 
laborer

Anti-social
behaviour

order
Dish cooked

in a pot

First 
number Big house

Dance step

Breed
A chorus

line
Hose 

material
Strongest

Stiff hair Brain area

Boringly
similar

Member 
of US 

Congress
Compre-

hend
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CEVAPLAR I ANSWERS
Ç

E
N

G
E

L
 B

U
L

M
A

C
A

C
R

O
S

S
W

O
R

D

Adale

Gerçek

Şirket türü
Böbreğin

ürettiği ince
tanecikler

Lisan

Söz

İnce 
urgan

Senedin
başkasına

devri
Yedek

Dökme
demir

Örnek

Bir bağlaç

Proje
Yalıyar

İlkel

Saha

Trabzon’-
daki tarihi

bir manastır

Süpürgeotu

Kemik ucu

Bildik,
tanıdık

Haber
Ajansı (kısa)

Bir uzunluk
ölçüsü birimi

Bir kan
grubu

Bir tür 
rüzgar

Tellürün
simgesi

İlkel su
taşıtı

Gürültü,
patırtı

Judo 
minderi

Bir at
hastalığı

Elçilik 
uzmanı

Almanya’da
bir kent

Keten
dövme 

tokmağı

“...
Demirer”

(resimdeki
komedyen)

Telli bir
çalgı

Bir balık
türü

Kesici araç
kabı

Su

İtalya’nın
başkenti

Avrupa 
Futbol 
Birliği

Hicap

Çevrebilim

Rusça 
evet

Bir meyve

Yüksek okul

Bir tür
cetvel

Bir yerde
oturan

Haberleşme

İlaç, 
merhem

Pierre Loti
romanı

Baş

Bir gün adı

Gazlı bir
içecek

Satrançta
bir taş

Yay silahı

İki 
anlamında

önek
Kurul

Anadolu’da
oyunları

düzenleyene
verilen ad

Rus köylüsü
Kısaca 

otomobil
Ut çalan
kimse

Meta

Karın
Değişiklik

Lityumun
simgesi
Büyük 
su kabı

Nesne

Suyun buz
tutması

Sarmısak
tanesi

Ulaşan,
varan

Ağız
boşluğunun

tavanı

Anıtsal

Asgari

İlkel benlik

Mahkeme
kararı

Boru sesi
Sonsuz

Yapma,
etme

İnce dantel

Hitit

Kinaye
Şaşma
bildirir 
ünlem

Apansız

Beyaz

Taşkın su

Tavlada 
bir sayı

Milli Eğitim
(kısa)

İspermeçet
balinası

Çiklet

İmtihan
etme

Bir şeyin
niteliğini

belirtmek

K L D İ C P K
H A K İ K İ P R İ M İ T İ F

S U M E L A E R İ K A A
M İ L L O D O S S A L

H A T A T A M İ A T A Ş E
B R E M E N F İ L A R İ Z

U T K I N
A T A İ M A A R

M U Z T E O
D A E M M U K İ M

K A F A K O L A
P A Z A R K A L E

D İ İ O T O
H E Y E T M U J İ K

M A L T L Ş D İ Ş
M İ D E A B İ D E V İ İ D

E B E D İ O Y A İ M A
T İ A N İ D E N S E L M

K A Ş A L O T S I N A M A
S A K I Z N İ T E L E M E K

“Dua ...”
(singer in

the picture) 
Turkish
currency

Symbol of 
Sodium

Exceptional

In the way
indicated

Penthouse
Mushroom

with a 
brown cap

Straight Ball 
material Fortifies

Hokkaido
native

Branch

Abbr. 
hematocrit

An 
exclamation

“... chi”
(Japanese

fighting art)

Panama 
plate sign

Dwell

Cooking fat

Check
casher

Alehouse

Family head
Classic

sports car
“... Stewart”

(singer)

Australian
runner

The objec-
tive case 

of we

Nobleman

Filch
Oil source A small 

village Appearance Away

It comes
easily to

hand
Symbol of
Nobelium

Romanov
ruler

Garden 
intruder

Indonesia
plate sign

Old man 
To a very

great extent
or degree
Powerful

Symbol of 
Osmium

Food 
additive

İtalian 
river

Chaotic
Deviate

Felt bad
about

Big story

Produce

Balcony
section Auditory

Plural of 
Irregular

army 
member

Airlike 
fluid 

substance

Farm area

Crosswise,
on deck

Charges Boot part

Gang land

It doesn't
hold water

Diminish

Carbon
compound

Squander

Canadian
Indian Poetic feet

Of unlike parts
or organs
Holes in 
the head

Diminished
or mode-

rated
Hawkeye

Soprano's
song Beams

Its symbol
is SC
Bit of

physics

Lowly 
laborer

Anti-social
behaviour

order
Dish cooked

in a pot

First 
number Big house

Dance step

Breed
A chorus

line
Hose 

material
Strongest

Stiff hair Brain area

Boringly
similar

Member 
of US 

Congress
Compre-

hend

L N T A H S A
L I R A H C T E Y T A I

P A S U E T T A V E R N
H A R P S P I D E R E M U

E A R L C O R N L
U S Y O Y O N O T S A R

W E E D H S O
R I E P O P P A

 P O D R U E D
M E S S Y E P I C

W E S T Y
L O G E G A S I

T U R F B A T E
S I E V E E N O L

C R E E I A B A T E D
R S C A N D I U M

A R I A M A N O R P A S
A L T O B R A W N I E S T

N Y L O N S E T A L O B E
S A M E Y S E N K N O W

Help the pilot

KOLAY Easy ORTA Moderate7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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