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CLEANLINESS AND 
PERSONAL HYGIENE
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2 Pantolon

3 Çorap

If you take a large suitcase, you’ll have to work all the harder filling it up.
Always take a small suitcase; you’ll travel more comfortably.
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1 HAFTALIK TATiL iÇiN 

HOW CAN YOU TRAVEL FOR ONE 
WEEK WITH A HAND LUGGAGE

LET’S START WITH THE MAIN POINTS

TIPS FROM 
GLOBETROTTERSADAM SEPER

Merino wool is light and stays cool in the summer but keeps 
you warm in the winter. It’s a great choice for globetrotters.

DAVE DEAN

It doesn’t matter how long your trip is going to be; only pack seven days’ worth of clothes.
It’ll be easier to wash and dry your clothes once a week than carry around additional pieces of clothing.

NICK HUGGINGS
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Pegasus  Magazine is published for Pegasus 
Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri 
Inc. in accordance with the laws of the Turkish 
Republic. The name and publishing rights 
of Pegasus magazine are held by Pegasus 
Airlines. All rights are reserved that  pertain 
to the written materials, photographs and 
illustrations published in the magazine. 
Nothing in this magazine may be borrowed or 
reproduced without full credit being given to 
the source. The written materials are the sole 
responsibility of each of the writers, and the 
advertisements published in the magazine are 
the sole responsibility of each advertiser.

(*) 

(*) It costs 1.50 TL per minute (including taxes) 
to call our reservation line from all operators 
(Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea) which 
will be reflected in your monthly bill. 
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 TREND HOTWIRE

12 I BOZCAADA’DA     
        BELGESEL ZAMANI

DOCUMENTARY TIME IN 
BOZCAADA

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel 
Festivali bu yıl ikinci kez düzenleniyor.
Bozcaada International Festival of Ecological 
Documentary is being held for the second time.

16 I 
DEER RUN

Geyik Koşuları, 18 Ekim Pazar günü macera ve 
sporseverleri Belgrad Ormanı’nda bekliyor.
Sports and adventure fans are invited to take join the 
Belgrade Forest Deer Run on Sunday 18 October.

20 I 
TÜBINGEN FESTIVAL 

Tübingen’deki Ördek Yarışı Festivali’nde 
7.000 plastik ördek nehre bırakılıyor. 
In The Tübingen Duck Race Festival, 7,000 
rubber ducks are placed in the River.

26 I 
BERLIN IS SPARKLING

2004 yılından beri düzenlenen Berlin Işık 
Festivali, 9-18 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor. 
Berlin Festival of Lights, which got started in 
2004 is taking place from 9 to 18 October.

32 I 
 THE JAZZ SIDE OF THE CITY

Türkiye’nin en köklü caz festivali olan Akbank 
Caz Festivali bu yıl 25. yaşını kutluyor.
The Akbank Jazz Festival, the most established 
of its kind in Turkey, is celebrating its 25th 
anniversary. 

 PORTRE PORTRAIT
80 I 
Dağcı ve tırmanıcı, dağ rehberi, yazar ve 
motivasyon konuşmacısı Tunç Fındık ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Tunç Fındık, a professional mountaineer, climber, 
mountain guide, writer and motivational speaker, 
joined us for pleasant chat.

64
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 SEYAHAT TRAVEL

96I HAYALLER KADAR GÜZEL
  AS BEAUTIFUL AS A DREAM

Balkanlar, kartpostallarda gördüğünüzden 
çok daha güzel!
The Balkans are far more beautiful than what 
you may have seen on postcards!

114 I 
A CITY THAT WILL INSPIRE 
YOUR SOUL

Lyon’da yaşamak değil, yaşlanmak 
isteyeceksiniz!
Lyon, where you won’t just want to live but 
grow old! 

124 I 
 WANDER, WITNESS, 
BREATHE IT ALL IN

Eğer daha önce görmediyseniz, Kapadokya’da 
asla unutamayacağınız bir yolculuk sizi 
bekliyor.  
If you’ve never been in Kapadokya, an 
unforgettable journey awaits you.

134 I 
ANCIENT COASTLINES OF BLUE

Denize serpiştirilmiş kara parçalarından 
oluşmuş harika bir coğrafyanın tam ortası: Kaş
Situated in a spectacular landscape consisting of 
scattered islets and headlands: Kaş

        
      LIFESTYLE

150 I 
“OKLAVA” IN LONDON

Londra’da “Oklava” isimli restoranını 
açan Şef Selin Kiazim ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.
We had an enjoyable conversation with Chef 
Selin Kiazim who launched her own restaurant 
“Oklava” in London.

152 I 
GOOD HEALTH STARTS WITH 
GOOD NUTRITION

Yeme-içme Danışmanı Atakan Aya ile sağlıklı 
beslenme üzerine konuştuk.
We spoke with nutritional consultant Atakan 
Aya about healthy dietary choices.

154 I  
4 HEALTY RECIPES 

Diyet yapanlar için Elvan Odabaşı Kanar’dan 
birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifler istedik. 
We asked dietician Elvan Odabaşı Kanar to 
provide us with some tasty and healthy recipes.

160 I  
EVERYTHING ABOUT MASSAGE

Rahatlamanın ötesinde, iyileştirici bir tedavi 
olan masaj hakkında bilmeniz gerekenler… 
Treatments that are both relaxing and beneficial.

134
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Trend  hot wire
FESTIVAL

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel 
Festivali (BIFED), 22-25 Ekim tarihleri 
arasında ikinci kez düzenleniyor. Festivalde 
Japonya, İrlanda, Avustralya, Şili gibi 
ülkelerden belgeseller de yer alıyor. Festivalin 
yönetmeni Petra Holzer festivalin ikinci 
yılıyla ilgili: “Bu yıl seçilen belgesellerin 
konuları nükleer atıklardan dijital kirliliğe ve 
genetik çeşitliliğe, küçük ve yöresel tarımdan 
küresel gıda tekellerine, göçten yoksulluğa 
ve su kaynaklarının tükenmesine, kırsaldan 
şehre yaşam mücadelesi vermeye gelenlere ve 
direnişlere uzanıyor” dedi.

Kirlilikle, kitle turizminin yıkımlarıyla, 
küresel ısınmayla mücadele için dayanışma 

Ekolojik Belgesel Festivali
 ve paylaşmanın amaçlandığı festivalde 

sanatçılar, belgeseller ve belgesel festivalleri 
aracılığıyla dikkat çekmeye çalışıyor. “Üzüm 
Bağcılığı” toplantısı, “Yerel Tohum Takası” ve 
“Anke Atamer Çocuk Filmleri” bölümleri ise 
festivali zenginleştiren etkinlikler arasında.

Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
22-25 Ekim’de Bozcaada’da gerçekleşen 
festivalde bu yıl 17 belgesel film “Fethi 
Kayaalp Büyük Ödülü” için yarışacak. 
Ayrıca BIFED 2015’e birçok öğrenci filmi 
başvurusu yapıldığından bu filmlerin ayrı 
bir kategoride değerlendirilmesi gerektiğine 
karar verildi ve “Gaia Öğrenci Ödülü” 
kategorisi oluştu. 

  bifed.org

Trend  hot wire
NATURE
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The Bozcaada International Festival of 
Ecological Documentary (BIFED) is being held 
for the second time from 22 to 25 October and 
will feature documentaries by directors from 
various countries including Japan, Ireland, 
Australia and Chile.
Commenting on the second year of the event, 
Festival Director Petra Holzer said, “This 
year the subjects of the documentaries include 
nuclear waste, digital pollution, genetic 
diversity, small-scale farming, and global 
food monopolies. They also take up the issues 
of rural to urban migration, poverty and the 
depletion of water resources.”

Local Seed Swap
The aim of the festival is to promote cooperation 
in efforts to reduce pollution, the destructive 
effects of mass tourism and global warming, 
and the filmmakers are raising awareness 
about these issues through their work and other 
such documentary festivals. Other activities 
include a Grape Vineyard Meeting, Local Seed 
Swap and Anke Atamer Children’s Film event.

Fethi Kayaalp Grand Award
This year 17 documentaries will compete for 
the Fethi Kayaalp Grand Award. Because of the 
large number of student applications that have 
been submitted, BIFED has decided to establish 
the Gaia Student Award so they can judge 
students’ films separately. 

  bifed.org

EcologicalBozcaada
FestivalDocumentary

Trend  hot wire
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Geyik 
   

Trend  hot wire
SPOR SPORT

’

Bu sene ikincisi düzenlenen 
Geyik Koşuları etkinliği, 18 
Ekim Pazar günü macera ve 
sporseverleri Belgrad Ormanı’na 
bekliyor.

Her yıl Macera Akademisi/
Macera Racesetter tarafından 
ASICS sponsorluğunda 
düzenlenen Geyik Koşusu, 2013 
yılından bu yana gerçekleşiyor. 
Her seviyede koşucuya uygun 
parkurlarda yapılan koşu ile 
patika koşularını Türkiye’de 
yaygınlaştırmak ve teşvik etmek 
amaçlanıyor. Engebeli ve dar 
patika yollarının bulunduğu 
koşuda 4, 14 ve 28 kilometreden 
oluşan parkurlar yer alıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin 
buluşacağı günde Belgrad 
Ormanı’nın temiz havası ve güzel 
manzarası eşliğinde koşmak 
isteyenleri inişli çıkışlı, yer yer 
daralan zor tırmanışlar bekliyor.

4-12 yaş arasındaki çocuklar, 
doğada aileleri ile birlikte spor 
yapmanın keyfini yaşıyor. Geyik 
koşularının bir parçası olan 
Bambi Koşusu, her yıl olduğu 
gibi bu sene de çocukların 
rekabetten uzak bir ortamda, 
doğada özgürce eğlenmelerini 
hedefleniyor. Bambi Koşusu 
parkur uzunlukları; 4-6 yaş için 
200 metre, 7-9 yaş için 300 metre 
ve 10-12 yaş arası için de 500 
metreden oluşuyor.

This year the Deer Run is 
being held for the second time in 
Belgrade Forest near Istanbul. 
Sports and adventure fans are 
invited to take join the race on 
Sunday 18 October.

The Deer Run, which is 
organised by the Adventure 
Academy/Adventure Racesetter 
and sponsored by Asics, has been 
held since 2013. The aim of the 
run is to encourage more people to 
take up path running in Turkey, 
and there are various courses in 
the race that are suitable for all 
levels of runners. Participants 
run along narrow undulating 
paths in races that are 4, 14 and 
28 kilometres in length, and there 
are occasional steep difficult 
climbs as well. During the race 
runners can take in the fresh air 
and fabulous views afforded by 
Belgrade Forest in all its glorious 
autumn colours.

There are also races for children 
4-12 years of age, giving them then 
chance to join in and enjoy running 
in nature with their families. 
Just as last year, the goal of the 
Bambi Run is to give children a 
chance to enjoy themselves in a 
non-competitive environment in a 
natural setting. The Bambi courses 
are 200 metres long for children 
aged 4-6 years, 300 metres for 
those aged 7-9, and 500 metres for 
those aged 10-12. 

ADVENTURE-
LOVING 
RUNNERS JOIN 
THE DEER RUN



Proje Satış Ofisi:
Ayazağa Mah. Cendere Cad. Yolu

No:13 Sarıyer / İstanbul (Show TV karşısı)

T: +90 212 289 0077  M: +90 530 762 5200

info@sebaoffice.com

www.sebaoffice.com

Merkez:
Seba İnşaat

İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. Seba Center  

No:45 Kat:1 34460 Sarıyer / İstanbul

T: +90 212 323 0303 (pbx)  F: +90 212 323 0300

www.sebainsaat.com.tr

Cendere Vadisi’nde bölgenin ilk ofis sitesi Seba Office Boulevard; 

alışılmış dikey plaza konseptinin aksine, yatay biçimde tasarlanmış 

kampüs yerleşkesi şeklinde 5 alçak bloktan oluşuyor. 13.000 m2 

yeşil alan kullanımlı ödüllü proje, Maslak’a bir dakika, Levent’e beş 

dakika konumu ve her ayrıntının düşünüldüğü yüksek tavanlı ferah 

ofisleri ile iş yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Şimdi Seba Office Boulevard’da özel ödeme koşulları ile 
yerinizi alma zamanı.

Şehrin merkezinde, Cendere 
vadisinde nefes alan bir ofis...



Birincisine 50.000 

“Gelecek Vadeden Temiz Teknoloji İş Fikirleri’ni arıyor, 
kaynak sağlıyor ve teşvik ediyoruz” sloganı ile 2014 yılında 
başlatılan Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), 
temiz teknoloji gönüllüleri ve girişimcilerini GCIP-2015’te 
de desteklemeye devam ediyor. GCIP-2015 finalinde, en 
başarılı girişimci 50.000’lık ödülün sahibi olacak.

GCIP Türkiye-2015’e, “Enerji Verimliliği”, “Yenilenebilir 
Enerji”,  “Atıktan Enerji Üretimi” ve “Su Verimliliği” 
kategorilerindeki projeleriyle katılan girişimci takımlardan 
28’i yarı-finalist olmaya hak kazandı. Ankara, İstanbul, İzmir, 
Denizli, Aydın ve Kayseri’den katılan yarı finalistler, program 
süresince tecrübeli uzmanlardan İş Modeli Oluşturma 
ve Geliştirme, İş Planı Doğrulama, Ticarileşme, Satış/
Pazarlama, Yönetim, Fikri Mülkiyet Hakları ve diğer hukuki 
konularda eğitim aldı. Katılımcılar ayrıca etkili sunum 
teknikleri, yatırımcı sunumları ve asansör sunumu (elevator 
pitch) üzerine de kendilerini geliştirme imkânı buldu.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı 
Berrak Kutsoy da, programda ekiplere mentorluk yapıyor.

GCIP Ödül Töreni
Program kapsamında, 7 Ekim’deki yarı final etkinliği ile 

finalist olmaya hak kazanan girişimciler belirleniyor. Ulusal 
Finali takiben, 12-16 Ekim haftasında, Ankara’daki GCIP 
töreninde  ödüller veriliyor. 

En başarılı girişimci seçilen Ulusal Birinci 50.000 
ödülün yanı sıra temiz teknoloji odaklı iş fikirlerini Silikon 
Vadisi’nde gerçekleşecek Global Forum’da temsil etme 
fırsatını yakalayacak; küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve 
uluslararası mentorlar ile tanışarak küresel platformda diğer 
ülke birincileri ile yarışma olanağını elde edecek. Kategori 
birincilerine ise 25.000 ödül verilecek.

The Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) was 
launched in 2014 with the motto “We seek out promising ideas 
for clean technologies and provide funding and support.” 
GCIP-2015 continues to support entrepreneurs in the field of 
clean technology, and the winning entrepreneur in the finals of 
this year’s event is going to receive an award of 50,000.  

Of the teams competing in the GCIP Turkey-2015 event in 
the categories of  “Renewable Energy”, “Energy Efficiency”, 
“Waste Beneficiation” and “Water Efficiency”, 28 have 
succeeded in becoming semi-finalists. During the course of the 
event, the semi-finalists, who are from Ankara, İstanbul, İzmir, 
Denizli, Aydın and Kayseri, were mentored by professionals 
in the fields of business model planning and development, 
business process verification, commercialization, sales and 
marketing, management, and intellectual property rights and 
other legal matters. Participants also had the opportunity to 
develop their abilities in terms of effective presentation skills, 
investor presentations and elevator pitch. 

GCIP Awards Ceremony
Berrak Kutsoy, Advisor to the Chairman, Pegasus Airlines 

supports the programme by  mentoring the participants.
Finalists are to be selected during the semi-finals event on 7 

October 2015. After the national finals, the awards are to be 
presented from 12 to 16 October at the GCIP awards ceremony 
in Ankara. The winning entrepreneur will receive 50,000 as 
well as the opportunity to present their clean tech business 
model at the Global Forum in Silicon Valley where they meet 
global investors, professionals in their fields and international 
mentors, and this will help them compete with the first-place 
winners from other countries on a global platform. The 
winners of each category will receive awards of  25,000. 

TEMİZ TEKNOLOJİ İŞ FİKİRLERİNE KAYNAK 
SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN “GLOBAL 
CLEANTECH INNOVATION PROGRAMME (GCIP)”DA, 
BU YILIN BİRİNCİSİ 50.000 ÖDÜL KAZANACAK.

THE AWARD FOR THE WINNER OF 
GLOBAL CLEANTECH INNOVATION 
PROGRAMME IS  50,000  

THIS YEAR’S WINNER AT THE “GLOBAL CLEANTECH 
INNOVATION PROGRAMME (GCIP)”, WHICH IS 
ORGANIZED WITH THE AIM OF SUPPORTING IDEAS 
FOR CLEAN TECHNOLOGIES, WILL RECEIVE AN 
AWARD OF 50,000.
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HABER NEWS

GLOBAL CLEANTECH 
INNOVATION PROGRAMME



İşinizi 
büyütmenize 
yardımcı 400.000 
çalışanınız 
olduğunu 
düşünün

KOBİ’ler için UPS.  
 

İşini yeni kurmuş bir girişimci veya
orta ölçekli bir işletme sahibi olmanız küçük düşünmek zorunda 
olduğunuz anlamına gelmez. Hizmetlerimiz, üstün teknolojimiz 
ve ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olmaya hazır uzman 
ekibimizle yanınızdayız. Ürünlerinizi yurt içi ve yurt dışı pazarlara 
en kısa sürede ulaştırmaktan, gönderi sürecinizi yönetmenizi 
sağlayan UPS Quantum View  gibi teknolojik çözümler sunmaya 
kadar, tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırız. İşinizin 
planlanmasından tamamlanacağı ana kadar destek olmak için 
yanınızdayız. www.ups.com

®
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Trend  hot wire
FESTIVAL

TÜBİNGEN ÖRDEK YARIŞI FESTİVALİ, 80 BİN 
KİŞİLİK NÜFUSUNUN 20 BİNİNİ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU, AVRUPA’NIN EN 
GENÇ ŞEHRİ OLARAK BİLİNEN TÜBİNGEN ŞEHRİNDE 
DÜZENLENEN İLGİNÇ BİR YÜZME YARIŞMASI. 
ETKİNLİKTE, BOYUNLARINDA YARIŞMACILARIN 
İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU YAKLAŞIK 7.000 
PLASTİK ÖRDEK NECKAR NEHRİ’NE BIRAKILIYOR.

Önlerine bariyer konulan plastik ördeklerin yerleşimi 
bittikten sonra bariyer kaldırılıyor ve plastik ördekler nehir 
akıntısı ile beraber Neckar Nehri üzerinde bitiş noktasına 
doğru ilerlemeye başlıyor. Ayrıca yol boyunca devrilmemeleri 
için de altlarına metal bir ağırlık yerleştiriliyor. Yarışı 
kazanan ördeğin boynundaki etiketin üzerinde adı yazan 
kişi, senenin şanslı kazananı ilan ediliyor ve 10 bin Euro ile 
ödüllendiriliyor. Bu eğlenceli ve ilginç festival 1999 yılından 
beri düzenleniyor.

Tiyatro gösterileri, dalma yarışmaları, nehre atlama 
turnuvaları festivalin gelenekselleşmiş eğlenceleri arasında. 
Yarışma, 10 Ekim günü saat 14.00’te başlıyor. Eğer plastik 
ördeğiniz yoksa 3 Euro karşılığında edinmeniz de mümkün. 
Stuttgart’a 30 km uzaklıkta olan Tübingen’i günübirlik 
ziyaret edebilirsiniz. 1078 yılında kurulan kent, tarihi 
binaları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, Ortaçağ mimarisi 
ve sanat galerileriyle oldukça ilgi çekici.

Tübingen

A plastic barrier is placed in front of the 
ducks before the start of the race. When it is 
raised, the ducks are carried by the current 
toward the finish line. Small weights are 
attached to the bottom of the ducks so that 
they don’t flip over along the way. The winner 
of the race, the one whose duck crosses the 
finish line first, wins 10,000 Euro. This 
entertaining festival has been taking place 
since 1999. 

Theatre performances, diving competitions 
and river-diving contests are among 
the activities that have become festival 
traditions. The duck race begins on 10 
October at 14:00. If you don’t have a rubber 
duck, you can buy one for 3 Euro. Tübingen, 
located 30 kilometres from Stuttgart, is an 
easy day trip. The city was founded in the 
year 1078, and its narrow cobblestone streets, 
medieval architecture and art galleries are 
sure to make for a worthwhile visit. 

THE TÜBINGEN 
DUCK RACE FESTIVAL
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56,99 
USD

You can got to Tubingen 
by flying to Stuttgart 

Airport from Istanbul 
Sabiha Gökçen Airport 
every day of the week; 

all-inclusive prices start 
at 56.99 USD.
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Akdeniz’in en büyük denizcilik organizasyonlarından biri 
olan Bodrum Cup, geleneksel yığma ahşap tekniği ile inşa 
edilmiş gezi amaçlı, yelkenli ağır deplasman yatları (gulet, 
tırhandil ile benzerleri) arasında düzenlenen, yaz sezonu 
sonu şenlik özelliği taşıyan bir faaliyet. Bodrum Cup’ın bir 
özelliği de, teknelerin yolcusu ile yarıştığı ender yarışlardan 
biri olması ve bu sürecin yarıştan öte adeta bir şenliğe 
dönüşmesi.

Bodrum ERA Yelken Kulübü tarafından düzenlenen 
“Bodrum Cup”ın çıkış noktası, Bodrum’un “charter” 
filosundaki kaptan ve mürettebatın yelken bilgilerini ve 
yeteneklerini geliştirmek, Bodrum “charter” teknelerinin 
dostluğunu pekiştirmek. 

Bodrum ERA Yelken Kulübü Başkanı ve yarışların mimarı 
Erman Aras şöyle anlatıyor: 

“1989’da başlayan ‘Bodrum Cup’, hem tekneler, hem de 
denizciler için bir dönüm noktası oldu. Teknelerin hepsi 
kendini yeniledi, yeni yapılanlar gelişmiş yelken donanımıyla 
üretildi ve Bodrum sularında yelken kullanımı gelişti. Öyle 
ki, bu yılki yarışa, 100’ün üzerinde teknenin, yaklaşık 1.500 
kişinin ve yıllar içinde bu yarış için oluşturulmuş çok sayıda 
takımın katılımı bekleniyor.”  bodrumcup.com

One of the largest maritime events in the Mediterranean 
region, the Bodrum Cup is held in celebration of the end of 
the summer season. The sailing yachts that take part are 
conventional heavy-displacement wooden vessels like gulet and 
tırhandil (schooners and ketches) which are constructed using 
traditional methods. Unlike other sailing races, the Bodrum 
Cup offers passengers the opportunity to be at the helm which 
makes it more of a festive event than anything else. 

The aim of the Bodrum Cup, which since its inception has 
been organized by the ERA Bodrum Sailing Club, is to help the 
captains and crews of Bodrum’s charter boats develop their 
maritime skills and knowledge as well as strengthen their 
bonds of friendship.

Erman Aras, the president of the ERA Bodrum Sailing 
Club and founder of the race, says: “When the Bodrum Cup 
began in 1989, it was a turning point for both sailors and the 
boats. Older yachts were restored and newly built yachts were 
equipped with up-to-date sail technology. As a result, sailing 
became more popular around Bodrum. This year’s race will 
include more than 100 boats and 1,500 participants, and 
numerous sailing teams that have been coming together over 
the years are expected to part in the event.”   bodrumcup.com

“BODRUM CUP” AHŞAP YELKENLİ YAT YARIŞI, BU YIL 
19-24 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞİYOR. 1989 
YILINDA BAŞLAYAN YARIŞLAR, ENERJİSİ, HEYECANI 
VE RENKLERİ İLE BODRUM’U ŞENLİĞE BOYUYOR.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

34,99 TL

You can fly to Bodrum 
from Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport every 

day of the week; all-
inclusive prices start at 

34.99 TL.Bodrum 
Cup

BODRUM CUP
Sets Sail for the 27th Time
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Race of the StripedRenkli Tuvaller

Renkli Çizgiler
Colourful Stripes
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2015 yılının UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültürel Organizasyonu) tarafından “Uluslararası Işık Yılı” 
ilan edilmesiyle 2004 yılından beri düzenlenen Berlin Işık 
Festivali bu yıl daha kapsamlı ve coşkulu kutlanıyor.

 
9-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festival süresince 

şehrin simgesi kültürel anıtlar, tarihi binalar ve caddeler, 
uluslararası sanatçılar tarafından video projeksiyon, 3D video 
mapping ve ışık enstalasyonları yoluyla adeta tuval hâlini 
alıyor. Festivalde  “OpenCity (kültür-sanat)”, “LightRun 
(fitness)”, “Jazz in the ministry gardens (müzik)” gibi 
etkinlikler de yer alıyor. Bu mekânlar arasında Brandenburg 
Kapısı, Fernsehturm (Televizyon Kulesi), Berlin Katedrali, 
Berlin Zafer Sütunu gibi şehrin ünlü yapıları var. 

Festival ayrıca “LightSeeing” olarak adlandırılan çeşitli 
sanat ve müzik etkinliklerini içeriyor. Ziyaretçiler, festivalin 
ilgi çekici bölümlerini otobüs ve bot turlarıyla da takip 
edebilir.   festival-of-lights.de

BERLIN is SPARKLING
UNESCO has declared 2015 to be the 

International Year of Light and the Berlin Festival 
of Lights, which got started in 2004, promises to 
be even bigger and more exciting this year.

Throughout the event, which is taking place 
from 9 to 18 October, world-renowned artists 
will use the city’s iconic cultural monuments, 
historic buildings and streets as canvases for 
video projection, 3D video mapping and light 
installations. The festival will also feature events 
like OpenCity, LightRun, and Jazz in the Ministry 
Gardens. Venues include famous structures like 
the Brandenburg Gate, Berlin TV Tower, Berlin 
Cathedral and Berlin Victory Column. 

In addition, the LightSeeing event includes a 
variety of art and music activities. Visitors can 
also visit the highlights of the festival via boat and 
bus tours. 
  festival-of-lights.de

Trend  hot wire
FESTIVAL

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

Berlin’e yepyeni 

34,99 
USD

Go to Berlin and 
make new memories! 

You can fly there 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport every 

day of the week; all-
inclusive prices start at 

34.99 USD.

DURING THE 
FESTIVAL THE 
ILLUMINATED 
HISTORICAL 
BUILDINGS SET 
THE CITY ABLAZE 
IN COLOUR.
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The Heart of 
Electronica Beats

Elektronik 

AMSTERDAM

 amsterdam-dance-event.nl

 amsterdam-dance-event.nl
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

Amsterdam’a 

Amsterdam’da 

Make new 
memories in 

Amsterdam! You 
can fly there from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with daily flights.

       flypgs.com/etkinliktakvimi
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BARSELONA, 46 YILDIR OLDUĞU GİBİ BU SENE DE CAZ 
FESTİVALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 26 EYLÜL’DE 
BAŞLAYAN FESTİVAL 11 ARALIK TARİHİNE KADAR 
ŞEHRİN ÇEŞİTLİ MEKÂNLARINDA DEVAM EDECEK.

Barcelona’da 
 Caz Günleri

Avrupa’nın en itibarlı caz etkinlikleri arasında sayılan 
ve orijinal adı “46 Voll-Damm Internacional de Jazz de 
Barcelona” olan Barselona Uluslararası Caz Festivali, 
yaklaşık üç ay boyunca Barselona’yı Caz’ın merkezine 
dönüştürüyor.

Önceki yıllarda sahne alan Wayne Shorter, Jimmy Cobb, 
Marcus Miller ve Kings of Convenience gibi müzisyenlerin 
katıldığı ve bu yıl 47’ncisi düzenlenen festivalde Ekim 
ayında Chick Corea & The Vigil, Joe Satriani, Paula Rojo, 
Pablo Alboran gibi isimler sahne alıyor.

Festival süresince gerçekleşecek tüm etkinlikler için geçerli 
tek bir bilet yok, bu nedenle her bir etkinlik için ayrı bir 
bilet almanız gerekiyor. Festival mekânları arasında Palau 
de la Musica (Katalan Müzik Sarayı), Harlem Club, Sala Luz 
de Gas, Teatre Arteria Parallel ve Jamboree gibi büyüklü 
küçüklü çeşitli mekânlar bulunuyor. Caz müziğinin seçkin 
isimlerinin yer aldığı çok sayıda konser arasından bütçenize 
uygun olanı seçebilirsiniz. Festivalin internet sitesinden 
konser mekanları ve sahne alacak isimler hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz.  barcelonajazzfestival.com.

The International Barcelona Jazz Festival, the original name 
of which is “Festival Voll-Damm Internacional de Jazz de 
Barcelona”, is among the most prestigious of its kind in Europe. 
For three months the festival transforms the city of Barcelona 
into a centre for jazz music. 
In previous years names like Wayne Shorter, Jimmy Cobb, 
Marcus Miller and the Kings of Convenience were a big hit 
among jazz fans when they took to the stage in the festival. In 
October of this year, some of the major bands and musicians 
that will be taking part in the are Chick Corea & the Vigil, Joe 
Satriani, Paula Rojo and Pablo Alboran.
A single ticket cannot be bought for all of the events to be held 
as part of the festival so you have to buy tickets for each event 
separately. Some of the venues that will be part of the festival 
include the Palau de la Musica (Palace of Catalan Music), the 
Harlem Club, Sala Luz de Gas, Teatre Arteria Parallel and 
Jamboree. Based on your budget you can opt to attend some of 
the many concerts to be given by some of the most distinguished 
names in the jazz world. 
The festival’s website has detailed information about the 
venues of the concerts and the groups and musicians that will 
take to the stage.   barcelonajazzfestival.com.

STRAINS OF JAZZ IN BARCELONA

CHICK COREA

PAULA ROJO

JOE SATRIANI
       flypgs.com/etkinliktakvimi
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Barselona’ya 

biriktirmek 

Sabiha Gökçen 

Go to Barcelona 
and make new 

memories! You can 
fly to Barcelona 
from Istanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport every day of 

the week.





Türkiye’nin en köklü caz 
festivali olan Akbank Caz 
Festivali bu sene 25’inci 
yaşını kutluyor.  İstanbul’da 
düzenlenen Festival, 
yıllardır dünyaca ünlü caz 
müzisyenlerini ağırlarken, 
gelecek vadeden genç 
yetenekleri de destekliyor. 
Klasik ve modern cazın yanı 
sıra, elektronik müzik ve dünya 
müziğinin farklı projelerini de 
müzikseverlerle buluşturuyor.

Paneller, atölyeler, film 
gösterimleri, dinletiler ve 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
çok yönlü bir organizasyon 
haline gelen festivalde bugüne 
kadar Cecil Taylor, Aydın 
Esen, Dave Holland, Anthony 
Braxton, Richard Bona, 
ZAZ, Chet Faker gibi isimler 
ağırlandı. Bu sene 21 Ekim-
1 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen festivalin yıldız 
isimleri arasında Manu Katché, 
Bill Frisell, John Scofield 
ve Joe Lovano bulunuyor. 
Festival, Akbank Sanat, Aya 
İrini Müzesi, Babylon, Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu ve 
Zorlu Center PSM gibi farklı 
mekânlarda gerçekleştiriliyor.

Festivalde, bu yıla özel olarak, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG), Deniz Temiz Derneği/ 
TURMEPA  ve Yedikule 
Hayvan Barınağı Dostları 
Derneği (YHDD) işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Şehrin En 
İyi Hali” projesi kapsamında 
cazın en iyileriyle gençlerin 
en iyilerinin bir araya geleceği 
sosyal sorumluluk aktiviteleri 
de düzenleniyor. 

 akbanksanat.com

THE JAZZ 
SIDE OF THE 
CITY 
The Akbank Jazz Festival, the 
most established of its kind 
in Turkey, is celebrating its 
25th anniversary. For years 
the festival has hosted world-
renowned jazz musicians and 
supported promising young 
talent. Along with classic and 
modern jazz, the festival also 
gives music lovers a taste of 
electronic and world music 
styles. 

The festival has evolved 
into a multifaceted event 
featuring panels, workshops, 
film screenings, concerts and 
social responsibility projects, 
and it has hosted names like 
Cecil Taylor, Aydın Esen, Dave 
Holland, Anthony Braxton, 
Richard Bona, Zaz and Chet 
Faker. This year, the festival is 
set to run from 21 October to 1 
November. Headliners include 
Manu Katché, Bill Frisell, 
John Scofield and Joe Lovano. 
Performances will take place 
at a variety of venues including 
Akbank Sanat, Hagia Irene, 
Babylon, Cemal Reşit Rey 
Concert Hall and Zorlu 
Performing Arts Center.

Akbank Sanat is bringing 
together jazz greats with the 
brightest young talent as a 
special event marking the 
festival’s 25th anniversary. 
As part of the “Şehrin İyi Hâli 
(The Good Side of the City)” 
project, the festival includes 
social responsibility activities 
in cooperation with the Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (Community 
Volunteers Foundation), the 
Turkish Marine Environment 
Protection Association and 
the Yedikule Hayvan Barınağı 
Dostları Derneği (Friends of 
Yedikule Animal Shelter). 

 akbanksanat.com
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Akbank Caz 
Festivali 

MANU KATCHÉ

JOE LOVANO

BILL FRISELL

JOHN SCOFIELD
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI TARAFINDAN BU 
YIL 14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN İSTANBUL BİENALİ, 
ÖNCEKİLERDEN FARKLI OLARAK BU YIL NEREDEYSE 
ŞEHRİN TAMAMINA YAYILDI. 5 EYLÜL’DE BAŞLAYAN 
BİENAL’İ GEZMEK İÇİN GEÇ KALMIŞ SAYILMAZSINIZ. 
BİENAL, 1 KASIM’DA SONA ERECEK. 

Amerikalı küratör Carolyn Christov-Bakargiev tarafından, 
bu yıl “Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori” 
başlığı ile şekillendirilen İstanbul Bienali’nde, Afrika, Asya, 
Avustralya, Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika ve Kuzey 
Amerika’dan 80’in üzerinde katılımcının çalışmaları, 
Boğaz’ın Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 30’dan fazla 
mekânda sergileniyor. 

İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 
İstanbul Bienali’nde, bazıları çok küçük olmak üzere 
sergilenecek 1.500’ün üzerinde eserin arasında 50’nin 
üzerinde sanatçının yeni işlerinin yanı sıra denizbilimi tarihi, 
çevre çalışmaları, sualtı arkeolojisi, Art Nouveau, nörobilim, 
fizik, matematik ve teosofi tarihinden de yapıtlar yer alıyor. 
Tarihsel açıdan projeler, nöronu keşfederek 1906’da Nobel 
Ödülü’nü kazanan Santiago Ramón y Cajal’ın 1870 yılına 
ait çizimlerinden, Annie Besant ve Charles Leadbeater’ın 
çığır açan soyut “Düşünce Biçimleri”ne (1901-1905), Aslı 
Çavuşoğlu’nun çok eski ve artık kaybolmuş bir Ermeni 
tekniğini yeniden yaratarak bir böcekten kırmızı boya elde 
ettiği yeni projesinden, Troçki’nin Türkiye’de geçirdiği 
dönemden esinlenen William Kentridge’in çok kanallı yeni 
enstalasyonuna kadar uzanıyor. 

Carolyn Christov-Bakargiev 14’üncü İstanbul Bienali’ne 
ilişkin şunları söylüyor: “Tuzlu su dünyada en sık rastlanan 
maddelerden biri. Vücudumuzdaki sodyum da sinir 
sistemimizi çalıştırarak insanları hayatta tutuyor. 14’üncü 
İstanbul Bienali’nde tuzlu suyun üstünde epey zaman 
geçireceksiniz.”    

At this year’s Biennial, which is being led by American curator 
Carolyn Christov-Bakargiev who has shaped the event with the 
theme “SALTWATER: A Theory of Thought Forms”, works by over 
80 participants from Africa, Asia, Australia, Europe, the Middle 
East, Latin America and North America will be on display in more 
than 30 venues on both the European and Anatolian sides of the 
Bosphorus.  
The Biennial is sponsored this year by Koç Holding and includes 
more than 1,500 works of art, some of which are quite small. In 
addition to new works brought to the Biennial by artists, other 
objects relating to the history of marine science, environmental 
projects, underwater archaeology, Art Nouveau, the 
neurosciences, physics, mathematics and the history of theosophy 
are also on display. The historical works include drawings dating 
from 1870 made by Santiago Ramón y Cajal, who won the Nobel 
Prize in 1906 for discovering neurons, the pioneering abstract 
work “Thought-forms” (1901-1905) by Annie Besant and Charles 
Leadbeater, Aslı Çavuşoğlu’s new project which aims to produce 
red ink from insects by using a very old Armenian technique that 
had been lost to time, and William Kentridge’s multi-channel 
installation which drew inspiration from the time that Trotsky 
spent in Turkey.
Speaking about the the 14th Istanbul Biennial, Carolyn Christov-
Bakargiev said, “Salt water is one of the most ubiquitous materials 
in the world. Sodium in our bodies makes our neurological system, 
and thus our vital systems, work; it literally keeps us alive. When 
you visit the 14th Istanbul Biennial, you will spend quite a bit of 
time on salt water.” 

THE BIENNIAL IS EVERYWHERE
IN THE CITY

Adrian 
Villar Rojas 

The Most 
Beautiful of 
All Mothers 

Carolyn 
Christov-Bakargiev

Bienal 
n her 
de 
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DÜNYANIN EN YENİ FİLMLERİNİ VİYANA’YA GETİREN 
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ “VIENNALE”, VİYANA 
DIŞINDAKİ AVUSTURYALILAR’IN VİYANA’YI ZİYARET 
ETMEK İÇİN EN ÖNEMLİ BAHANESİ.

Viennale’de 
görün

Avusturya’nın yanı sıra Almanca konuşan tüm ülkelerdeki 
en eski ve en bilinen festivallerden biri olan Viennale, bu yıl 
22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şehrin 
tarihi merkezindeki güzeller güzeli sinemalar, salonlarını 
festival boyunca etkinlik kapsamında gösterilecek filmlere 
açıyor. Her yıl 95 binden fazla kişinin izlediği festival, Viyana 
dışındaki Avusturyalılar için de Viyana’yı ziyaret etmek için 
en önemli nedenler arasında. Dünya çapındaki en yeni filmler 
arasından özenle seçilmiş filmlerin yanı sıra kısa filmler, 
belgeseller, deneysel işler, özel etkinliklerle dolu bir ajandası 
olan festival, ücretsiz ve herkese açık olma özelliği sayesinde 
bu yıl da çok sayıda genç ve henüz keşfedilmemiş sinemacıyı 
ağırlıyor. 

The Viennale, running between 22 October and 5 November 
this year, is one of the oldest and best known festivals in Austria 
and other German-speaking countries in Europe. Films are 
screened at elegant theatres in the historic centre of the city 
throughout the duration of the festival, which draws more 
than 95,000 spectators every year, and it is a great excuse for 
people to visit the city. Included in the festival’s jam-packed 
programme are a carefully-selected number of recently 
produced feature films from around the world as well as short 
films, experimental works, documentaries and special events. 
This year the festival will also be hosting a large number of up-
and-coming young filmmakers because there are no fees and it 
is open to everyone. 

VISIT VIENNA DURING THE VIENNALE
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV) TARAFINDAN 
14’ÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN FİLMEKİMİ, 03-11 EKİM 
TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR. TÜRKİYE’NİN 
BİRÇOK ŞEHRİNDE İZLEYEBİLECEĞİNİZ FİLMLER 
SİNEMASEVERLERLE BULUŞMAYI BEKLİYOR.

Filmekimi, dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller 
almış ve izleyicilerin beğenisini kazanmış filmlerden 
oluşan programıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayını 
renklendiriyor. 

İlk kez 2002 yılında düzenlenen Filmekimi, geçtiğimiz 
yıl yedi şehirde toplam 70 bin sinemaseverle buluşarak 
rekor izleyici sayısına ulaştı. İstanbul’un farklı noktalarına 
yayılarak daha çok izleyiciye ulaşmayı hedefleyen Filmekimi, 
bu yıl Beyoğlu’nda Beyoğlu ve Atlas, Kadıköy’de Rexx ve 
Ortaköy’de Feriye Sineması’nda  gösterimler yapıyor. 
İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve 
Trabzon’daki gösterimlerin yanı sıra bu sene ilk kez Edirne’de 
de gerçekleşecek gösterimlerle yılın en beğenilen ve en yeni 
filmlerini sunmaya devam ediyor.

14’üncü Filmekimi filmlerinden öne çıkanlar; Alex 
Garland’ın ilk uzun metraj filmi “Ex Machina”, Yunanlı 
yönetmen Yorgos Lanthimos’un ülkesi dışında çektiği 
ilk filmi olan ve Cannes Film Festivali’nde Kuir Palmiye 
Özel Mansiyonu ve Jüri Ödülü kazanan “The Lobster” ve 
yönetmenliğini Alfonso Gomez’in yaptığı “Me and Earl and 
the Dying Girl”.  

With its films that have featured in festivals all over the world and 
prize-winning pictures that have proved popular with audiences, 
the festival will bring dynamism to the month of October.

The October Film Festival, which first took place in 2002, was 
expanded to include seven cities last year, breaking viewer records 
by reaching over 70,000 film fans. This year the festival is going 
to include more venues in Istanbul with the aim of breaking the 
record again with showings scheduled for the Beyoğlu and Atlas 
theatres in Beyoğlu, Kadıköy’s Rexx cinema and Ortaköy’s Feriye 
cinema. Cities hosting screenings of the most popular and newest 
releases outside of Istanbul will include Ankara, Izmir, Bursa, 
Diyarbakır and Trabzon, and this year for the first time there will 
be screenings in Edirne as well.

Some of the highlights of the festival are Alex Garland’s first 
feature-length movie “Ex Machina” and Greek director Yorgos 
Lanthimos’s “The Lobster”, the first film he shot outside his 
native country, which received a special mention in the Cannes 
Film Festival’s Queer Palm and won the festival’s Jury Prize. 
Another must-see is “Me and Earl and the Dying Girl”, directed 
by Alfonso Gomez.  

ME and EARL and 
THE DYING GIRL

THE LOBSTER

EX MACHINA

Filmekimi’nde
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İSTANBUL FOTOĞRAF MÜZESİ, EKİM AYINDA 
AÇILACAK DÖRT SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 

Türk fotoğrafının ustalarından Şemsi Güner’in 
“Retrospektif” ve “Artvin’de Boğa Güreşleri”, Ozan Sağdıç’ın 
“Önce Radyo Vardı”, Hırvat fotoğraf sanatçısı Stanko 
Abadžić’in “Seçki” adlı sergileri 1 Ekim – 31 Aralık 2015 
tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

2010 yılında kaybettiğimiz Şemsi Güner’in fotoğraf 
birikiminden seçilen 111 fotoğraftan oluşan ‘’Retrospektif’’ 
sergisi, sanatçının bugüne kadar günışığına çıkmamış çok 
sayıda fotoğrafını sanatseverlere sunarken, Artvin’de her 
Haziran ayında düzenlenen geleneksel Boğa güreşlerini 
belgelediği projesi de ilk kez sergileniyor.

Usta fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu tarafından Mayıs 2015’te sergilenen 
“Önce Radyo Vardı” sergisi, İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde 
tekrar sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğraf sanatının Balkanlar’daki en önemli 
temsilcilerinden Hırvat fotoğrafçı Stanko Abadžić’in 
fotoğrafları da İstanbul Fotoğraf Müzesi’ne konuk oluyor. 
Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan’ın yaptığı 
seçki, izleyiciyi Balkanlar’da bir sanat yolculuğuna çıkarıyor.

Şemsi Güner, a master of photography in Turkey, will have 
two exhibitions, one titled “Retrospective” and the other 
“Bullfighting in Artvin.” Ozan Sağdıç’s “First There was the 
Radio” will be on display along with Croatian photographer 
Stanko Abadziç’s exhibition “Selection”. Art enthusiasts can visit 
the exhibition from 1 October until 31 December 2015.

“Retrospective” includes a selection of 111 photographs by 
Şemsi Güner, who passed away in 2010, introducing many 
photographs that have never been exhibited before. “Bullfighting 
in Artvin”, Güner’s project about the bullfights that are held in 
the Turkish town of Artvin every June, is being exhibited for the 
first time ever.

Renowned photographer Ozan Sağdıç’s exhibition “First There 
was the Radio”, which was hosted in May 2015 by the Turkish 
Radio and Television Corporation, is being presented yet again to 
connoisseurs of art.

Stanko Abdiziç is one of the biggest names in photography in 
the Balkans, and the curator of the exhibition, Timurtaş Onan, 
has selected some of the photographer’s best work, so be prepared 
to be whisked away on an artistic journey to the Balkans. 

ARTISTIC JOURNEYS AT THE 
ISTANBUL PHOTOGRAPHY MUSEUM
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“Hayalindeki 
Tatil” 

Childrens’ “Dream 
Holiday” start with 
this plane

“Dünyanın En Güzel Hediyesi” kampanyasını 
2011 yılında başlatan Pegasus Hava Yolları, bu 
yıl içeriği zenginleştirerek bir kız çocuğunun 
çizdiği “Hayalindeki Tatil” temalı resmi yeni 
Boeing 737-800 uçağının üzerine giydirdi. 

Pegasus Hava Yolları, bu kampanya ile pek 
çok çocuğun ve ailenin kalbine taht kurup, 
akıllara kazınırken aynı zamanda uluslararası 
iletişim dünyasının seçkin ödüllerinden 
olan Stevie International Business Award’ın 
Seyahat ve Turizm kategorisinde “Yılın PR 
Kampanyası”  birincilik ödülünü kazandı.

Ödüllü özel tasarım “Dünyanın En Güzel 
Hediyesi” uçağımızın maketine siz de sahip 
olabilirsiniz! Orijinal çizimlerin birebir 
aktarıldığı Boeing 737-800 uçak maketini kabin 
ekiplerinden talep edebilirsiniz. Özel maket 
uçakları yurt içi uçuşlarınızda 35 TL; yurt 
dışı uçuşlarınızda ise 15 EUR ödeyerek satın 
alabilirsiniz. 

Pegasus Airlines started the “World’s Most 
Wonderful Gift” campaign in 2011 and this 
year a young girl’s drawing of her “Dream 
Holiday” was painted on one of our Boeing 
737-800 planes as part of our expansion of this 
campaign.

Pegasus Airlines is winning the hearts of 
children and families with its memorable 
campaign. As a result of this campaign, the 
airline won the Gold Stevie Award for “PR 
Campaign of the Year” in the travel and 
tourism category, a highly prestigious award in 
the world of communications. 

You too can have a model of the prize-winning 
“World’s Most Wonderful Gift” plane with its 
original artwork! Ask one of our cabin crew 
if you’d like to purchase one of these unique 
model planes. The price is 35 Turkish lira on our 
domestic flights and 15 euro on our international 
flights. 

 

“LITTLE” DREAMS

Müdürü , 
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ENJOY THE WORLD’S FINEST 
CHOCOLATES IN ENGLAND!

Chocolate Week, one of the most popular 
events in England, is bringing together 
the world’s finest chocolate retailers and 
producers from 12 to 18 October. 

At the festival you can taste unique 
chocolates, see chocolate being made and 
attend seminars about the treat. You can also 
try limited edition desserts added to restaurant 
menus especially for the occasion. 

The main aim of Chocolate Week is to give 
attendees the chance to discover the most 
delicious chocolates and support small-
scale producers and firms working in direct 
partnership with cacao farmers so they can 
produce more affordably priced chocolate.

Chocolate Week is organized by Sylvie 
Douce and François Jeantet, the founders and 
coordinators of Salon du Chocola, an event that 
is held in various cities around the world.   

 chocolateweek.co.uk

İngiltere’nin favori etkinliklerinden Çikolata 
Haftası, ülkenin en iyi çikolata satıcıları 
ve üreticilerinin katılımıyla 12-18 Ekim 
tarihlerinde gerçekleşiyor. 

Etkinlik boyunca, çikolata dükkânlarında 
özel çikolataların tadına bakabilir, çikolata 
yapımını izleyebilir, çikolata hakkındaki 
seminerlere katılabilir, etkinliğe özel olarak 
restoranların menülerine eklenen ve sınırlı 
sayıda üretilen tatlıları deneyebilirsiniz.

Çikolata haftasının asıl amacı ise en iyi 
lezzete sahip çikolatayı keşfetmek, kakao 
çiftçileriyle doğrudan ortaklığı olan firmaları 
ve küçük zanaatkârları desteklemek ve daha 
ulaşılabilir fiyatlarda çikolata üretimini 
gerçekleştirmek.

Çikolata Haftası, dünyanın farklı 
şehirlerinde düzenlenen Salon du Chocola 
fuarının da  kurucusu ve organizatörü 
Sylvie Douce ve François Jeantet tarafından 
organize ediliyor.  chocolateweek.co.uk

 
FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

44,99 USD

You can fly to 
London via 

Gatwick Airport 
and Stansted 
Airport from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport; 

all-inclusive prices 
start at 44.99 USD.
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Tam zamanında hızlı üretimi, kısa sürede kurulumu ve satış sonrası destek avantajlarıyla Karmod Yeni 
Nesil Konteyner, Dünyanın en büyüğü İstanbul 3. Havaalanının şantiye yapı tercihi oldu. 8 üstün özelliğiyle 
Türkiye’nin en iyisi Yeni Nesil Konteyner, Dünyayı uçuracak projenin tam zamanında teslimine katkı 
sağlıyor. Toplu konut projelerinden sosyal tesis yapılarına, petrol ve doğalgaz gibi enerji projelerinden 
yol yapıma büyük inşaat projelerinin başlangıcında Karmod var.

DAP İstmarin KİPTAŞ Vaditepe VAN Konteyner Kent ŞAHDENİZ 2 Azerbaycan
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Yenilikçi uygulama ve hizmetleriyle seyahatleri kolaylaştıracak 
çözümler sunan Pegasus Hava Yolları, Multinet UP ile dünyada 
ilk kez gerçekleştirilen bir iş ortaklığına imza attı. 

Multinet UP Bilişim Teknolojileri ekibinin, Pegasus Hava 
Yolları için geliştirdiği bu özel sistem sayesinde Multinet POS 
cihazları uçuş sırasında da offline bir şekilde kullanılabiliyor. 
Yani gökyüzünde bile Multinet kartınızla ödeme 
yapabiliyorsunuz.

Pegasus’un tüm yurt içi uçuşlarında Pegasus Cafe 
ödemelerinizi Multinet kartınızla gerçekleştirebilir, bu sayede 
yanınızda nakidiniz olmasa bile dilediğinizce yiyecek-içecek 
alışverişi yapabilirsiniz.

Pegasus Airlines which is dedicated to offering services 
that make travel easier has entered a partnership with 
Multinet UP, the first of its kind in the world. The team at 
Multinet UP Science Technologies designed a special system 
for Pegasus Airlines that allows Multinet POS devices to be 
used offline during flights so now you can use your Multinet 
card to make payments even as you’re cruising through the 
skies. 

You can use your Multinet card to pay for items from 
Pegasus Cafe on all of Pegasus Airlines’ domestic flights so 
even if you don’t have any cash on hand you can order snacks 
and beverages. 

Dünya’da bir ilk: 

Multinet

A Global First: 

Multinet
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PEGASUS’UN YENİ SÜPER EKO PAKETİ 
İLE YURT DIŞINA BİR ADET KABİN 
BAGAJIYLA UYGUN VE HAFİF BİR UÇUŞ 
GERÇEKLEŞTİREBİLİR, YEPYENİ ÜLKELER 
KEŞFEDEBİLİRSİNİZ. ÖZGÜR VE HAFİF BİR 
SEYAHATİ TERCİH EDİYORSANIZ, TEK BİR 
KABİN BAGAJI YETİYORSA DAHA FAZLA 
BİLET ÜCRETİ ÖDEMENİZE GEREK YOK. 

Pegasus, seyahatleri ihtiyaçlara göre 
şekillendirmeyi, misafirlerinin seçme 
özgürlüğüne bırakıyor. Pegasus’un 2014 
yılından bu yana misafirlerine sunduğu, 
Türkiye’de bir ilk, dünyada ise çok az havayolu 
tarafından uygulanan “Akıllı Uçuş Paketleri” 
ile misafirler, seyahatlerini planlarken 
uçuşları esnasında ihtiyaç duydukları ek 
ürün ve hizmetleri bir arada ve yüzde 50’ye 
varan indirimlerle daha avantajlı olarak satın 
alabiliyor. 

“Eko Paket”, “Avantaj Paket” ve “Ekstra 
Paket” üçlüsüne eklenen ve flypgs.com’da 
hizmete sunulan “Süper Eko Paket” ile yurt 
dışına sekiz kg el bagajı hakkıyla en ekonomik 
fiyatlarla uçabilirsiniz. Süper Eko Paket’i 
kullanarak Pegasus Plus’la uçuşlarınızda puan 
kazanabilir, kazandığınız puanları sonraki 
uçuşlarında indirim olarak kullanabilir, hatta 
bedava uçabilirsiniz.

Pegasus’ guests have the freedom to make 
flight plans that suit their own needs. Since 
2014 Pegasus has offered “Smart Flight 
Packages”, the first of their kind in Turkey 
and rare in other parts of the world as well. 
With the “Smart Flight Packages” Pegasus  
guests can purchase extra products and 
services as they plan their travels and enjoy 
discounts of up to 50% on their purchases.

With Pegasus’ New Package Basic, 
which was added to Pegasus’ existing 
trio of “Essentials”, “Advantage” and 
“Extras” , you can get the lowest fares for 
international flights by travelling with 
just a hand baggage weighing up to eight 
kilograms. If you fly with Basic you also 
earn Pegasus Plus FlightPoints which you 
can then use to get discounts on subsequent 
flights and even fly for free! Visit flypgs.com 
to book your Basic Package ticket. 

SÜPER EKO PAKET
A NEW FLIGHT DEAL FROM PEGASUS’ 
NEW PACKAGE BASIC

“Süper Eko Paket” ile seyahat 

If your travel needs change

and through Pegasus’s call 

SADECE +
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SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VE PEGASUS HAVA YOLLARI’NIN İŞ 
BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KABİN 
EKİBİ YETKİNLİK ESASLI ÇALIŞTAYI 
17-18 EYLÜL’DE İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MARTIN MAURINO
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SHERLOCK HOLMES : 

“SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR”

Temperamental yet charismatic 
Sherlock Holmes is still bringing readers 
entertaining, exciting and action-packed 
adventures with the millions of details he 
hides away in the convoluted nooks and 
crannies of his mind. You won’t be able to 
put down this riveting book penned by 
Sir Conan Doyle, the original master of 
the detective novel. 

FREDERICK
“FREDERICK”

The wonderful children’s stories 
of Leo Lionni have a way of 
sticking in your mind and his 
new book “Frederick” promises to 
be an enjoyable read. “Frederick” 
will both inspire and entertain 
your children, so make sure you 
bring a copy with you on your 
trip. 

“FINDING AUDREY”

It’s just the right season to read a 
romantic novel, and Sophie Kinsella’s 
“Finding Audrey” couldn’t be a better 
choice. Get ready to dream, hope and 
taste life’s pleasures with Audrey, the 
main character of the book. You’ll 

Audrey’s world, and you won’t ever want 
to leave again.

Must-Reads



selçuklu
evleri
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PEGASUS is updating its 
mobile site
PEGASUS HAVA YOLLARI, 
MİSAFİRLERİNE DAHA İYİ BİR 
KULLANICI DENEYİMİ SUNMAK 
İÇİN MOBİL SİTESİNİ YENİLİYOR. 





Öncelikle Formetre nedir?
Günümüz teknolojik gelişmelerinin bir sonucu olarak uzun 

süreleri televizyon, akıllı telefon ve bilgisayar başında hareketsiz 
geçiriyoruz. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile birleştiğinde 
bu durum diyabet vb. daha kompleks hastalıkları tetikleyen 
fazla kiloyu beraberinde getiriyor. Formetre akıllı bileklik ve 
mobil uygulaması, kişileri hareketli olma ve sağlıklı beslenme 
konusunda uyarmayı, motive etmeyi ve sağlıklı yaşam yolunda 
yol arkadaşı olmayı hedefleyen bir girişim.  

Formetre Akıllı Bileklik ve mobil uygulaması ile Formetre 
sağlıklı yaşam ekosistemine katılan kullanıcıların sahip olduğu 
avantajları şöyle sıralayabiliriz: 

Akıllı bileklik adım sayısı, kat edilen mesafe, harcanan kalori, 
aktif olunan süre, hedef gerçekleştirme oranı gibi bilgileri 
kullanıcı ile paylaşıyor. Ayrıca bilekliği kullananlar uyku kalitesi 
ölçümü, sessiz alarmla uyandırma, titreşimli hatırlatma uyarıları 
gibi fonksiyonlardan faydalanıyor; mobil uygulamayla da geniş 
Türk yemekleri veri tabanından kalori ve besin değerlerini 
görebiliyor, yemek ekleyebiliyor, kalori hedefleyebiliyor, kilo ve 
performans grafiklerini takip edebiliyor, farklı ihtiyaçlara yönelik 
evde yapılabilen egzersiz programlarını izleyebiliyor.

Özellikle değiştirilebilir silikon bileklik, şık tasarım, suya 
dayanıklılık ile fiyat performans oranı anlamında rakiplerinin 
önüne geçen bir ürün geliştirdik. Bunun yanında kullanıcı 
verilerini analiz ederek kişiye özel beslenme önerileri sunuyoruz. 
Vücut ölçümü analizi, kişiye özel diyet listesi hazırlanması ve 
takibi bu hizmet dâhilinde veriliyor. Ek olarak mobil uygulama 
üzerinden video ile özel egzersiz programları da sunuyoruz.

TAKE CONTROL OF YOUR HEALTH

WE ASKED GÜRKAN ÜSTÜNKAR, ONE OF THE 
DESIGNERS OF FORMETRE, ABOUT HOW THE DEVICE 
HELPS ITS USERS PREPARE FOR A HEALTHY FUTURE.

First of all, what is Formetre?
Because of technological developments, we often spend a lot 

of time sitting in front of televisions and computers, and using 
our smartphones. When this is combined with unhealthy eating 
habits, people become overweight, and that can lead to serious 
diseases such as diabetes and other illnesses. The Formetre 
smart wristband and mobile application remind people to stay 
active and eat healthy while also motivating them as they travel 
down the road to healthy living.  
What advantages does the Formetre smart wristband 

Users who take part in the healthy living program of the 
Formetre smart wristband and mobile application have access 
to information such as their step count, distance walked, 
calories burned, periods of activity and progress toward 
their goals. They can also use functions like sleep quality 
measurements, silent wake-up calls and vibrate-mode reminders 
(such as for drinking water and exercise), as well as view the 
calories and nutritional content of a large database of Turkish 
foods. Another advantage is that users can add foods to the 
database, set calorie-intake goals, monitor their weight and 
performance with graphs, and keep track of how much exercise 
they do at home. 
So, what sets Formetre apart from other smart 
wristbands? 

What makes our product stand out from the others is its 
interchangeable silicon wristband, stylish design, water 
resistant casing and price performance. Additionally, we 
analyse user data and offer personalised nutrition tips; users 
can work with our partner dieticians, and weight analysis, 
personalized diet plans and follow ups are included in this 
service. We also offer videos for custom exercise programs on 
our mobile app. 
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KULLANICILARINA SAĞLIKLI BİR GELECEK 
HAZIRLAMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN FORMETRE’Yİ 
TASARIMCILARINDAN GÜRKAN ÜSTÜNKAR’A SORDUK.
RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR
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Veren 
CTRLZAK ve Davide Barzaghi 

“Quartz” adeta bir yapbozu 

INSPIRATIONAL SEATING
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TASARIMCI FATİH ALKAN’IN ATÖLYESİNDE, 
HEYKELDEN TASARIM OBJELERİNE FARKLI 
ALANLARDA YARATICI ÇALIŞMALARA 
RASTLAMAK MÜMKÜN.  DERLEYEN / BY 

Çocukluk döneminde oynadığı oyuncakları, bulduğu 
malzemelerle kendisi yapan Alkan, atölyesini satın 
almadan önce de o işleri yaparken yaşadığı ruh 
hâline özlem duyuyormuş. Bu atölyede ilk zamanlar, 
evde lazım olan masa, kitaplık, yatak gibi şeyleri 
tasarlayıp yapmaya başlamış. Sonra bir sergide, İlhan 
Koman’ın adı “Sonsuzluk” olan ahşap bir heykelini 
görüp ertesi gün bir benzerini atölyesinde yapmış. O 
anki ruh hâlinin, çocuklukta oyuncak yaparken içinde 
bulunduğu ruh hâli ile aynı olduğunu söylüyor! Sonra 
da heykel, resim, tasarım ve icat denemeleriyle devam 
etmiş.

Fatih Alkan, tasarımları için ihtiyacı olan malzemeleri 
ya hurdacıdan ya da çöpten topluyor. Böylece denemeler 
yaparken “malzeme boşa gider” diye düşünmüyor. 

Sanatçıyı en çok etkileyen isim ise İlhan Koman. 
Leonardo da Vinci’yi de çok yönlü olması ve ilgilendiği 
her şeyi dâhice yapması sebebiyle çok seviyor. 

Alkan son dönem çalışmaları; ip ve alüminyumla 
yaptığı heykeller ve LED ışık ile aydınlık veren 
heykelimsi lambalar. Ayrıca iki dönemden beri bir 
üniversitede felsefe derslerine giriyor. Hiçbir şeyi 
bilmediğini varsayıp her şeyi sıfırdan düşünmenin 
iyi geldiğini söylüyor.

ART IN ITS MOST NATURAL STATE

IN ’S STUDIO YOU CAN FIND 
VARIOUS KINDS OF CREATIVE WORKS 
OF ART RANGING FROM SCULPTURE TO 
DESIGNS. 

Before he bought the studio he has now, Alkan 
had longed for a return to the days of his 
childhood when he would make his own toys from 
whatever he could get his hands on. When Alkan 
opened his studio he began making some of the 
things he needed for his house such as a table, 

a bookcase and a bed. After seeing a wooden 
sculpture in İlhan Koman’s series of works titled 
“Infinity minus One”, he made a similar piece at his 
studio the very next day. He said that when he was 
making the sculpture he felt just like he did when 
was a kid making his own toys. Since then he has 
continued experimenting with sculpture, painting, 
design and other creations. 
Fatih Alkan gets the materials for his sculptures from 
scrap-sellers and garbage bins, so he doesn’t worry about 
the material he uses going to waste. 
His greatest inspiration has been İlhan Koman but he 
also admires Leonardo Da Vinci for his versatile skills 
and multi-faceted genius.
Alkan’s most recent work includes sculptures made 
of rope and aluminium, in addition to sculptural 
lamps that use LEDs. For two semesters he has 

also been attending university-level philosophy 
classes. In his approach to artistic creation, we 
should assume that we know nothing and start 

everything from scratch. 
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM 
BÖLÜMÜ VE LONDRA ROYAL COLLEGE OF ART’TA 
EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN BİLGE NUR SALTIK’IN 
TASARIMLARI, İNGİLTERE’DE VE AVRUPA’DA 
BİRÇOK SERGİDE YER ALDI. KISA SÜREDE BİRÇOK 
ÖDÜL KAZANAN TASARIMCIYLA KEYİFLİ BİR 
SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.  RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR

Bir üniversite hocam, “Herkes filmdeki önde konuşan 
oyunculara bakarken siz arkadaki direğin neden yamuk 
olduğunu düşünürsünüz” demişti ve seneler sonra 
söyleyebilirim ki bu gerçekten doğru. Sadece yer karoları 
yüzünden gittiğim kafeler, bir şeylere dokunabilmek 
için sandalyelerin üzerine çıktığım zamanlar ve sırf renk 
ve desenlerinden dolayı aldığım ürünler var. Tasarımın 
keşfettiğimiz detaylar olduğunu düşünüyorum. Günlük 
hayatımızdaki her etkileşim, tasarım sürecinin bir parçası. 
Belimi ağrıtan sandalyelerden iki elimle sarıldığım kahve 
bardağına kadar aldığım kararlar ve edindiğim objelerle 
hayatımı tasarlıyorum. 

Optik illüzyonun hayatıma girmesi, Londra’da yüksek 
lisansım sırasında yaptığım bir proje ile başladı. Beyne 
maksimum bilgiyi vererek algıyı değiştirmeye çalışıyordum. 
Bir nevi kamuflaj etkisi ararken akrilik çubuklarla oynamaya 
başladım ve akrilik çubukların yol açtığı ışık kırılmalarının 

What does design mean to you?
One of my university professors once said to us, “While everyone 

else watches the actors talking in the foreground, you’re wondering 
why the pole in the background is crooked.” Years have passed since 
then, but I can now say that this is true. There are some cafes I go to 
just because of the floor tiles, and sometimes I find myself getting up 
on chairs just to be able to reach out and touch something. I’ll buy 
things just because of their colour and design. I think that design is 
the details we discover. All the interactions in our daily lives are part 
and parcel of the process of design. I design my life with the objects I 
acquire and the decisions I make about everything, from a chair that 
makes my back hurt to a coffee cup that I wrap my hands around.   
How did you start incorporating optical illusions into your 
designs?
I started using optical illusions when I was working on a project 

during my graduate studies in London. I was trying to change 
perceptions by presenting the observer with a maximum of 
information. I started playing around with acrylic rods while trying 
to come up with a camouflage effect and I stumbled upon the light-
fracturing effect that acrylic rods had on geometric designs. The 
transformation of triangles into designs that really move impressed 
me a lot.  
For a long time I carried out experiments with materials of varying 

transparency. I tried all kinds of angles, corners, geometric forms 
and designs so that I could come up with the best effect. In fact I 
even made it a part of my life by making necklaces based on my 
experiments and wearing them everywhere I went. 
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geometrik desenler üzerindeki 
etkisini keşfettim. Üçgenlerin 
adeta hareket eden desenlere 
dönüşmesi beni çok etkiledi.

Uzun süre değişik yoğunluktaki 
transparan materyallerle deneyler 
yaptım. En iyi etkiyi bulabilmek 
için değişik açılar, kenarlar, 
geometriler ve desenler denedim. 
Hatta günlük hayatımın bir parçası 
haline getirip testlerimi kolye 
yapıp her gittiğim yere boynumda 
taşıdım.

Bütün bu deneylerin sonucunda 
OP-jects serisi ortaya çıktı. OP-jects yemek takımı, masa 
örtüsü ve duvar karolarından oluşan geniş bir seri. OP-jects 
ismi, optical objects’ten geliyor ve beni çok etkileyen Bridget 
Riley’in de parçası olduğu OP-Art akımına gönderme yapıyor.

İnsan davranışlarından, değişik kültürlerden ve 
alışkanlıklarından besleniyorum dolayısıyla kalabalık 
kozmopolit şehirler beni çok etkiliyor. Eski zanaatları 
kullanıp çağdaş yöntemler ve biçimlerle sentezliyorum. 
Genelde ilham veren bir fikir benim eskiz defterimde ya da 
eskiz modelimle ve onun bana verdiği duygu ile başlıyor, 
eğer çoğu insan aynı duyguyu hissedip iletişim kurabiliyorsa 
ürüne dönüşüyor.

 
Artık ağırlıklı olarak İstanbul’dayım ama bir tasarımcının 

sürekli hareket halinde olması gerektiğine inanıyorum. 
İstanbul doğumluyum ve bu şehrin katmanlarının başka 
hiçbir yerde olmadığına inanıyorum. Sokaktan taşan 
zanaatın aslında çok değerli bir şey olduğunu ve kıymetini 
bilmemiz gerektiğini Londra’ya taşınınca anladım. Bazı 
şeylerin kaybedince değerini anlıyor insan. Kültür zenginliği 
ile İstanbul bir tasarımcının büyüyebileceği en zengin 
şehirlerden biri.

Londra ise çok özel bir şehir benim için, kozmopolit yapısı 
ve hareketliliği beni çok etkiliyor. Bu şehrin üslubunun 
tasarım stilimin gelişiminde büyük bir yeri olduğunu 
düşünüyorum. Sokaklarından, galerilerine mutlaka 
büyüleyici bir şeyler bulabileceğiniz bir şehir.

The OP-jects series, which is far-reaching and includes 
dining sets, tablecloths, and wall tiles, emerged from all these 
experiments. The name “OP-jects” is derived from the words 
“optical” and “objects” and is a reference to the OP-Art movement. 
Bridget Riley, who was a part of that movement, has had a big 
impact on my work. 
What inspires your designs? 
Because I draw upon human behaviour and habits as well 

as various cultural references I’m quite influenced by large 
cosmopolitan cities. I use old techniques of workmanship to create 
a synthesis of modern approaches and styles. Most of the time an 
inspirational idea starts with something in my sketchbook or a 
mock-up and how it makes me feel. If other people feel the same 
way and can communicate that, I turn it into a product. 
You live in both London and Istanbul. How have these 

Nowadays I’m in Istanbul most of the time but I believe that 
a designer needs to be constantly on the move. I was born in 
Istanbul, and after spending so much time here I don’t think that 
the layers of this city exist anywhere else in the world. When I 
moved to London I understood that the kinds of workmanship we 
find on the streets are quite important and I realized that we need 
to know their true value. Sometimes we only understand the value 
of something when we lose it. With its wealth of culture, Istanbul 
is one of the greatest cities for a designer to develop in. 
London is a very special city for me. Its cosmopolitanism 

and dynamism have affected me in many ways. I think that 
the particularities of the city have played a big part in the 
development of my style of design. In London you can always find 
captivating things just about everywhere, from its streets to its 
galleries.   
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2004’te iç mimari,  ürün tasarımı ve grafik tasarım alanlarında 
faaliyet veren ofisimiz için yer bakmaya geldiğimiz Galata’da 
minik bir avizeci dükkânını tutarak başladı maceramız. O 
yıllarda burası, sadece Galata Kulesi’ne ev sahipliği yapan, henüz 
tasarım noktasına dönüşmemiş bir semtti. 2010 yılında büyüyen 
ekibimizle yine Galata’da başka bir ofise taşınınca zaten 
senelerdir kafamızı kurcalayan “Türkiye’ye mal olmuş onca 100 
yıllık markamız varken neden kıymetini bilmiyoruz?” sorusuna 
cevap olarak Lunapark Shop’u açtık. 

 “Turkish very much” konseptiyle kurguladığımız Lunapark 
Shop, 50 metrekarelik mağazasında bugün 150’den fazla Türk 
tasarımcı ve markasıyla günden güne büyümeye devam ediyor. 
Takı, tekstil, kozmetik, oyuncak, kırtasiye, aksesuar ve ev 
dekorasyon alanında Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarını, 
sektöre yeni atılmış genç tasarımcıların koleksiyonlarıyla bir 
araya getirip sergilemeye devam ediyoruz. 

Lunapark Shop’ta her yaş grubuna uygun tasarımlarımız var. 
Monjoie’nin Gaziantep’ten gelen el örgüsü bebeklerini ve The 
Little Things’in özel tasarım çocuk kıyafetlerini bulabilirsiniz. 
Ayrıca kırtasiye bölümümüzde büyük küçük herkesin bayılacağı 
çok sayıda rengârenk el yapımı defter çeşidimiz, kalem 
kutularımız ve çantalarımız mevcut.  

In 2004 we went to Galata to look for an office for our company, 
which was involved in interior design, product design and graphic 
design. Our journey began when we rented what had been a tiny 
chandelier shop. In those days, the neighbourhood was only known 
for the Galata Tower and it wasn’t the design hub it has become 
today. In 2010, our growing team moved to another office, again 
in Galata. For years we’d been wondering, “Why don’t we really 
take advantage of the dozens of 100-year-old brands we have in 
Turkey?” That’s when we opened Lunapark Shop. 

We established Lunapark Shop around the concept “Turkish 
very much.” Our 50-square-metre space houses over 150 Turkish 
designers and brands, and this number is growing day by day. 
We continue to introduce leading brands in the areas of 
jewellery, textiles, cosmetics, toys, stationary, accessories and 
home decor to the portfolios of young up-and-coming 
designers. 

children? 
We have designs that are suitable for all ages. You can find 
hand-knitted Mon Joie dolls from Gaziantep and specially 
designed children’s clothing by The Little Things. Also, our 
stationary section has a number of colourful handmade 
notebooks, pencil cases and bags that people all ages are 
sure to love.

Bir Dünya
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A COLOURFUL WORLD
LUNAPARK SHOP, HER YAŞTAN İNSANA HİTAP 
EDEN, BİRBİRİNDEN ORİJİNAL TASARIM 
ÜRÜNLERİYLE DOLU. LUNAPARK SHOP’UN BASIN 
DİREKTÖRÜ İPEK DEMİR’E MERAK ETTİKLERİMİZİ 
SORDUK.  RÖPORTAJ / BY Sema USLU
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#pembetopsahada@anadolusaglik www.mememerkezi.net



Antalya’da 7.500 m2’lik alan üzerine kurulu 

 

Çocuklar 
için

MARDAN PALACE’IN ÇOCUKLAR 
İÇİN HİZMETE AÇTIĞI ÇOCUK 
SPA MERKEZİ KIDS SPA, PRENS VE 
PRENSESLERİNİ BEKLİYOR.

SPA FOR KIDS
KIDS SPA, A SPA CENTRE OPENED ESPECIALLY FOR CHILDREN AT 
MARDAN PALACE SPA CENTRE, IS WAITING FOR ITS PRINCES AND 
PRINCESSES.
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“Cape Town’ı seviyorum. Uzak ama gitmesi kolay. Şehir güzel ve rahat. 
Yarım saatte ormana, safariye ya da okyanusta beyaz köpek balığı dalışına 
gidebiliyorsun. Bir de Berlin var. İstanbul gibi kozmopolit ama İstanbul 
gibi zor değil. Sanat, şehrin her yerinde. Bisiklete binebilmek bile orayı 
sevmem için yeterli.

Dinlediğim müzikler aydan aya, yıldan yıla değişiyor. Ama şu aralar 
Hindi Zahra, The Black Keys, Arctic Monkeys, Ludovico Einaudi en çok 
dinlediklerim arasında.

Bunun yanında şu sıralar İlber Ortaylı, John Steinbeck, Rıfat Ilgaz ve 
Pixar’ın kurucularından Ed Catmull’un bir kitabını okuyorum.

En sevdiğim yönetmen ise Ertem Eğilmez. Çocukluğumun mutlu 
geçmesindeki nedenlerden biri kendisi. Favori filmim de Blake Edwards’ın 
yönettiği, Peter Seller’ın oynadığı ‘The Party’. Benim için bir komedi klasiği.

Bence mekânda, dekorasyon düzenini bozacak herhangi bir şey olmalı. 
Süper modern dekorasyonun içine atılmış sarı pirinç kakmalı bir çerçeve 
beni mutlu eder ya da tam tersi. Bu bir karikatürist refleksi işte. Düzeni 
bozmak, farklılaştırmak, ilginç hâle getirmek”.

“I love Cape Town. Even though it’s far away you can easily get there. It’s a 
beautiful city that’s easy to get around in. Within just a half an hour you can 
go to a forest, go on a safari or dive with great white sharks. 

And then there’s Berlin. It’s cosmopolitan like Istanbul but without all the 
hassles. The city is full of art. The fact that you can get around by bicycle was 
enough to make me fall in love with the city.

The kind of music I listen to changes month by month and year by year. 
These days I’m mostly listening to Hindi Zahra, The Black Keys, The Arctic 
Monkeys and Ludovico Einaudi.

I’ve been reading the work of İlber Ortaylı, John Steinbeck and Rıfat Ilgaz, 
as well as a book by one of the founders of Pixar, Ed Catmull. 

My favourite director is Ertem Eğilmez. His films are one of the reasons 
I had such a happy childhood. My favourite film is ‘The Party’ which was 
directed by Blake Edward and stars Peter Sellers. For me, that film is a truly 
classic comedy.

I think there should always be a design element that disrupts the order of 
any given space. For example, I’d be happy to see a brass-inlaid picture frame 
in a space that is decorated in really modern way, or vice-versa. I suppose 
it’s a cartoonist’s reflex to disrupt the order, to make it different and more 
interesting”.  

, 

CAPE TOWN

ARCTIC MONKEYS

ED CATMULL
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ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO) 
TARAFINDAN HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN, PEGASUS 
HAVA YOLLARI’NIN DA SPONSOR OLDUĞU HAVACILIK 
MÜZAKERELERİ (ICAN) ETKİNLİĞİ, İKİNCİ KEZ 
TÜRKİYE’DE YAPILIYOR. İKİLİ HAVACILIK ANLAŞMALARI 
KAPSAMINDA DÜNYADA EN FAZLA NOKTAYA UÇUŞ 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKE KONUMUNA GELEN TÜRKİYE, 
İLK KEZ SİVİL HAVACILIK VE TURİZM SEKTÖRLERİNİ 
BULUŞTURAN KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ORGANİZASYONA 
BU ETKİNLİK İLE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 19-23 EKİM 
TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK BU BÜYÜK 
ORGANİZASYON HAKKINDA SİVİL HAVACILIK GENEL 
MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ İLE KONUŞTUK.

 

WORLD 
CIVIL AVIATION 
GATHERING 
in ANTALYA
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Why do you think ICAO selected Turkey to host 
this event for the second time?

In the last 13 years Turkey has been quite a 
success story in civil aviation. In addition, Turkey 
has a lot of potential in terms of tourism and 
the tourism industry has made great strides in 
the last decade. As the Directorate General of 
Civil Aviation, we wanted ICAN, of which the 
International Civil Aviation Organization is a 
part, to be held in Antalya, Turkey as a symbol 
of these two success stories. Our request was 
accepted at last year’s gathering in Bali, Indonesia. 
From 19 to 23 October we will be hosting the 
participants of ICAN in Antalya. More than 
800 delegations from 84 countries will be 
participating, and with so many delegates from so 
many countries, it is going to be the largest ICAN 
ever to be held. 
Could you tell us a little about the gathering? 
What kinds of events are being planned?

The Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communications and Dr. Benard Aliu, 
President of the Council of ICAO, are going to 
join the conference. The opening ceremony on 
will start with speeches by the Minister and the 
President of the Council of ICAO and afterwards 
guest ministers will hold bilateral meetings. 
As the Directorate General of Civil Aviation 
we are going to tell our guests about the major 
developments that have occurred in the field of 
civil aviation in Turkey in the last 13 years. Also, 
senior managers from two large airlines based 
in Turkey are going to discuss their companies’ 
experiences, and terminal operators will present 
the build-operate-transfer models that they have 
implemented in Turkey. The project for Istanbul’s 
third airport, which has garnered global attention, 
will also be discussed. But most importantly, 
bilateral negotiations are going to be held, and 
those are actually the main focus of ICAN. As 
representatives of Turkey, we are planning to 
meet up with representatives from nearly 60 
countries and sign Bilateral Air Transportation 
Agreements. Our goal is to add new destinations 
and new air traffic frequencies for our airlines.
You mentioned the developments that have 

discuss them?
In the last 13 years Turkey has had an enviable 

track record in civil aviation. The number of 
passengers has increased five-fold, the number 
of airports in Turkey has grown from 26 to 55 
and the number of aircraft operated by airlines 

ICAO neden Türkiye’yi ikinci kez ev sahibi 
ülke seçti? Sizce neden Türkiye? 
Türkiye, son 13 yılda sivil havacılıkta güzel 
bir başarı hikâyesi yazdı. Aynı zamanda 
Türkiye, turizm potansiyeli çok yüksek bir 
ülke ve söz konusu dönemde atılan adımlarla 
turizm sektörü de çok büyük bir gelişme 
gösterdi. Biz, SHGM olarak, bu iki başarı 
öyküsünün bir sembolü olarak Dünya Sivil 
Havacılık Genel Müdürlerinin katıldığı 
ICAN etkinliğinin Türkiye’de Antalya’da 
düzenlenmesini istedik. Bu talebimiz geçen 
sene Endonezya Bali’de gerçekleştirilen 
toplantıda kabul edildi ve etkinlik bayrağı 
bize devredildi. Bu çerçevede, ICAN 
katılımcılarını 19-23 Ekim tarihlerinde 
Antalya’da ağırlıyoruz. Yaklaşık 84 ülkeden 
800’ün üzerinde delegasyon katılıyor olacak. 
Bu sayıda ülke ve delege, şu ana kadar yapılan 
ICAN etkinlikleri içinde en büyüğü.

Konferansa Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanımızın yanı sıra ICAO 
Başkanı Sn. Dr. Benard ALIU da katılacak. 
İlk gün açılış töreni, Bakanımızın ve ICAO 
Başkanı’nın konuşması ile başlayacak ve 
ardından davetli Bakanlar ile ikili görüşmeler 
yapılacak.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
olarak, son 13 yıldır Türkiye’de havacılıkta 
yaşanan büyük gelişmeleri davetlilerimize 
anlatacağız. Ayrıca iki büyük havayolu 
taşıyıcımızın üst düzey yöneticileri, kendi 
şirket hikâyelerini dinleyiciler ile paylaşacak. 
Terminal işleticilerimiz ise “yap-işlet-
devret” modellerini tanıtma imkânına 
sahip olacak. Dünyada herkesin ilgi odağı 
hâline gelen İstanbul “Üçüncü Havalimanı 
Projesi” de toplantıda tanıtılacak. Elbette 
hepsinden önemlisi ve ICAN toplantısının 
esas amacı, ikili havacılık müzakerelerinin 
gerçekleştirilecek olması. Türkiye olarak biz, 
bu dört günde, 60’a yakın ülke ile görüşme 
yapmayı ve “İkili Hava Ulaştırma Anlaşması” 
imzalamayı planlıyoruz. Havayollarımızın 
uçabileceği yeni destinasyonlar ve ilave 
frekanslar almayı hedefliyoruz. 
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Türkiye, son 13 yılda sivil 
havacılıkta imrenilecek 
işler yaptı. Yolcu sayısını 
beş kat artırdı. Havaalanı 
sayısını 26’dan 55’e çıkardı. 
Havayollarındaki uçak sayısını 
160’dan 458’e yükseltti. 81 ülke 
ile hava ulaştırma anlaşması var 
iken, bugün bu sayı 164’e ulaştı. 
ICAN konferansında bu sayıyı 
169’a çıkarmayı hedefliyoruz. 
Türkiye, bu dönemde 
dünyada en fazla ülke ile 
havacılık anlaşması olan ülke. 
Havayollarımız da dünyada en fazla noktaya uçan havayolları 
hâline geldi. Ülkemiz, havacılıkta büyüklük açısından, 
dünyada 194 ülke arasında 30’uncu sıradan 10’uncu sıraya 
çıktı. Kısaca havacılıkta “1. Lig” e çıktı.

En fazla katılım 30 ülke ile Afrika’dan. Türkiye, Afrika’yı 
kalpten seviyor. Afrika da Türkiye’yi seviyor. Nitekim 
Afrika’ya en fazla uçan havayolu bizim havayolumuz. 

ICAO, havacılığın uluslararası kurallarını belirleyen, 
ülkeleri denetleyen, bizim de üyesi olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Cemiyeti’nin bir organıdır. Kurucu üyeleri 
arasındayız. Ancak, 65 yıldır yönetiminde değiliz. 
Havacılığın birinci lige çıktığı, üretim alanında belli 
gelişmişliği olan, bölgesel uçak üretmek için çalışmalara 
başlamış, 150 milyon kapasiteli altı pistli bir havalimanını 
yapmaya başlayan dünyanın en önemli aktarma ülkesi 
olan ve sıralamada 10’uncu sıraya çıkmış bir ülke olarak, 
ICAO Konseyi üyeliğine 2016’da adaylığımızı koymuş 
bulunuyoruz. Avrupa bölgesine tanınmış sekiz adaydan 
biri olarak seçimlere gireceğiz. Pek çok ülkeden üye olma 
haklılığımız konusunda destek mesajları aldık. İnşallah 
Türkiye, ICAO’da temsil noktasında hak ettiği yeri alacaktır. 
İlk defa turizm boyutu ile de düzenlenen bu etkinliğe Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız ile TURSAB büyük destek oldu. 
Kendilerine de teşekkür ederim.  

in Turkey has risen from 160 
to 458. Previously we had 
air transport agreements 
with 81 countries, and that 
figure is now 164, and at the 
ICAN conference we aim to 
bring that number up to 169. 
At present, Turkey has the 
highest number of aviation 
agreements in the world, and 
airlines based in Turkey now 
fly to more destinations in the 
world than those based in any 
other country. In terms of size, 
we’ve risen from 30th among 
194 countries to 10th. In short, 
we’re now in the premiere 
league of aviation. 

Of all those international agreements, which continent is the 
most strongly represented?

Africa, with 30 countries. Turkey and Africa have an 
inseparable bond, and we have the most airlines that offer flights 
to Africa.
You said that President of the Council of ICAO is going to 
take part. Could you talk about the relationship between 
Turkey and the ICAO?

The ICAO is an agency of the UN, of which we are a member, that 
stipulates the international laws of aviation and oversees aviation 
in countries around the world. Turkey is among the founding 
members but we haven’t been involved in its administration for 
65 years. However, as a country that has now entered the premiere 
league of aviation and reached a certain stage of development 
in terms of production, including initial steps made toward the 
regional production of aircraft, we have submitted our candidacy 
for membership in the ICAO Council for the year 2016. Our 
candidacy is bolstered by the fact that we’ve begun work on an 
airport that will have six runways and a capacity of 150 passengers. 
Also, we are the most important transit point in the world and 
have risen to 10th place in the aviation industry. We’re heading 
into the elections as one of eight recognized candidates in the 
European region, and we’ve received support for our candidacy 
from a number of countries. Hopefully Turkey will be represented 
in the ICAO as it deserves. The Ministry of Culture and Tourism 
and the Association of Turkish Travel Agencies are providing 
major support for the event this year, which for the first time is 
touristic in scope, and I would like to extend my thanks to them. 

TURKEY HAS RISEN FROM A RANKING OF 30TH AMONG 194 COUNTRIES TO 
10TH IN TERMS OF SIZE IN THE AVIATION INDUSTRY.
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ŞİMDİYE KADAR TÜRKİYE VE YURT DIŞINDA BİN KADAR DAĞIN ZİRVESİNE ÇIKAN PROFESYONEL DAĞCI VE TIRMANICI, 
DAĞ REHBERİ, YAZAR VE MOTİVASYON KONUŞMACISI TUNÇ FINDIK İLE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

“14 x 8.000” projenizden bahseder misiniz?
8.000 metrelik tırmanış, öncelikle büyük fiziki zorluk demek: 
Aşırı soğuk, açlık, susuzluk, uykusuzluk, endişe ve stres, 
bilinmeyenle yüzleşme, kısaca insanın dayanıklılık sınırının 
ötesinde acı çekmek. 8.000 metrelik dağlara tırmanış, dağcının 
aslında kendi iradesiyle olan mücadelesi. Ancak her şeyden önce, 
insan bedeni sadece deniz seviyesindeki hava basıncı ve oksijen 
seviyesinde sağlıklı şekilde yaşamaya uygun. 5.000 metreden 
yükseğe çıkınca ölümcül irtifa hastalıkları hızla gelişebiliyor: 
Basınçlandırılmış kabinli jet yolcu uçağının uçtuğu irtifalarda, 
kaya ve buzda tırmandığınızı bir düşünün! 
Yeryüzünde 8.000 metre yani 26.250 fit yüksekliği aşan 14 
doruk var ve tümü Asya’nın Himalaya ve Karakurum dağlarında 
bulunuyor. 2006 yılından beri, söz konusu zirvelerin tümüne 
tırmanışı içeren 14 x 8.000 projesiyle ilgileniyorum. Bugüne dek, 
farklı rotalardan iki kez Everest Dağı dâhil olmak üzere, 11 adet 
8.000 metrelik dağın zirvesine ay yıldızı çıkaran tek Türk’üm. 
Dünya çapında bu projeyi bitiren, 15 farklı ulustan 35 kişi var ve 
bunu benim dışımda deneyen başka Türk yok. Önümdeki son 
dört adet 8.000 metrelik zirveye çıkışı gelecek iki veya üç yılda 
bitirme planım var.

Could you tell us about your “14 x 8,000” project?
Climbing 8,000 metres is first of all a huge physical challenge: 
extreme cold, hunger, dehydration, lack of sleep, anxiety and 
stress, facing the unknown… In short, it means suffering beyond 
the limits of human endurance. Climbing at 8,000 metres is 
essentially a mountaineer’s struggle with his or her own will. The 
human body is designed to live with the air pressure and oxygen 
levels found at sea level. Deadly altitude sicknesses can quickly 
develop when you climb above 5,000 metres. Imagine climbing 
on ice and snow at altitudes where passenger planes fly with 
pressurised cabins!
On our planet there are 14 peaks that are higher than 8,000 
metres, or 26,250 feet, and all of them are found in Asia in the 
Himalaya and Karakorum mountain ranges. Since 2006, I’ve 
been involved in the 14 x 8,000 Project, which involves climbing 
all of these peaks. Until now, I’m the only Turkish person to 
have planted the Turkish flag on the peaks of 11 mountains that 
are 8,000 metres high and made two ascents of Everest using 
different routes. Around the world there are 35 people from 15 
different countries who have completed the project, and apart 
from me no other Turkish person has attempted this. My plan is 
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BEYOND
A JOURNEY

THE PEAK
TUNÇ FINDIK, A 
PROFESSIONAL 
MOUNTAINEER, CLIMBER, 
MOUNTAIN GUIDE, WRITER 
AND MOTIVATIONAL 
SPEAKER WHO HAS CLIMBED 
ALMOST A THOUSAND 
SUMMITS IN TURKEY AND 
ABROAD, JOINED US FOR 
PLEASANT CHAT. 
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8.000’liklerin tümüne çıkış gerçekten zorlu 
bir yol olmasına karşın severek yapıyorum 
çünkü yüksek dağlarda kendimi daima çok 
iyi hissediyorum. Türk dağcılığını ve sporunu 
dünya çapında tanıtan 14 x 8.000, ülkemizin 
milli projesi durumunda ve Türk bayrağını 
dünyanın en yüksek zirvelerine çıkartmak, 
bu projeyi sürdürmekte benim en büyük 
motivasyonum.

Dağcılığın antrenmanı en iyi şekilde dağda, 
yüksekte ve teknik zeminde tırmanarak 
yapılıyor, aşırı soğuk ve irtifaya başka türlü 
alışamazsınız. Buz, kaya ve yüksek dağ 
tırmanışları için ideal hazırlık, bu aktivitelerin 
ta kendisi, ben de ayın yarısından çoğunu, 
yaz olsun kış olsun yüksek dağlarda veya kaya 
tırmanış bölgelerinde tırmanışla geçiriyorum. 
Kışları Erzurum ve İran’da donmuş şelalelere 
tırmanmak, dağlarda kış çıkışları yapmak; 
yazlarıysa Türkiye’deki dağlara veya uzun kaya 
duvarlara tırmanmak gibi. 
Bir dağ sporcusu, şehirde geçirdiği zamanlarda 
belli aralıklarla antrenman yaparak dağlara 
hazırlanır. Tırmanışta olmadığım zamanlarda 
şehirde antrenman yapmak, benim hayatımın 
bir parçası. Ayrıca, sadece önemli bir tırmanış 
arifesinde hazırlık yapmazsınız; hazırlık zaten 
bir tırmanıcının hayatı boyunca yaptığı tüm 
tırmanışlardır.

to complete the final four 8,000 meter peaks in 
the next two or three years. While it is a truly 
formidable goal to ascend all of the 8,000 meter 
peaks, I’m more than happy to do it because 
being high up in the mountains makes me 
feel so good. Through my involvement, the 
project promotes Turkish climbing and sports 
on the world stage and my biggest motivation 
for continuing with this project is to plant our 
national flag on the highest peaks in the world; 
for me, it’s a national cause. 
How do you prepare for your climbs?
Practice for mountaineering is best done high 
up on a mountain with a focus on techniques 
because otherwise you cannot get accustomed 
to the extreme cold and altitude. The ideal 
preparation for ice, rock and high mountain 
climbs is doing those very activities, and summer 
and winter I spend more than half of every month 
climbing in high mountains or rock climbing. I 
spend my winters climbing frozen waterfalls in 
Erzurum and Iran and doing mountain ascents, 
and in the summer I climb mountains in Turkey 
and practice on tall rock climbing walls. 
When in the city, a mountain climber prepares 
for climbs by training at specific intervals. Such 
training is a part of my life. Moreover, you don’t 
just prepare on the eve on an important climb; 
all the climbs a climber has done are part of the 
preparations. 

In the beginning I jotted things down in my 
climbing journals and made notes about 

TUNÇ FINDIK, 

OLAN EVEREST 

FARKLI 
ROTALARDAN ÇIKAN 

TUNÇ FINDIK 
BECAME THE FIRST 

TURKISH CITIZEN 
TO CLIMB VIA TWO 

DIFFERENT ROUTES 
MOUNT EVEREST, 

THE HIGHEST 
MOUNTAIN ON 

EARTH, IN 2001 AND 
2007.
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 I FEEL COMPLETE IN THE 
MOUNTAINS: THE SILENCE, 
THE CLIMBING, FEELING 
THE ROCKS AND ICE, 
THE ADRENALINE, THE 
CONCENTRATION.

En başta kendim için tuttuğum tırmanış güncelerinden ve rota 
notlarından ibaretti yazılarım. Ama sonra bunları derleyerek 
kitap hâline getirmeyi başardım. Şu anda kendime ait, ikisini 
İngilizce yazdığım dokuz adet kitabım bulunuyor: “K2 Dağların 
Dağı”, “İrtifa 8000-Yüksek Macera”, “Tanrıların Tahtına 
Yolculuk-Everest Tırmanışımın Hikâyesi” ve “Karakurum’da 
80 Gün” adlı tırmanış güncelerim, “Aladağlar’da 50 Rota” ve 
“Kaçkar-Verçenik Tırmanış Rehberi” adlı rehber kitaplarım 
var. Ayrıca “50 Chosen Routes of the Aladag Range” ile 
“Altitude 8000” adlı İngilizce kitapların yanında, “Kış Dağcılığı 
- Teknikler ve Taktikler” adlı teknik kitabım var. Bunların 
dışında beş adet, toplam 1.200 sayfayı bulan dağcılık teknik 
kitabı çevirim oldu. Şu anda da 10’uncu kitabım olan “Aladağlar 
Tırmanış ve Dağcılık Rehberi” üzerinde çalışıyorum.  

Kalabalık ve kaotik şehir yaşamı beni daima sıkmıştır ama 
şehre dönüşte uyum sorunu yaşamam. Ağır koşullarda, uzun 
süre basit ve zor bir hayat yaşayıp ardından eve döndüğümde, 
şehir hayatı olağandışı rahat geliyor ama dağların güneşi ve 
canlılığında yaşadıktan sonra, şehrin donukluğu ve beton hâli 
gözüme daha çok batıyor. Kısacası, gittiğim güzel yerlerin 
değerini şehre dönünce daha iyi anlıyorum. Dağlarda kendimi 

routes. Later I managed to compile these into a book. Now I 
have nine books, two of which I wrote in English: my climbing 
journals, “K2 Mountain of Mountains”, “Altitude 8000: High 
Adventure”, “Journey to the Throne of the Gods: The Story 
of my Climb of Everest” and “80 Days in the Karakorum” 
and my guidebooks, “50 Routes in the Aladağ” and “Kaçkar: 
Verçenik Climbing Guide”. In addition to my English-language 
books, “50 Chosen Routes of the Aladag Range and “Altitude 
8000”, I have a technical book “Winter Mountaineering: 
Techniques and Tactics”. Apart from these, I have translated 
five technical mountaineering books totalling 1,200 pages. Right 
now I’m working on my tenth book, “An Aladağ Climbing and 
Mountaineering Guide”.  
 

The crowded and chaotic life in cities has always bothered 
me, but I never have problems adapting to it. When I 
return home after a living a simple but difficult life in harsh 
conditions, city life is incredibly comfortable. But after 
living in the sunshine and vitality of the mountains, the dull, 
concrete nature of cities gets on my nerves. In other words, 
I better understand the value of the beautiful places I go 
when I return to the city. I feel complete in the mountains: 
the silence, the climbing, feeling the rocks and ice, the 
adrenaline, the concentration… After I return to the city after 
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all that, there is the other side of the coin: seeing the people 
I love, and having coffee and talking with my girlfriend. For 
me life isn’t just one thing; if you don’t have one side of it, 
the other doesn’t meaning anything. Also, I’m so involved in 
climbing and mountaineering that I never stay away from 
it long enough to miss it much. Another thing is that city 
living can dull your senses and emotions, and for that reason 
I sometimes stay in villages or in the countryside for long 
periods of time. For example, I spend most of the winter in a 
village in Antalya called Geyikbayırı.

Mountaineering is a distinguished sport that can bring 
excitement, motivation, order and a sense of sharing into 
the lives of people of all ages. Like all things in life, in 
mountaineering you get back as much as you put in. It’s not 
just about muscle power and athletic ability but thinking and 
making the right decisions; it takes brains as well as brawn. In 
this respect, mountaineering is very good for the development 
of young people. Like all nature sports, mountaineering 
and climbing are enjoyable, and everyone can set their own 
physical and mental limits. I would tell people who are new 
to mountaineering, which is a controlled risk sport, to head 
to the mountains with experienced climbers and get a taste 
of what it’s like to be in nature after acquiring the needed 
experience in a master-apprentice type of relationship. And 
here’s one more humble piece of advice for young climbers: 
never stop chasing your dreams and always strive to achieve 
your goals—even difficult goals can be attained. Of course, the 
most important thing is to enjoy the mountains and climbing. 

Yes, I’m planning for two 8,000 meter climbs in Nepal and 
Pakistan in the spring and summer of 2016. I’ll spend the 
winter climbing frozen waterfalls in Erzurum and Iran and 
before that I’ll do some climbs in Turkey, the Alps and the 
Caucasus Mountains in Georgia. As you read this, I’m probably 
climbing the mountains of Kyrgyzstan. 

bütün hissediyorum. Sessizlik, tırmanmak, kayaya ve buza 
değmek, coşku hissetmek, konsantre olmak... Bunun ardından 
şehre dönmek, sevdiğin insanları görmek, sevgilimle kahve içip 
sohbet etmek, bunlar da elmanın diğer yarısı. Yaşam sadece tek 
bir şeyden oluşmuyor benim için, biri olmadan diğerinin değeri 
yok. Ayrıca dağcılık ve tırmanışın o kadar içindeyim ki, asla 
onu çok özleyecek kadar uzak kalmıyorum. Son olarak, şehir 
hayatı insanın algı ve duygularını köreltiyor, bu nedenle bazen 
uzun süre köyde ve arazide yaşıyorum. Örneğin kışın çoğunu 
Antalya’nın bir köyü olan Geyikbayırı yaylasında geçiririm.

Dağcılık her yaştan insanın yaşamına keyif, motivasyon, 
düzenlilik ve paylaşım getirecek elit bir aktivite. Hayattaki her 
şey gibi, ne kadar emek verirseniz o kadar gelişebileceğiniz 
bir spor dağcılık. Sadece kas gücü ve atletik kapasite ile değil, 
düşünerek ve doğru kararlar vererek yani kafayla yapılacak bir 
spor. Bu yönü ile dağcılık, gençlerin gelişimi için çok uygun. Tüm 
doğa sporlarında olduğu gibi dağcılık ve tırmanışta da herkes 
için keyif verecek bir taraf bulunuyor. Herkesin fiziki ve zihni 
sınırlarını kendi tayin edebileceği bir aktiviteden bahsediyoruz. 
“Kontrollü riskler sporu” olarak tanımlanabilecek dağcılık 
sporuna yeni yönelecek olan kişilere tavsiyem, dağlara deneyimli 
kişilerle gitmeleri ve gereken tecrübeyi usta-çırak ilişkisi ile 
edindikten sonra doğada olmanın tadını çıkarmaları. Genç 
dağcılara bir diğer naçizane tavsiyem de şu: Hayalinizin peşini 
asla bırakmayın ve hep amaca yönelik olarak mücadele edin. 
Hedef zor olsa da başarılabilir. Tabii, bu esnada dağlardan ve 
tırmanıştan zevk almak en önemlisi.

Evet, ilkbahar 2016 ve yaz 2016’da, Nepal ve Pakistan’da 
olmak üzere iki adet 8.000 metrelik dağ tırmanışı planım var. 
Kışı ise Erzurum ve İran’daki donmuş şelalelere tırmanarak 
geçireceğim. Elbette bundan önce Türkiye’de, Avrupa Alpleri ile 
Gürcistan’ın Kafkasya dağlarında başka tırmanışlarım olacak. 
Sizler bu yazıyı okurken, ben muhtemelen Kırgızistan dağlarına 
tırmanıyor olacağım. 
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NEVER STOP CHASING YOUR 
DREAMS AND ALWAYS STRIVE 
TO ACHIEVE YOUR GOALS.
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E
ğitimin temeli ve en önemli kademesi olan okul 
öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve 
psikomotor gelişimlerinin en hızlı olduğu, kişiliğin 
yüzde 70’inin tamamlandığı dönem olarak biliniyor. 

Okul öncesi eğitimde ve öğrenme süreçlerinde; anne, baba ve 
çocuğu birlikte ele alan programların, çocuğu bireysel olarak 
tek başına ele alan programlardan daha etkili olduğu görülüyor. 
Yapılan araştırmalardan yola çıkarak, anne, baba ve okul 
işbirliğinde çocukları düşünmeye yönelten Scamper, yaşayarak 
öğrenmeyi destekleyen High-Scope ve her çocuğun bireysel 
farklılıklarını göz önünde bulunduran Çoklu Zekâ Kuramını 
bir araya getirerek hazırladığı özgün eğitim modelleriyle 
“Öğrenci Merkezli” bir eğitim öğretim programı uygulayan 
Mektebim Kids Akademi, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, 
toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, 
kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını 
korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek-
göreneklerimize karşı duyarlı, tabiatı koruyan, Atatürk İlke 
ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştiriyor. Çağdaş ve modern 

eğitim ortamlarında teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak 
eğitim olanağı sunan Mektebim, Mektebim Kids Akademi’de 
okul öncesi eğitimden ilkokula devam sürecini kolaylaştıracak 
özel eğitim programları uyguluyor. 

Adana, Ankara Batıkent, Ankara Etimesgut, Ankara 
İncek, Yozgat, İstanbul Bahçelievler, Bahçeşehir, Beykent, 
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çorlu, Çorlu Armada, Edremit, 
Fatih, İzmir Çiğli, Pelican Hill, Silivri, Tekirdağ, Ümraniye-
Ataşehir, Kartal ve Yalova kampüslerinde Mektebim 
Kids Akademi’yle faaliyetlerini sürdüren Mektebim, tüm 
anaokullarında akademik konularda öğrencilerinin yıllık 
hedeflerine ulaşmasını sağlayarak, etkin İngilizce kullanımına 
ek olarak ikinci bir yabancı dil, bireysel özelliklerin 
keşfedilmesi ve geliştirilmesi, çocuklarda sosyal sorumluluk 
bilincinin oluşturulması, kas gelişimlerini destekleyen ilkokul 
öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleşen hazırlık dersleri 
düzenliyor.
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Eğitim hayatının temelini oluşturan ve 
çocukların aileden sonra bulunduğu ilk sosyal 
ortam olan Okul Öncesi Eğitim döneminde, 
Anaokulu seçerken ailelerin dikkat etmesi 
gereken ve olmazsa olmaz denilecek 
kriterleri dile getiren Mektebim Kurucusu 
Ümit Kalko, “ Okul öncesi eğitim, çocukların 
gelecekteki başarısında ve yetişmesinde çok 
önemli bir yer tutar. Bu nedenle velilerin 
okul seçimine çok dikkat etmeleri gerekir. 
Okul seçimleri ailelerin çocukları üzerindeki 
beklentileriyle doğru orantılı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Anaokulu, çocuğun 
davranışlarının şekilleneceği bir ortamdır. 
Okulların misyon ve vizyonlarının ailelerle 
ne kadar uyumlu olduğu da önemli bir 
faktördür. Ailelerin okulla yapacakları ilk 
görüşmelerde bu konulara dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Okul tercihlerinde anne 
ve babaların aynı fikirde ve kararlı olması 
çocuğun kendini güvende hissetmesini 
sağlar. Anne ve baba kendi aralarında fikir 
ayrılığı yaşıyorlarsa, çocuk da bundan 
olumsuz etkilenir. Bu nedenle ortak alınmış 
bir karar doğrultusunda Anaokulu iyi bir 
yabancı dil eğitimi veriliyor mu? Çocuğum 
okulda sosyalleşecek mi? Okul eve yakın 
mı? Oyun alanları geniş mi? Oyun bahçesi 
var mı? Okulda temiz ve hijyenik bir ortam 
sağlanabiliyor mu? Okulda profesyonel 
bir psikolog var mı? Sorularına cevap 

aramaları ve en sağlıklı cevapları aldıkları 
okullarda karar kılmaları gerekmektedir. 
Ayrıca seçilecek anaokulunun çocuklarımızı 
ilkokula ne kadar iyi hazırladığına dikkat 
etmek gereklidir ” dedi.

Okul öncesi eğitime 3 yaş itibariyle adım 
atan çocukların uyum süreci bir hayli zor 
olmaktadır. Bu yaşlarda aileye bağımlı olan 
çocuğun ilk kez sosyal çevreyle tanıştığı 
okul öncesi dönem ardından ilk ve ortaokul 
sonrasında lise eğitimi her daim içinde kendi 
handikaplarını barındırmaktadır. Bu eğitim 
evrelerinde çocukların da ebeveynlerin 
de uyum ve oryantasyonu çok önemlidir. 
Özellikle okul öncesi ve ilkokul döneminde 
sıkça karşılaşılan ve uyum sorunlarının 
ortaya çıkmasını sağlayan “Okul Fobisi” bu 
dönemlerde yaygın şekilde görülmektedir. 

Çocuğun okulda bulunmaktan endişe ve 
kaygı duymasıdır. 

Belirtileri; okul etkinliklerine karşı 
isteksizlik, okula gelmemek için bahaneler 
üretmek, heves ve enerji kaybı, alıngan ve 
sinirli olma, iştahsızlık, uykuda huzursuzluk, 
nedensiz gözyaşlarına boğulmak, baş ve 
karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi 
psiko-somatik belirtilerde artış olarak 
bilinmektedir.
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YARGICI

YARGICI

LUFIAN

BEYMEN CLUB

BEYMEN CLUB

DIOR

FURLA

CALVIN KLEIN

BANANA 
REPUBLIC

Seyahatlerinizde gideceğiniz bölgenin hava 
durumunun yanı sıra şehrin ruhuna uygun 

giyinmeye de önem veriyorsanız sizin 
için seçtiğimiz farklı rotalara uygun stil 

önerilerine mutlaka göz atmalısınız…

ADD STYLE 
TO YOUR 
HOLIDAYS
If you place just as 
much importance on 
dressing in a style that 
suits the city you’re 
going to visit as well 
as the weather there, 
you should definitely 
check out the fashion 
recommendations we’ve 
picked out for you.
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Seya at t avel

Kapadokya

BEYMEN CLUB

KOTON

FENDI
KOTON

LUFIAN

MANGO

YARGICI

YARGICI

BILSTORE





Balkanlar

94 

BEYMEN CLUB

BEYMEN CLUB

LUFIAN

FJALLRAVEN 
KANKEN

MANGO

GAP

KOTON

YARGICI

DIOR
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

34,99 USD

You can fly to 
Skopje from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with flights five days 
a week; all-inclusive 

prices start at 
34.99 USD.
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BALKANLAR, KARTPOSTALLARDA GÖRDÜĞÜNÜZDEN 
ÇOK DAHA GÜZEL! VİZESİZ ZİYARET EDEBİLECEĞİNİZ BU 

ÜLKELERDE UNUTULMAZ ANLAR YAŞAMAYA HAZIR OLUN.

HAYALLER KADAR GÜZEL

YAZI / BY Dilay ÖZGÜVEN
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MAKEDONYA
Makedonya denince akla ilk olarak Üsküp 

gelse de biz size Makedonya’nın farklı bir 
güzelliğini önereceğiz. Dünyanın en eski 
yerleşim birimlerinden biri olan Ohri, altı bin 
yıllık tarihiyle ve çarpıcı doğal güzellikleriyle, 
tatilde aranan birçok şeyi bir arada sunuyor. 

Şehirle tanıştığınız ilk anda “Ohri Gölü 
olmasaydı, Ohri bu kadar ilgi çekici olur 
muydu?” diye düşünürken bulabilirsiniz 
kendinizi. Galichica Dağları’nın ve şehrin 
silüetinin yansımalarını değişen günışığının 
renkleriyle harmanlayan bir tabloyu andıran 
Ohri Gölü, 1979’da UNESCO Dünya Mirası 
ilan edilip, koruma altına alınmış. 200’den 
fazla endemik bitki ve hayvan türünün 
yaşadığı göl ortalama 155 metre derinliğe 
sahip. Göl öylesine berrak ve sakin ki, ruhunuz 
huzurla doluyor. Yaz tatili için gelenler, gölün 
sahil şeridindeki plajları tıka basa dolduruyor. 
Bu arada, Ohri’ye hangi mevsimde giderseniz 
gidin Kemikler Koyu’nda yer alan ve göl 
üzerinde kurulmuş “Su Müzesi”ni mutlaka 
görmelisiniz. Tahta kazıkların üstüne kurulu 
iskelede yükselen sazdan ve tahtadan evler, 
çok çarpıcı bir görüntü oluşturuyor. 2000’li 
yıllarda bölgede yürütülen arkeolojik 
araştırmalarda elde edilen bulgu ve bilgiler 
ışığında oluşturulmuş Su Müzesi sayesinde, 
tarih öncesi çağlarda bu bölgede yaşadıkları 
tespit edilen insanların günlük rutini 
gözünüzün önünde canlanıyor.

If Skopje is the first city that comes to 
mind when you think of Macedonia, we 
recommend that you try checking out a 
different part of the country. Ohrid, one of 
the world’s oldest settlements, offers holiday-
goers 6,000 years of history and striking 
natural beauty.  

When you first arrive in the city, you might 
find yourself wondering if Ohrid would be 
much of an attraction if it weren’t for the 
lake. The silhouettes of Mount Galičica, 
reflections of the city and the ever-shifting 
hues of sunlight blend together like a 
painting on the water’s surface. In 1979 
UNESCO declared it a world heritage site 
and since then measures have been taken to 
protect the area. The lake, which is home to 
over 200 local species of plants and animals 

As Beautiful 
as a Dream
THE BALKANS ARE FAR MORE 
BEAUTIFUL THAN WHAT 
YOU MAY HAVE SEEN ON 
POSTCARDS—SO GET READY 
FOR UNFORGETTABLE MOMENTS 
TURKISH CITIZENS.

THE BALKANS
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 THE MUSEUM ON WATER

 OHRID LAKE OHRID

Ohri İncisi
Ohrid Pearls

Makedonya seyahatinizden 
bölgeye özel hediyelik eşyalarla 
dönmek istiyorsanız size Ohri 
incilerini öneriyoruz. Ohri’de 
ikisi Türk olmak üzere dört aile 
tarafından üretilen inciler, 
göldeki ‘Paşita’ adlı balığın 
pullarından elde edilen sıvının, 
sedefin üzerine sürülmesiyle 
elde ediliyor.  

If you travel to Macedonia and 
you’d like to bring back some 
souvenirs that are unique to the 
region, we recommend you pick 
up some Ohrid pearls. There are 
four families, two of which are of 
Turkish descent, that produce 
the Ohrid pearls, which are 
made from a liquid obtained 
from the scales of the plasica fish 
that is rubbed on mother of pearl.
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and has an average depth of 155 metres, is so calm and clear 
that you’ll find all your worries melting away. In the summer, 
holidaymakers crowd the lake’s beaches. But regardless 
of the season, make sure you check out the Museum on 
Water which was built above the waters of the Bay of 
Bones; the wood and reed houses on the museum’s wharf 
are truly a sight to be seen. The Museum on Water houses 
archaeological finds discovered in the area in the early 
2000s, and these artefacts bring to life the daily routines of 
the prehistoric people who once lived in the area.

One place you should definitely visit is Saint Naum, which 
is located in Galičica National Park and is home to the 
headwaters of the river Drin. This is a great place to buy 
souvenirs (in particular, we recommend items made with 
Ohrid pearl) or dine by the water. Take a trip in a wooden 
boat and as you take in the beauty of the lush greenery you’ll 
feel like you’ve stepped into a world of dreams. Just uphill 
from the river is the Monastery of Saint Naum, which is 
fascinating because of the peacocks that wander the grounds 
making their unique mating calls and showing offer their 
plumage to visitors in a visual feast of colours. Rumour has it 
that the tomb of Sarı Saltuk is located in the monastery, and 
Christians and Muslims a like f  lock there because of their 
interwoven legends about the area.

ve
Mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken bir 

başka yer ise Drin Nehri’nin kaynaklarının 
bulunduğu, Galichica Milli Parkı sınırları 
içinde yer alan “St. Naum Kaynağı”. Burası 
turistler açısından hediyelik eşya alışverişi 
yapmak (Ohri İncisi özellikle tavsiye edilir) 
ya da su kenarında yemek molası vermek 
için harika bir adres. Sandallarla gezinti 
yapılabilen su üzerindeyken, dipteki bitkilerin 
çevredeki doğal güzelliklerle birleşip yarattığı 
masal ya da rüya âlemine konuk olduğunuzu 
hissediyorsunuz. Nehirden biraz tepeye doğru 
tırmandığınızda “St. Naum Manastırı”na 
çıkıyorsunuz. Bu manastırın diğerlerinden en 
önemli farkı, bahçesinde birbirlerine ilginç 
sesler çıkararak kur yapan, tüylerini açarak 
ziyaretçilere görsel bir ziyafet sunan tavus 
kuşlarının yuvası olması. Rivayete göre St. 
Naum Manastırı içinde Sarı Saltuk Baba’nın 
da kabri bulunuyormuş. Hıristiyanlar ve 
Müslümanlar, iç içe girmiş söylenceler 
nedeniyle manastıra büyük ilgi gösteriyor.

ST. NAUM 

PEACOCKS IN THE 
GARDEN OF THE 
MONASTERY OF 

ST. NAUM SPREAD 
THEIR FEATHERS, 

OFFERING UP A 
VISUAL FEAST FOR 

VISITORS

 
DRIN RIVER

 
MONASTERY OF 

SAINT NAUM



 
Bosnia-Herzegovina, the heart of the Balkans, 

has become a popular tourist destination yet 
again after recovering from its recent years 
of upheaval. Sarajevo, the capital, is home to 
a variety of religions, languages and cultures, 
and with its rich history and natural beauty, 
Sarajevo is sure to leave you with unforgettable 
memories. 

Bosnia-Herzegovina is one of the most unique 
countries in the vicinity of Turkey that doesn’t 
require a visa for Turkish citizens, and Sarajevo 
tops the list of the most beautiful cities in the 
Balkans. The country may have gone through 
difficult times but it now attracts a large 
number of European visitors, especially from 
Turkey, and various Ottoman edifices and relics 
can be seen in the colourful city of Sarajevo, 
making it an attractive destination. 

Many of the notable sites in Sarajevo 
are within walking distance of each other. 
Baščaršija, the city’s historical centre, is home 
to a number of beautiful historic buildings. 
The Sebil (Fountain), which is located at the 
entrance of Baščaršija, is an icon of the city. 
Among other places to see are Gazi Husrev-beg 
Mosque, the Tunnel Museum, the Latin Bridge, 
the Emperor’s Mosque and the National 
Library. Baščaršija is the liveliest part of the 
city and the best place to buy souvenirs. The 
“Coppersmith Bazaar” in Baščaršija is the 
center of coppersmith industry. Be sure to visit 

Balkanlar’ın gözdesi Bosna Hersek, yakın geçmişte geçirdiği 
acıların ardından yeniden turistlerin uğrak noktası oluyor. 
Farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı başkent 
Saraybosna, tarihi ve doğal güzellikleriyle unutulmaz anıların 
adresi oluyor.

Vizesiz gidilebilecek yakın ülkelerin en özellerinden biri 
kuşkusuz Bosna Hersek. Başkent Saraybosna, Balkanlardaki 
en güzel şehirlerin başında geliyor. Yakın geçmişte büyük 
acılar yaşayan bu ülke günümüzde Türkiye başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinden yoğun turist alıyor. Balkan 
turlarının vazgeçilmez şehirlerinden Saraybosna’da birçok 
önemli Osmanlı eseri de ziyaretçileri bekliyor. Farklı dil, din 
ve kültürlerin bir arada yaşıyor olması da Saraybosna’yı çekici 
hale getiren bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

Saraybosna’nın gezi noktalarının birçoğu birbirine yürüme 
mesafesinde yer alıyor. Şehrin tarihi merkezi olan “Başçarşı” 
birbirinden güzel ve önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. 
Başçarşı’nın girişinde yer alan “Sebil”, şehrin en önemli simge 
yapılarından biri. “Gazi Hüsrev Bey Camii”, “Umut Tüneli”, 
“Latin Köprüsü”, “Hünkar Camii” ve “Milli Kütüphane” de 
Saraybosna’da gezilecek en önemli yerlerden.

Şehrin en hareketli noktası olan Başçarşı da hediye alışverişi 
için en gözde noktaların başında geliyor. Bakır işletmeciliğinin 
merkezi Başçarşı’daki “Bakırcılar Çarşısı”. Bunun dışında 
birbirinden güzel halı, kilim, şarap ve deri ürünlere de mutlaka 
göz atmalısınız.

THE 
“COPPERSMITH 

BAZAAR” IN 
BAŠČARŠIJA IS 
THE CENTER OF 
COPPERSMITH 

INDUSTRY.

KÖPRÜSÜ 
THE LATIN 

BRIDGE

 RIVER OF NERETVAFLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

34,99 USD

You can fly to 
Sarajevo from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 

daily flights; 
all-inclusive prices 
start at 34.99 USD.
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Avrupa kültürüne en yakın Balkan ülkesi olan Sırbistan, son 
yıllarda oldukça rağbet görüyor. Başkenti Belgrad olan ülkenin 
eski medeniyetlerden kalma tarihi dokusu, sıcak insanı ve 
eğlenceli mekanları kısa süreli tatil yapmak isteyenler için çok 
uygun bir seçenek oluşturuyor. 

Sırbistan’ın başkenti Belgrad son yıllarda Türkler’in 
en sık tercih ettiği yurt dışı tatil rotalarından biri. Vize 
zorunluluğunun olmaması ve ucuz uçak biletleri bu tercihteki 
önemli sebeplerden. Belgrad, Balkan şehirleri arasında en 
gelişmiş olanlardan biri. Bu gelişimin sebebi ise tarihin 
korunarak günümüze kadar gelmesinden kaynaklanıyor. 
Farklı dönemlerden kalma birçok tarihi yapıya rastlamanın 
mümkün olduğu şehir, “Tuna” ve “Sava” nehirlerinin kesiştiği 
yerde kurulu. Nehrin ikiye böldüğü Belgrad’ın “Stari Grad” 
diye adlandırılan eski şehrinde “Kale Meydanı”, “Cumhuriyet 
Meydanı”, “Meclis Binası”, “Eski Saray” ve “Yeni Saray”, “Şehir 
Müzesi” ve “Şehir Tiyatrosu” binaları, “Aziz Sava Katedrali”, 
“Taş Meydan”, “Nikola Tesla Müzesi”, “Hotel Moskva”, “Knez 
Mihailova Caddesi” ve “Skadarlija Caddesi” mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken yerlerden. “Nova Grad” yani yeni şehirde ise 
nehir kıyısında kurulu küçük bir turistik bölge olan “Zemun”, 
turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu bölge özellikle balık 
restoranlarıyla ünlenmiş durumda. 

Belgrad’la ilgili en çok duyduğumuz övgülerden biri de 
Avrupa’daki pek çok şehri geride bırakan gece hayatıyla ilgili. 
Belgrad’ın en güzel mekanları nehir kenarında yer alıyor 
ve kış mevsiminde hemen hepsi kapalı. Knez Mihailova 
Caddesi etrafındaki bar ve gece kulüpleri farklı zevklere 
uygun seçenekler sunuyor. Belgrad gece hayatının en popüler 
mekanlarından biri de casinolar. Şehirde pek çok casino 
görmek mümkün. 

the coppersmith bazaar and have a look at the lovely carpets, 
kilims, wines and leather products on sale. 

Among the other Balkan countries Serbia is the closest to 
Europe in terms of culture, and in recent years it has become 
increasingly popular as a holiday destination. With its warm 
people, fun venues and history that can be traced back to 
ancient civilizations, Serbia is a great choice for travellers 
looking for a short getaway.  

Over the last few years, Belgrade, the capital of Serbia, has 
become a popular holiday destination for Turks travelling 
abroad because the flights are inexpensive and no visa is 
required. Even though Belgrade is one of the most developed 
cities in the Balkans, it has managed to preserve its history and 
the buildings there date from various historical periods. The 
city is located at the confluence of the Danube and Sava Rivers, 
which divide the city in two. In the old city, known as “Stari 
Grad”, there are a number of must-see spots including Belgrade 
Fortress, Republic Square, the National Assembly building, 
Stari dvor (Old Palace), Beli dvor (New Palace), the Belgrade 
City Museum, Belgrade Theatre, the Church of Saint Sava, 
Tašmajdan Park, the Nikola Tesla Museum, Hotel Moskva, 
Knez Mihailova Street and the Skadarlija district. The new city, 
or “Novi Grad”, has a small touristic area called Zemun which is 
especially popular for its fish restaurants. 

It is commonly said that the nightlife in Belgrade rivals that 
of most other European cities. The best nightspots are along 
the river, but keep in mind that most of them are closed in the 
winter. The bars and clubs along Knez Mihailova Street offer 
a variety of options for evening entertainment, and the city’s 
numerous casinos are among the most popular nightspots. 

 BELGRADE

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

34,99 USD

You can fly to Belgrade 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 

flights four days a week; 
all-inclusive prices start at 

34.99 USD.
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NEW PEGASUS KIOSKS CUT WAITING 
TIME AT THE AIRPORT

 
KIOSK’LARIYLA 
PEGASUS, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI’NA YERLEŞTİRDİĞİ 34 YENİ KİOSKLA, 
HAVAALANINDA BEKLEME SÜRESİNİ KISALTIYOR. 
KOLAYCA ULAŞILABİLEN FARKLI ALANLARA 
YERLEŞTİRİLEN KIOSKLAR SAYESİNDE MİSAFİRLER, 
BİNİŞ KARTLARINI SIRA BEKLEMEDEN KENDİLERİ 
ALABİLİYOR.

Ekstra fayda ve zaman kazandıran Pegasus’un yeni nesil 
kioskları ile artık uçağa binme süresi çok daha kısa. Valizi 
olmayan Pegasus misafirleri kontuara uğramadan, kiosklardan 
alacakları biniş kartları ile direkt güvenlik kapısına gitme 
avantajını yaşıyor. Valizi olan misafirler ise uçuş kartlarını 
aldıktan sonra havaalanında C kontuarlarının bulunduğu 
adada yer alan “Online Check-in&Bag Drop Kontuarları”na 
valizlerini sıra beklemeden teslim ederek güvenlik kapısına 
hızlıca gidebiliyor. Özellikle uçuş trafiğinin yoğun olduğu 
dönemlerde misafirleri uzun kuyruklarda bekleme 
zorunluluğundan kurtaran kiosklar, biniş kartını almak için 
harcanan işlem süresini de kısaltıyor. Misafirler ayrıca, yurt 
dışı uçuşlarda biniş kartlarını almak üzere gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu Bilgisi), pasaportlarının çiplerini 
yeni kiosklara okutarak sisteme tanımlatabiliyor ve uçuş 
kartlarını kontuarlara uğramadan alabiliyor.

Guests without baggage can get their boarding passes from 
kiosks without having to go to the check-in counter and then 
proceed directly to security control. Guests with baggage can 
get their boarding passes and then go to the “Online Check-in 
& Bag Drop Counter” which is located on Counter C and drop 
off their bags without having to wait, and from there quickly 
proceed to their flights.

Kiosks cut down on the time guests spend getting their 
boarding cards and this makes it possible to proceed directly 
to security control, which is especially advantageous when 
the airport is busy. And for international flights, before getting 
their boarding cards guests can scan their passports at the new 
kiosks and register their passport information in the system 
via APIS (Advance Passenger Information System) and get 
their boarding cards without having to go to the check-in 
counter. 
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BU AY TOPHANE SEMTİNİN İSTANBUL 
RUHUNU TAŞIYAN VE GALERİLERİYLE 

SANATSEVERLERE KUCAK AÇAN 
BOĞAZKESEN CADDESİ’Nİ TURLUYORUZ.  

 

                

Seyahat  travel

YAZI / BY PHOTO Hakan 

106 



It’s no secret that with its growing population of artists and 
lovers of art the exuberant city of Istanbul is always offering up 
new places. Boğazkesen Street, which has protected its shops, 
buildings, residents and culture over time, has had its share in 
that opening up to artists and art enthusiasts and embraced 
them. Running in parallel with the Bosphorus, Boğazkesen 
Street intersects Meclis-i Mebusan Street and that’s how it got 
its name, as “boğazkesen” means to cut across the Bosphorus.  
Designer shops and art galleries have moved there from 
Taksim, enlivening Boğazkesen Street, and now it as popular 
among Istanbul locals as it is among tourists. I begin my tour 
at the bottom of the street and wander into the garden of the 
Tophane-i Amire, an arsenal dating from Ottoman times, as it 
catches my eye and captivates my heart. The neighbourhood 
here is actually named after the building. Tophane-i Amire also 
serves as a cultural centre, hosting exhibitions for neighbouring 
Mimar Sinan University’s Faculty of Fine Arts.

abına sığmayan İstanbul’un, 
gün gün artan sanatseverleri ve sanatçıları 
ile kendine yeni yerler aradığı sır değil. 
Esnafları, binaları, halkı ile kültürünü 
koruyan Boğazkesen Caddesi de bu arayıştan 
nasibini aldı ve İstanbul’un sanatçılarıyla 
sanatseverlerine kucak açtı. Boğazkesen 
Caddesi, İstanbul Boğazı’na paralel 
ilerlediğimizde, Meclis-i Mebusan Caddesi’ni 
diklemesine keser ve adını da buradan alır. 
Taksim’den taşınan tasarım mağazaları ve 
sanat galerileri ile hareketlenen cadde, artık 
turistler kadar İstanbullu’nun da dikkatini 
çekiyor. Ben de turuma aşağıdan başlıyor, 
gönlümü de gözümü de çelen Tophane-i Amire 
binasının bahçesine dalıyorum. Tophane semti 
asıl olarak adını bu yapıdan alıyor. Tophane-i 
Amire binasının kültür merkezi olarak Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
düzenlediği sergilere ev sahipliği yaptığını da 
hemen hatırlatalım.

BEYOND DESCRIPTION!
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Yokuşu çıkarken büfeleri ve sıra sıra küçük 
esnafa ait dükkânları geçip karşıma çıkan ilk 
sanat galerisi Russo Art Gallery’ye giriyorum. 
Henüz iki ay önce açılmış Russo Art Gallery. 
İtalya’dan ünlü sanatçıları İstanbul’a taşımaya 
niyet etmiş. Kökü Roma’da olan galeri, yeni 
olmasına rağmen fazlasıyla ilgi odağı.

Vitrindeki ürünleriyle ağzımı sulandıran 
İstanbul Kitchen’s Academy için kapıyı 
aralıyorum. Benim gözüm bal kabaklı 
cheesecake’de iken aslında burada yemek 
yemenin bir ayrıntı olduğunu, asıl olarak 
profesyonel aşçılık dersleri verildiğini 
öğreniyorum. Eğer şanslı iseniz siz de her gün 
verilen eğitimlerden birine (örneğin alt katta 
verilen av hayvanları eti pişirme dersine) denk 
gelebilir ve menüde yer almayan kaz eti yeme 
şansını sürpriz bir şekilde yakalayabilirsiniz.

As I walk up the slope, passing snack shops and row upon row 
of small buildings belonging to local artisans, I go into the first 
gallery I come across, the Russo Art Gallery. The gallery opened 
just two months earlier with the aim of bringing famous Italian 
artists to Istanbul.  Although it has only recently opened its 
doors, this Rome-based gallery is already garnering much 
attention.

I open the door of the Istanbul Kitchen’s Academy, the food on 
display in the shop window already making my mouth water. 
Gazing at a pumpkin cheesecake from the corner of my eye, I 
learn that eating here isn’t the main activity; in fact, courses in 
professional cooking are taught here. If you’re lucky you’ll show 
up at just the right time for one of the daily cooking lessons (for 
example, there is a lesson downstairs now about how to cook 
game meat) or be able to try something new, such as goose, a 
dish that isn’t on the menu.

RUSSO ART GALLERY

PAS COFFEE
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As someone who loves Boğazkesen Avenue I was pleasantly 
surprised to come across a new shop. This particular shop prides 
itself on selling only locally designed and produced goods and 
here you can find a wide range of handbags and document folders.

It’s the stove in Pas Coffee House with roasting chestnuts on top 
that first warms your heart. The architecture of the cafe reflects 
the vibe of the neighbourhood, and the espresso and hazelnut 
mosaic cake are exquisite. You’re going to love it!

Because the Daire Gallery and PgArt Gallery are right next to 
each other you can kill two birds with one stone! I’m fortunate 
to be able to check out two exhibitions back-to-back, exhibitions 
which are probably high on the to-do lists of lovers of art. 
Ibrahim Resnelli’s solo exhibition “Beyond the Armour” is 
going to be open to art enthusiasts starting on 17 October.  
PgArt Gallery is hosting an exhibition by Çınar Eslek which 
draws upon the 1982 film “Koyaanisqatsi”.  The opening of the 
exhibition is on 10 October and it runs until 20 November.  If 
the exhibitions whet your appetite then pop across the street to 
the famous historical Boğazkesen simit shop and treat yourself 
to a “simit” or a “çatal”. Soon enough you’ll understand why this 
place, which first opened in 1977, is so famous.

Boğazkesen Caddesi’ni seven biri olarak ben de yeni bir 
mağazayla karşılaştım. Sadece yerli üretim ve tasarım 
prensibiyle faaliyet gösteren mağazada çanta ve dosyalar 
üzerine pek çok seçenek bulabilirsiniz. 

Pas Coffee House, içerideki sobası ve üstünde pişen 
kestanesiyle insanın vücudundan önce içini ısıtıyor. Mimarisi 
mahallenin ruhuna uyum sağlayan kafedeki espresso’nun ve 
fındıklı mozaik pastanın tadı da bir harika; bayılacaksınız!

Daire Galeri ve PgArt Galeri’nin yan yana olması sayesinde 
bir taşla iki kuş vuruyor ve sanatseverin listesinde bulunması 
muhtemel sergileri arka arkaya gezme fırsatı yakalıyorum. 
Daire Galeri’deki İbrahim Resnelli’nin kişisel sergisinin 
adı “Zırhın Ötesinde” (Beyond The Armour), 17 Ekim’de 
sanatseverlerle buluşuyor. PgArt Galeri ise 1982 tarihli 
Koyaanisqatsi filmine atıfta bulunan Çınar Eslek’i ağırlıyor. 
Serginin açılışı 10 Ekim’de yapılıyor ve 20 Kasım’a kadar 
görülebilecek. Sergiler karnınızı acıktırınca hiç durmayın, 
hemen karşı kaldırma geçin. Orada meşhur tarihi Boğazkesen 
Simitçisi’ni bulacaksınız. Hemen simit ya da çatal alın. 1977 
yılında açılan yerin neden “meşhur” olduğunu simidin tadına 
bakınca anlayacaksınız.
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Tanıştırdığı genç sanatçılarla dinamiğini koruyan, edisyonlu 
işlerle koleksiyonerlere de destek veren Mixer Galeri, atölye 
çalışmaları ve seminerlerle sürekli gündemde. 1 Eylül’de 
başlayan “(re)present exhibist: 2 years” adlı sergi Türkiye 
çağdaş sanatına odaklanan ilk süreli İngilizce yayınlardan, 
“exhibist” dergisinin ilk sayısından bu yana sayfalarında yer 
verdiği sanatçılardan bir seçki sunuyor. Sergi 11 Ekim’e kadar 
görülebilir.

Peymane ve Na Pizz aynı işletme çatısı altında faaliyet 
gösteren iki ayrı konsept. Peymane’de kuzunun sırt kısmından 
hazırlanan etin tadına bakarken, közde soğan ve sarımsakla 
sunulan nar ekşili ılık bir salata yiyebilir ya da Na Pizz’den ince 
hamurlu bir pizza siparişi verebilirsiniz.
Karşı kaldırımda, mahalle berberinin yanında saklanan Buka 
ise giyim konusunda tam bir hazine. 13 yıldır Galata’da hizmet 
verdikten sonra 1,5 yıl önce buraya taşınan Buka, her hafta 
yeni modellerle özel dikimler yapan hayli “yaratıcı” bir atölye.

The Mixer Gallery, which keeps up its dynamism through 
the young artists it promotes, also supports collectors with 
edition works and has made a name for itself by regularly 
hosting workshops and seminars. The exhibition “(re)present 
exhibist: 2 years” is set to open on 1 September and it is going 
to bring together selected works of artists from the pages of 
the magazine “exhibist”, from the magazine’s first issue until 
its most recent one. “exhibist” is the English-language art 
magazine that focuses solely on contemporary Turkish art.

Peymane and Na Pizz are two culinary concepts under one roof.  
While enjoying Peymane’s rack of lamb you can have a warm 
salad served with grilled onions and garlic and topped with 
pomegranate syrup. Alternatively, order a thin crust pizza from 
Na Pizz. On the opposite side of the road nestled up to the local 
barbershop you’ll find a veritable treasure trove of clothing at 
Buka, which moved to its current location from Galata a year 
and a half ago after having been open there for 13 years.  Buka 

LEILA
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introduces new designs on a weekly basis, making it one of the 
most creative shops around.

As we head towards the end of the street we come across Hamm, 
a shop that specializes in home decor and accessories. The 
owners pride themselves on the fact that, in their words, “All of 
our products are locally designed and produced.”  The shop was 
founded with the intention of giving designers a retail outlet of 
their own.  
Leila Boutique, which we discovered is owned by an art director, 
may be new to the street but its products have long been well-
known in the design world. Leila Boutique stocks the work of 
nearly 20 Turkish designers and has just about anything you 
could think of, from leather handbags, clothing and accessories 
to notebooks, and much, much more.  
As we come to the end of our peregrinations, there’s one thing 
we’re sure of: Boğazkesen Street will summon us yet again with 
newly opened shops. With its new art exhibitions and unique 
atmosphere, this street will surely become one of your regular 
haunts.

This year the Istanbul Biennial is being held in museums and art 
galleries and there are also exhibition areas on boats, in hotels, 
in parking lots, in the gardens of buildings, at schools, in shops 
and in private homes. The Biennial begins on 5 September and 
ends on 1 November. Two spaces on Boğazkesen Street, both of 
which were built in the early 1940s, have been included in the 
Biennial this year, and they are the “Otopark (Parking Lot)”, 
“Dükkan (Shop)”. The “Shop” is located in a large building 
complex and the “Parking Lot” was used as part of a petrol 
station belonging to Türkpetrol. 

Caddemizin sonuna yaklaşırken ev 
dekorasyonu ve aksesuar mağazası 
Hamm’a da uğruyoruz. “Her parçamız yerli 
tasarımcıdan ve yerli üretim” diye altını çizen 
Hamm, üretim için alan arayan tasarımcılara 
hizmet vermek üzerine kurulmuş. Sahibinin 
sanat yönetmeni olduğunu öğrendiğimiz 
Leila Boutique bu caddede yeni olsa da 
işleri tasarım dünyasında uzun süredir 
biliniyor. Deri çanta, elbise, takı, defter 
aklınıza ne gelirse 20’ye yakın Türk tasarımcı 
tarafından hayata geçiriliyor ve tümü de Leila 
Boutique’de sergileniyor. Ve gezinin sonu… 
Emin olduğumuz bir şey varsa Boğazkesen 
Caddesi yeni açılan dükkânları ile bizi tekrar 
davet edecek. Yinelenen sergileri ve ilginç 
dokusuyla Boğazkesen Caddesi’nden ayağınızı 
zaten kesemeyeceğiniz için bu cadde de doğal 
olarak uğrak yerlerinizden biri olacak. 

İstanbul Bienali bu sene müzelerin ve sanat 
galerilerinin yanı sıra tekneler, oteller, 
otoparklar, bahçeler, okullar, dükkânlar ve özel 
konutları da bienal alanı olarak kullanıyor. 5 
Eylül’de başlayan ve 1 Kasım’a kadar devam 
edecek olan bienal, mekânlarına Boğazkesen 
Caddesi üzerinde bir “Otopark” ve “Dükkân” 
da eklendi. 1940’ların başında inşa edilen 
bu iki mekândan “Dükkân”, büyük bir yapı 
kompleksinin; “Otopark” ise Türkpetrol 
istasyonunun bir parçası olarak açılmış.

HAMM

111



’ A 

Yurt dışından gelecek İstanbul ziyaretçileri için İstanbul’un 
büyüsünü anlattığımız çok özel bir video hazırladık.  
İstanbul’un en güzel bölgelerini hyperlapse ve timelapse 
teknikleri kullanarak çektiğimiz videoyu Youtube kanalımız 
youtube.com/flymepegasus adresinden izleyebilir, 
İstanbul seyahatinizi planlamak için ilham alabilirsiniz. 

Yerleşim tarihi yaklaşık 300 bin, kentsel tarihi üç 
bin, başkentlik tarihi ise 1.600 yıl olan, Avrupa ile Asya 
kıtalarının kesiştiği noktada bulunan İstanbul, eşsiz bir 
doğaya ve tarihi geçmişe sahip. Tarihi geçmişi ve doğasının 
yanı sıra, günün ilk ışıklarına dek kalbinizin ritmine uyum 
sağlayan gece hayatını yaşayabileceğiniz bu şehri henüz 
deneyimlemediyseniz, Pegasus’la İstanbul seyahatinizi 
hemen planlayın. İstanbul’u en güzel zamanında yaşayın!

For visitors coming from abroad we have prepared a special 
video about the magic of Istanbul. The video includes hyper-
lapse and time-lapse footage of some of the most beautiful 
parts of the city. You can watch it on our YouTube channel at 
youtube.com/flymepegasus and be inspired for your trip to 
İstanbul. 

The area of Istanbul has been home to human settlements for 
nearly 300,000 years, and of the 3,000 years it has been a city, 
it was a capital for 1,600 of them. Located at the crossroads of 
Europe and Asia, Istanbul boasts an unparalleled natural and 
historical heritage, and the nightlife of the city will keep your 
heart racing until dawn. If you haven’t visited the city yet, plan 
your trip with Pegasus—now’s the time to experience all that 
İstanbul has to offer! 

PEGASUS’LA DOĞU VE BATININ BULUŞTUĞU 
BÜYÜLÜ ŞEHİR İSTANBUL’U KEŞFEDİN. 

ARE YOU READY TO FALL IN LOVE WITH 

ISTANBUL?

Seyahat  travel
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Ç O K 
G E Z E N L E R 

K U L Ü B Ü
 T H E  G L O B E T R O T T E R S  C L U B

LYON

BY and PHOTOS
 The GLOBETROTTERS CLUB

LE RHÔNE VE LA SAÔNE NEHİRLERİ ARASINDA SIRALANAN KÖPRÜLER… VIEUX LYON SOKAKLARINDA, 
BAŞINIZI SÜREKLİ YUKARI KALDIRMANIZA NEDEN OLACAK MURALLER… ST. PAUL, ST. JEAN VE ST. 

GEORGES’UN İHTİŞAMLI BİNALARI… ŞEHRİ KORURMUŞÇASINA TEPEDEN SİZİ SELAMLAYAN NOTRE DAME DE 
FOURVIÈRE… BEC DE JAZZ’DAN YÜKSELEN PİYANO SESLERİ… MODERN SANATLAR MÜZESİ’NİN BAHÇESİNDE 
TARİHİN İÇİNDE BAŞKA BİR MEKÂNA GÖTÜRECEK SOKAK MÜZİSYENLERİ… CROIX-ROUSSE MAHALLESİNİN 

İLHAM VEREN SAKİNLERİ… YAŞAMAK DEĞİL, YAŞLANMAK İSTEYECEĞİNİZ LYON’A HOŞ GELDİNİZ!
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Pegasus

Çok 
Gezenler Kulübü

 

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.com 

, 

 

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.

 
WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB? 
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

43 USD

You can fly to Lyon-
Saint-Exupéry Airport 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 

flights three days a 
week; all-inclusive 

prices start at 43 USD.



Lyon
CROIX-ROUSSE’TA BOHEM HAYAT

Gittiğim her şehirde mutlaka favori bir bölge 
seçerim. Sonra oraya bağlanır hatta utanmadan 
bir de özlerim. Sırf bu sebeple tekrar gitmeye 
çalıştığım da olmuştur. La Croix-Rousse, 
Lyon’un en özel yerlerinden biri. Bulunduğu 
yer itibariyle oldukça yüksekte kalıyor. Oraya 
ulaşma şekli, şehri tepeden görebilme lüksü, 
sokakları, duvarları sizi etkiliyor.

 L’Atelier du Boulanger’den sıcacık milföy 
alarak güne başlamak, hafta sonları kurulan 
sokak pazarlarında zaman geçirmek, meyve-
sebze alışverişi yapmak, kitapçıların arasında 
dolaşmak, belki hayranı olduğunuz Beatles’in 
fotoğraflarından oluşan büyük bir albüm 
satın almak... Yorulduğunuzda herhangi bir 
kafeye oturmak, yaptığı resme ara verip, boyalı 
kıyafetiyle kahve içmeye gelen bir ressama 
gülümseyerek bakmak... Croix-Rousse’ta 
bohem hayat pek güzel!

 
Nasıl gideceksiniz? Yürümemelisiniz. 
İlla ki yürüyecekseniz de sürekli yokuş 
ya da merdiven çıkacağınızı bilmelisiniz! 
Bence metroya binmeli, Hôtel de Ville 
durağında inerek Cuire yönüne doğru giden 
füniküler hattına geçmeli, iki durak sonra 
Croix-Rousse’ta inmelisiniz. Buraya bir 
gününüzü bile ayırabilirsiniz. Çünkü her 
sokağa girmek, her kafede oturmak ya da her 
galeriyi gezmek isteyeceksiniz!

BRIDGES SPANNING THE RIVERS RHÔNE AND 
SAÔNE… MURALS DRAWING YOUR ATTENTION EVER 
UPWARDS IN THE STREETS OF VIEUX LYON… THE 
MAGNIFICENT BUILDINGS OF ST. PAUL, ST. JEAN 
AND ST. GEORGES… NOTRE DAME DE FOURVIÈRE 
GREETING YOU FROM A HILL, AS IF IT WERE 
PROTECTING THE CITY… THE SOUNDS OF A PIANO 
DRIFTING FROM BEC DE JAZZ… STREET MUSICIANS 
IN THE GARDEN OF THE MODERN ART MUSEUM, 
TRANSPORTING YOU TO ANOTHER PLACE AND TIME … 
THE INSPIRING RESIDENTS OF THE NEIGHBOURHOOD 
OF CROIX-ROUSSE… WELCOME TO LYON, WHERE YOU 
WON’T JUST WANT TO LIVE BUT GROW OLD!  

LA CROIX-ROUSSE 
LYON’UN EN ÖZEL 

OLDUKÇA 

LA CROIX-ROUSSE 
IS ONE OF THE MOST 
UNIQUE PLACES IN 

LYON, AND BECAUSE 
OF ITS LOCATION, IT 
LITERALLY STANDS 

FAR ABOVE THE REST 
OF THE CITY. 

BOHEMIAN LIFE IN CROIX-ROUSSE
Whenever I visit a city I always find a place there that I like the 
most, and then I become connected to that place, so much so 
that I find myself missing it. Sometimes I’ve gone back for that 
sole reason. La Croix-Rousse is one of the most unique places 
in Lyon, and because of its location, it literally stands far above 
the rest of the city. You can’t help but be affected by the journey 
there, the luxury of being able to look out over the whole of the 
city, the streets, the walls…  
Start the day by buying some fresh hot mille-feuille from 
L’Atelier du Boulanger, checking out the weekend markets, 
buying fruit and vegetables, wandering the bookstores, buying a 
large album of photographs of the Beatles…  Sit down at a cafe to 
rest, smile at a painter who arrives in his paint-spattered clothes 
to drink a coffee and take a break from his work…
Nothing beats the bohemian life in Croix-Rousse!
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Karnınız mı acıktı? Café du Gros Caillou iyi bir tercih   
olabilir. Manzarası gözlerinize, koltukları yorgunluğunuza, 
atıştırmalıklar da midenize iyi gelecek.
Duvar sanatını sevenlerden misiniz? O zaman garanti 
ederim ki sokaklar arasında dolaştıkça yüzlerce mural (duvar 
resmi) görecek ve üşenmeyip hepsini fotoğraflayacaksınız! 
Hiçbir şeyi atlamamanız için haritasını da yapmışlar: Lyon-
visite.info/street-art-graff-graffitis-tags-pentes-croix-rousse/ 
Fotoğraf galerisine ne dersiniz? Galerie Le Reverbere’de 
modern fotoğrafın çok iyi örnekleri çıkacak karşınıza.
Çikolataaaa! 3 Rue d’Austerlitz üzerindeki Chocola’da. 
Dükkâna varmadan kokuları doluyor burnunuza.
Biraz daha vaktiniz mi var? Le Passage Thiaffait / Village 
des Créateurs içinde çeşitli tasarım dükkânları olan, 19’uncu 
yüzyıldan kalma bir pasaj. Parklara masa atarak servis olayında 
çığır açan Fransızların kahvesini içmeden dönmemelisiniz.
Akşam karnınız acıkınca! Café de la Soie’nın enfes salataları, 
tapasları, sosisleri, kuzu inciği arasında seçim yapmanız 
imkânsız olacak!

How to get there? Walking isn’t the best option. If you do, 
you’ll constantly be climbing hills and going up stairs! I suggest 
that you take the subway, alighting at the Hotel de Ville stop and 
transferring to the funicular going in the direction of Cuire and 
then getting off at Croix-Rousse two stops later. Set aside a full 
day for your visit because you’ll want to stroll every street, sit at 
every cafe, and explore every gallery!
Hungry? Café du Gros Caillou is an excellent choice. 
Everything about the cafe is pleasant: the view, the chairs, the 
hors d’oeuvres... 
Do you like street art?  If you do, you’ll want to photograph 
the hundreds of murals you’ll come across as you stroll around 
the streets. There’s even a map, so make sure you don’t miss 
a single one: Lyon-visite.info/street-art-graff-graffitis-tags-
pentes-croix-rousse/ 
How about a photography gallery? Check out some great 
examples of modern photography at Galerie Le Reverbere
Chocolate! Chocola at 3 Rue d’Austerlitz. The scent will greet 
you even before you open the door of the shop. 
Do you have a little extra time? Le Passage Thiaffait / 
Village des Créateurs is a passageway dating from the 19th 
century which is full of design shops. The French pioneered the 
tradition of setting up tables in parks, so make sure you have a 
coffee before you leave.  
Know where to go for dinner time! You may find it difficult 
to choose between the amazing salads, tapas, sausages and lamb 
shank at Café de la Soie!
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Le Musée des Confluences (Confluence 
Müzesi) Confluence iki nehrin birleştiği 
yer anlamına geliyor. Sadece cam ve çelikten 
yapılan müze açıldığı günden beri büyük ilgi 
görüyor. En dikkat çekici özelliği ise görmek 
istediğiniz esere yaklaşıp dokunabilmeniz. 
Le Parc de la Tête d’Or (Tete d’Or Parkı) 
Kendinize bir iyilik yapıp Lyon’a geldiğinizde 
Le Parc de la Tête d’Or’a atın bedeninizi. 
Göl kenarında sakince oturabilir, parkın 
içinde bisiklete binebilir, hayvanların doğal 
ortamlarını korumaya çalışarak yapılan 
hayvanat bahçesini gezebilirsiniz.
Place des Terreaux (Terreaux Meydanı) 
Lyon Güzel Sanatlar Müzesi, Bartholdi 
Çeşmesi ve Lyon Belediye Binası bu 
meydanda bulunuyor. Bir taşla üç kuş 
vurabilir, hatta bu büyük meydanın etkileyici 
görselliğini biraz daha izlemek için bir kafeye 
oturabilir ve kahvenizi içebilirsiniz. 
Musée Miniature et Cinéma (Minyatür 
Sinema Müzesi) Patrick Süskind’in “Koku” 
adlı romanından uyarlanan filmde kullanılan 
parfüm şişeleri, kostümler, laboratuvar 
malzemeleri ve daha birçok dekor eşyasını 
burada görebilirsiniz. Ayrıca 120 minyatür 
sahne, filmlerde kullanılmış objeler (Star 
Wars gemi maketi gibi) Minyatür Sinema 
Müzesi’nde sergide!
Place Bellecour (Bellecour Meydanı) 
Fransa’nın üçüncü, Lyon’un ise en 
büyük meydanı. Metrodan çıkıp kafanızı 

5 MUSTS IN LYON
Le Musée des Confluences Named after 
the meeting point of two rivers, this museum 
is built of glass and steel and it has garnered 
much interest since the day it opened. One 
of the most unique aspects of this museum is 
that you can actually reach out and touch the 
works of art. 
Le Parc de la Tete d’Or Do yourself a good 
turn in Lyon and go to Le Parc de la Tete 
d’Or. You can relax on the bank of the lake, 
bicycle around the park, or check out the zoo, 
which works to preserve the animals’ natural 
environments as best as possible. 
Place des Terreaux The Lyon Fine Arts 
Museum, the Bartholdi Fountain and the 
Lyon City Hall are all located around this 
square. You can kill three birds with one stone 
by coming here, but if you want to take in the 
view of this impressive large square, stop at a 
cafe and have a coffee.
Musée Miniature et Cinéma Here you can 
see the perfume bottles, costumes, laboratory 
equipment and many other decorative 
items used in the film adapted from Patrick 
Süskind’s novel “Perfume”. In addition, 120 
model scenes including the model space ships 
used in “Star Wars” are on display here.
Place Bellecour This is the largest square in 
Lyon and the third largest in France. When 
you step out of the subway station and look up, 
you’ll see the enchanting Notre Dame Basilica 
as if it were floating in the sky. @2ches

1986’da Avenir şirketi, binalarının 
Boulevard des Canuts’ya bakan, 
1.200 m2’lik boş ve gri duvarında 
bir değişiklik yapmaya karar 
veriyor. Dünyanın ilk duvar resmi 
okulunu açan Fransız şirketi 
CiteCreation’ın duvar 
ressamlarından, Croix Rousse’un 
kendine özgü kimliğini duvara 
yansıtmalarını istiyor. Resmin ilk 
versiyonu 1987’de, Croix 
Rousse’un da yerlisi ressamlar 
tarafından, kentsel yaşamın 
zamanla değişikliğe uğrayacağı 
göz önüne alınarak, resimdeki 
merdiven ve binalarda bölgesel 
boşluklar bırakılarak 
tamamlanıyor ve dedikleri gibi de 
oluyor: Resim 1997 yılında 
güncellenirken resme yeni 
karakterler eklendiğini ve ilk 
resimdeki karakterlerin 10 yıl 
yaşlandırıldığını görüyoruz. Le 
Mur des Canots, 2013’te şu anki 
son hâlini alıyor. Bu sefer resme 
sokak sanatçıları, bisiklet, doğa 
figürleri ve sokak hayvanları 
eklenerek, Croix Rousse’un yeni 
yüzü olan eşitlik ve sürdürülebilir 
yaşam muralda hayat buluyor. Le 
Mur des Canuts’yu, Boulevard des 
Canuts ile Rue Denfert 
Rocherau’nun kesiştiği köşede 
bulabilirsiniz!

In 1986, the company Avenir 
decided to transform its 1,200 
square metre grey buildings which 
face Boulevard des Canuts as they 
were no longer in use. The com-
pany asked CiteCreation, which 
launched the first mural school in 
the world, to have its artists create 
works that would reflect the iden-
tity of Croix Rousse. Taking into 
account the fact that urban life 
changes over time, the first version 
of the painting by local Croix 
Rousse artists in 1987 included 
gaps in the stairs and buildings in 
the picture. When the painting was 
updated in 1997 new characters 
were added to the picture, and the 
characters in the first painting had 
aged ten years. Le Mur des Canots 
created the latest version in 2013 
by adding street artists, bicycles, 
natural figures and street animals 
to the mural, reflecting the new 
face of Croix Rousse with its sus-
tainable style of living. Le Mur des 
Canuts is located on the corner of 
Boulevard des Canuts and Rue 
Denfert Rocherau.

Açık hava müzesi: 
Open Air Museum
LE MUR DES CANUTS
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kaldırdığınızda sanki gökyüzündeymiş gibi görünen Notre 
Dame Basilikası’nın büyüsüyle  burada karşılaşıyorsunuz. 
@2ches

 

Lyon’u gurmelerin durak yeri, şeflerin vatanı, etoburların 
cenneti diye anlatıyorlar bize giderken. Bu durumda 
beklentiler sekizle çarpılmış olarak şehirden içeri adımımızı 
atıyoruz. Görünen o ki her konuda haklılar. Her köşe başında 
vitrine asılmış bir but; hemen her sokakta deniz kabukluları, 
istridyeler, jumbo karidesler olan tepsiler; andouillette 
(Fransa’ya özgü bir tür sosis) gibi şarküteri ürünleri; 
marzipanla yapılan Coussin de Lyon ve elbette Vieux Lyon 
boyunca sıralanmış krepçi, şekerci, boulangerie (fırın) 
dükkânları var.
Sabah kahvaltısında Pazar brunch’ı için İngiliz tarzı çay 
servisi, kek, tartlar, reçeller sunan Polo Club’da yer ayırtıp açık 
büfesinde ihya olun.
Haftanın herhangi bir günü kanal kenarında gelen geçeni 
izleyerek kahve yudumlamak isterseniz adres: The Wallace. 
Sanat camiasının yanında takılmak, İstanbul’un Cihangir’i 
havasında bir yerlerde dolaşmak için yerlisine “Nerede kahvaltı 
edeceğiz?” diye sorduk ve Quai des Arts hakkında çok iyi şeyler 
duyduk.
Öğle saatleri Les Fils A Maman’da (Annesinin kuzuları)! Duvar 
kâğıdı yerine çocukluğumuzdan kalmış çizgi romanlardan 
kesilmiş sayfalarla dekore edilmiş. Somon tartardan yanında 
makarnayla servis edilen tavuk butlarına, keçi peynirli ve cevizli 
salatadan Robespierre ete kadar mideye mutluluk verecek 
yemekler var.  

A CITY OF GASTRONOMICAL DELIGHTS!
As we were getting ready for our trip, people 
described Lyon as a destination for gourmands, 
the motherland of chefs, and a paradise for 
meat-lovers. So we took our first steps into 
the city with our expectations set high and it 
turned out that they were right: hams hang in 
windows on every corner; there are trays of 
shellfish, oysters and jumbo prawns on every 
street; charcuterie products like andouillette 
(a kind of sausage special to France) abound; 
Coussin de Lyon made with marzipan can be 
found everywhere; and throughout Vieux Lyon 
there are rows of crepe shops, patisseries and 
bakeries.  
Breakfast time… For Sunday brunch, reserve 
a place at Polo Club, which offers English-style 
tea service, cakes, tarts and jams, and indulge 
yourself in the open buffet. If you want to sip 
your coffee and watch people strolling along 
the banks of the canal, the place to be is The 
Wallace. We asked a local where we can hang 
out with the art crowd at breakfast and enjoy 
an atmosphere like Istanbul’s stylish Cihangir 
district, and we were told to go the Quai des 
Arts.  
Lunch time… The walls Les Fils a Maman 
(“A mother’s sons”) are decorated with 
pages cut from comic books that you may 
remember from your childhood. The menu is 
full of tantalizing delights like salmon tartare 
followed by chicken thighs served with pasta, 
and goat cheese and walnut salad followed by 
Beef Robespierre.

VIEUX LYON 
BOYUNCA 

BOULANGERIE 
(FIRIN) 

 LYON MADE WITH 
MARZIPAN CAN BE 

FOUND EVERYWHERE; 
AND THROUGHOUT 
VIEUX LYON THERE 

ARE ROWS OF CREPE 
SHOPS, PATISSERIES 

AND BAKERIES.  
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Akşam Bouchon’dayız... Genel olarak et ve sakatat ürünlerinin 
bulunduğu,  Lyon’a özgü bir restoran türü Bouchon. Lyon’a 
gittiğinizde bir iki gecenizi şu listedekilerden birine ayırmanız 
gerekecek! 1. Joseph Viola yönetimindeki Daniel et Denise 
Créqui 2. Beyin ve kurbağa bacağı spesiyalleriyle ünlenen Le 
Garet (7 rue du Garet). 3. Eski bir fırıncı olan patronundan en 
şahane Lyon hikâyelerini dinleyebileceğiniz Le Musée 2, rue des 
Forces. 4. Lyon’un gurmelerinden Franck Delhoum ve Olivier 
Canal’ın açtığı La Meunière 11 Rue Neuve.

Antikaya meraklıysanız 1900-1970’li yıllar arasında kalan her 
dönemden eşyalar Les Ateliers de Marinette’te (46 rue Saint-
Georges). Pin-up akımına ait her türlü rozet, poster, kutu Les 
Pin-up de Marc Curial’da (3 rue Juiverie)! Pazar günleri ise 
“7” numaralı otobüsle Le Roulet durağında inecek olursanız 
Les Puces de Canal’ın devasa hangarında kendinize, evinize 
antikalar bakabilirsiniz.

Yolunuz bir ara La Bicycletterie’den geçsin. Burası hem kahve, 
hem de bisiklet dükkânı. Bir yandan havuçlu kekini götürürken, 
diğer taraftan bisikletinizi seçebilirsiniz.   

Carry Bradshop ikinci el kıyafetler ve aksesuarlar satan, 
“Sex and the City” temalı bir vintage mağaza. Çoğunlukla iyi 
markaların satıldığı dükkana gitmek için Hotel De Ville metro 
durağında inip, 17 Rue Romain adresine ulaşmanız yeterli. 
Süper bir yaratıcılık örneği!

Evenings at a Bouchon... A bouchon is a type of restaurant 
particular to Lyon which serves meat and offal dishes. When 
you get to Lyon, you’ll have to put aside one or two nights for 
one from this list! 1. Daniel et Denise Créqui, managed by 
Joseph Viola. 2. Le Garet, which is famous for its specialties, 
including brain and frogs legs (7 rue du Garet). 3. Le Musée, 
where you can hear wonderful stories about Lyon told by the 
owner, a former baker (2, rue des Forces). 4. La Meunière, 
which was opened by Lyon gourmands, Franck Delhoum and 
Olivier Canal (11 Rue Neuve).  

LYON’S HIDDEN CORNERS!
If you are interested in antiques, check out Les Ateliers de 
Marinette (46 rue Saint-Georges), which has items from the 
years 1900-1970. All kinds of rosettes, posters and boxes from 
the pin-up era can be found at Les Pin-up de Marc Curial (3 rue 
Juiverie). If it’s Sunday take the number seven bus and get off at 
Le Roulet where you’ll come across the massive showroom of 
Les Puces de Canal, where you can browse the antiques to find 
something for your home.
Make sure at one point that you pass by La Bicycletterie, which 
is both a cafe and a bike shop. Pick up a piece of carrot cake and 
choose a bicycle while you’re at it. Carry Bradshop is a “Sex and 
the City”-themed shop selling vintage second-hand clothes and 
accessories, mostly top brands. Such creativity! To get there, all 
you have to do is take the subway to the Hotel De Ville stop and 
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Isabelle, Laura ve Agathe eski bir restoranı devralıp 20 rue 
Sergent-Blandon’da Le Bouchon des Filles’i açıyor. Bir akşam 
yemeğinde uzun uzun oturmaya, tabakların, ortamın keyfini 
sürmeye gitmeli.

Confluence bölgesi şehrin yenilenen, modern yüzü olma 
yolunda. Evler, alışveriş merkezi, tasarım binaları modern 
mimarinin ürünü. Eskiden şeker deposu olarak kullanılan La 
Sucriere binası yeni bir sanat merkezi hâline getirilmiş. Buraya 
tramvayla veya keyifli bir nehir yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.

NEREDE KALMALI?
“Hem merkezde olsun, hem biraz tarz olsun, fiyatı pek önemli 

değil” diyorsanız Mama Shelter Lyon’da kalabilir, mutlu mesut 
bir tatil geçirebilirsiniz. “Turistlerin göz bebeği Vieux Lyon’da 
yaşamak, Eski Lyon havasını solumak istiyorum” derseniz de Le 
Collège Hôtel en iyi tercih. Gelelim bizim favori otelimiz Okko 
Hotel Lyon’a. Kendisi Pont Lafayette’te bulunuyor. Oldukça 
merkezi olması her yere yürüyerek gidebilmenizi sağlıyor. Günün 
hemen hemen her saati verilen ikramlar ve kahvaltılarının sadece 
organik ürünlerle hazırlanıyor olması kalmak için yeterli bir 
sebep. “Dünyanın her yerinden gelen insanlarla tanışmak için 
hostellerde yaşamayı tercih ediyorum” derseniz de Slo Living 
Hostel en birinci tam birinci! İsteyene yatakhanede köşe, dileyene 
çift kişilik oda var!  @anlamarama

walk to 17 Rue Romain. Isabelle, Laura and Agathe took over 
an old restaurant and opened Le Bouchon des Filles on 20 
rue Sergent-Blandon, a great place for long dinners thanks to 
its great food and warm atmosphere.
The Confluence district is on the way to becoming the 
modern, renovated face of the city. The houses, shopping 
centres, and other buildings are great examples of modern 
architecture. Formerly used as a sugar warehouse, La 
Sucriere has been turned into an art centre. You can get here 
by tram or an enjoyable river boat trip. 

WHERE TO STAY?
If you want a place that is central and a bit stylish and price 
isn’t a concern, try the Mama Shelter Lyon for a pleasant 
stay in Lyon. If you want to stay in Vieux Lyon, a favourite 
among visitors, and breathe in the atmosphere of old Lyon, 
Le Collège Hôtel is a good option. Our favourite hotel, the 
Okko Hotel Lyon, is on the Pont Lafayette. Thanks to its 
central location you can get everywhere on foot. The fact 
that breakfast and free organic snacks are available all day is 
reason enough to stay here. But if you prefer to stay in hostels 
so you can meet other world travellers, Slo Living Hostel is 
the best bet. You can choose from a dorm-style room or a 
double room.   @anlamarama

-
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PEGASUS HAVA YOLLARI’NIN CARTRAWLER İLE 
YAPTIĞI İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE SEYAHATİNİZE EN 
UYGUN ARACI KİRALAYABİLİRSİNİZ. 
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en uygun

YOU CAN RENT THE CAR THAT SUITS YOUR 
TRAVEL NEEDS THANKS TO ‘PEGASUS AIRLINES’ 
PARTNERSHIP WITH CARTRAWLER PARTNERSHIP.

Rent just the car
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KAPADOKYA, HAYATINIZIN EN FARKLI, EN UNUTULMAZ 
GEZİSİNİ VADEDİYOR. EĞER DAHA ÖNCE GÖRMEDİYSENİZ, ASLA 
UNUTAMAYACAĞINIZ BİR YOLCULUK SİZİ BEKLİYOR.  

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

29,99 TL

You can fly 
to Nevşehir 

Cappadocia Airport 
from Istanbul 

Sabiha Gökçen 
Airport with flights 

five days a week; 
all-inclusive prices 

start at 29.99 TL.

WANDER, WITNESS, 
BREATHE IT ALL IN... 

CAPPADOCIA

YAZI / BY 



125

Her köşesinde bambaşka bir doğa harikası 
bulacağınız bu bölgenin aslında “bir masal 
diyarı” olduğunu sizin de yaşayarak görmeniz 
gerekir. Kapadokya’nın milyonlarca 
yıllık pembe, boz ve sarı tonlardaki 
kaya oluşumlarının arasında gezinip, 
vadilerindeki mutlak sessizliği dinlerken, 
bu doğa harikasının yüceliği karşısında 
hayranlık ve hürmet duygusu kaplıyor içinizi. 
Kapadokya’nın uçsuz bucaksız manzaraya 
nazır peribacası kalelerinde, derin vadilerinde 
ve yeraltı tünellerinde zaman ve mekân 
anlayışınız alt üst oluyor. 

Peri bacalarını keşfetmek için en doğru adres 
Göreme Açık Hava Müzesi. Bu kale benzeri 
oluşumlar, M.S. 4-13’üncü yüzyıllar arasında 
inşa edilen 30’u aşkın manastır, kilise, inziva 
odası ve konuta ev sahipliği yapıyor. Müze 
ayrıca 1985’ten bu yana UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde ve koruma altında.

his is a “land of fairy tales” that you have to see 
to believe, and there are natural wonders at 
every turn. As you wander among the pink, grey 
and yellow tones of Cappadocia’s million-year-
old rock formations and listen to the stunning 
silence of the valleys, you find yourself in awe of 

the sanctity and wonder of nature, and a feeling of humility 
overtakes you. The wonder of it all—the fairy chimneys set 
against the vastness of the landscape, the deep valleys, the 
underground tunnels and cities—will transform your sense of 
time and place. 

The best place to see the fairy chimneys is the Göreme 
Open Air Museum. The castle-like structures are actually 
monasteries, churches, cloisters and homes that were 
constructed between the 4th and 13th centuries A.D. The 
museum here has been under protection as a UNESCO World 
Heritage Site since 1985. 

THE BEST PLACE 
TO SEE THE FAIRY 
CHIMNEYS IS THE 

GÖREME OPEN 
AIR MUSEUM.

T
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Cappadocia also boasts the underground cities of 
Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin and Mazı, which 
hold a unique place in the history of the area. Hundreds 
of years ago, attacks and invasions were so frequent in the 
region that the inhabitants were only able to survive by 
building these underground cities. Today you can visit these 
extremely well-hidden settlements by descending through 
narrow tunnels. Derinkuyu is reminiscent of the set of a 
science fiction film with its eight levels, large gathering 
spaces and enough rooms to house 20,000 people. 

Uçhisar village and its castle are also must-see places in 
Cappadocia. The rhythmic beating of pigeon wings in the 
castle has its own story to tell. In the 19th and 20th centuries 
the locals had great success using pigeon droppings as 
fertilizer and started domesticating the loveable birds. But 
these are no ordinary pigeon houses; each is an individually 

Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve 
Mazı; Kapadokya tarihinin diğer ayrıcalıklı 
merkezleri. Buralar aslında birer yer altı şehri. 
Yüzyıllar öncesinde Kapadokya’ya saldırılar ve 
işgaller o kadar yoğunmuş ki, bölge sakinleri 
ancak bu yeraltı şehirlerini inşa ederek 
hayatta kalabilmiş. Bugün, daracık tünelleri 
kullanarak inip gezebileceğiniz bu şehirler, 
son derece iyi gizlenmiş birer yerleşim 
merkezi. Örneğin Derinkuyu yerin sekiz kat 
altında, geniş toplanma alanları ve odalarıyla 
20 bin kişiye kol kanat germiş bir tür bilim 
kurgu seti gibi. 

Kapadokya’da “görmeden dönmeyin” 
önerisini hak eden yerlerden biri Uçhisar 
Köyü ve yine köyün içinde yer alan Uçhisar 
Kalesi. Bu kale, kelimenin tam anlamıyla 
“al gözüm seyreyle” noktası. Ahenkli kanat 
sesleriyle kulaklarınıza ziyafet çeken 
güvercinler ve güvercinlikler ise burada 
tesadüfen ortaya çıkmamış. 19 ve 20’nci 
yüzyıllarda güvercin gübresini tarlalarda 
kullanmayı deneyen ve son derece iyi 
sonuçlar alan yöre halkı, bu dünya sevimlisi 
varlıklara kol kanat germiş. Güvercinlik deyip 
geçmemek lâzım çünkü bunların her biri 
güzel birer mimari eser. Dahası, her birinin 
cephesinde kime ait olduğunu gösteren 
süslemeler de var. 

KAYMAKLI UNDERGROUND CITY

EIGHT LEVELS 

DERINKUYU UNDERGROUND CITY UÇHISAR VILLAGE
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Kapadokya’ya gidip Avanos’u görmeden 
etmeyin. Avanos, nazlı nazlı salınan 
Kızılırmak kıyısında kurulmuş ve Hititler’den 
bu yana çanak-çömleğiyle nam salmış bir 
merkez. Dile kolay, binlerce yıldır çanak-
çömlek atölyeleriyle tanınan bir yer burası. 
Avanos’un avlulu taş evlerinin her biri yerel 
mimari harikası ama itiraf edelim, kimse o 
evlerin otantik havasıyla ilgilenmiyor çünkü 
her bir evin içinde bir seramik atölyesi var ve 
çoluk çocuk herkes çömlek çarkının başına 
oturup, elinden geldiğince kırmızı kile şekil 
verme telaşında… 

Çömlek çarkının başından kalkabilirseniz, 
yönünüzü Ihlara Vadisi’ne doğru çevirin. 
Burası, Hasandağı’ndan püsküren lavlar 
soğuduktan sonra meydana gelen çökme ve 
çatlakların oluşturduğu bir vadi; yani bir tür 
doğal sanat eseri. 100 hatta 150 metreyi bulan 
derinliğin tam ortasından akan Melendiz Çayı, 
bu vadinin yaşam kaynağı. Sebebi Melendiz 
Çayı mıdır bilinmez ama Hıristiyan rahipler 
ve keşişler yüzyıllar boyu bu korunaklı vadide 
bazen dinlerini yaymak, bazen inziva hayatı 
yaşamak, bazen de gizlenmek için barınmış. 
Vadi boyunca tünellerle birbirine bağlanan ve 
kayalara oyulmuş kiliselerin, manastırların, 
barınak ve mezarların tam da orada bulunma 
nedeni de bu. 

crafted work of architecture and their facades 
bear decorations that indicate to whom they 
belong. 

Be sure to visit Avanos, a charming town 
nestled on the bank of the Kızılırmak River. 
The pottery made here has a history that goes 
back thousands of years, and Avanos has been 
famous as a centre for pottery production 
ever since the time of the Hittites. With their 
stone walls and courtyards, the houses in 
Avanos are a wonder of local architecture. 
However, we should point out that no one 
there pays much attention to this authentic 
atmosphere because nearly every home has 
a ceramic workshop, and everyone—men, 
women and children—all bend over the 
potter’s wheel, concentrating on giving the 
red clay the perfect shape.

If you can pull yourself away from the 
potter’s wheel, head to the Ihlara Valley, 
which formed from cracks and depressions in 
cooled lava from the volcano Mount Hasan. 
In short, it’s a natural work of art. A stream 
known as Melendiz passes between the walls 
of the canyon, which are 100 to 150 metres 
high. For hundreds of years, Christian monks 
lived in this protected valley as missionaries, 
living a life of seclusion and sometimes 
taking refuge here. That’s why the churches, 

Her bir evin içinde bir seramik 
atölyesi var ve çoluk çocuk herkes 
çömlek çarkının başına oturup, 
elinden geldiğince kırmızı kile 
şekil verme telaşında…

Nearly every home has a ceramic 
workshop, and everyone—men, 
women and children—all bend 
over the potter’s wheel, 
concentrating on giving the red 
clay the perfect shape…

IHLARA VALLEY MELENDIZ STREAM
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Kapadokya, doğa ve tarihin mükemmel 
uyumuna şahit olabileceğiniz nadir 
bölgelerden. Eğlenmek isteyenlere de 
kendine özgü alternatifler sunuyor. Burada 
öyle bilindik eğlenceler yok. Onun yerine 
daha güneş doğmadan, dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerle çıkacağınız 
balon turları var. Onca yüksek bir noktadan, 
bir gün önce yürüyerek keşfettiğiniz yerleri 
seyretmenin keyfi bambaşka… Diyelim balonla 
yükselmek size göre değil. O zaman vadide 
yürüyüş ve tırmanış organizasyonlarından 
birine katılabilirsiniz. Ihlara Vadisi, Zelve, 
Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Paşabağı, 
Kızıl, Dervent, Beyaz ve Üzengi Vadileri 
yürüyerek ya da tırmanarak hayal ettiğinizden 
çok fazlasını bulacağınız yerler. Belki 
yürüyüş ve tırmanış da size uygun değildir. O 
zaman, Persler’in ona verdiği isimle “Güzel 
Atlar Ülkesi”nde çocuklarınızla birlikte ata 
binmenin keyfine varabilir ve muhteşem 
manzaralar eşliğinde, unutulmaz bir doğa 
gezisi yapabilirsiniz. Eski İpek Yolu’nu izleyen 
rotada; Dervent Vadisi’ni kat ediyor, Kızılırmak 
kıyısındaki şirin balıkçıköyü Sarıhıdır’a 
uğruyor, Paşabağı’nın şapkalı peribacalarını 
selamlıyor, Çavuşin Köyü’nün kaya evlerini 
geride bırakarak Kapadokya’nın bütün güzel 
vadilerinden “güzel atlar”la geçiyorsunuz.

monasteries, shelters and tombs carved 
from the cliff sides are linked via a series of 
tunnels.

JOY FOR ALL AGES
Cappadocia is one of the few places where 

nature and history seem to exist in perfect 
harmony, and there is no shortage of options 
when it comes to activities. Before sunrise, 
visitors from around the world gather to take 
hot air balloon rides. Looking down from such 
a high vantage point at the places you’ve visited 
on foot is a thrill in and of itself. If a balloon 
ride isn’t your cup of tea, you can join in a 
trekking or climbing excursion through one 
of the valleys. Hike through the Ihlara, Zelve, 
Gülşehir, Paşabağı, Kızıl, Devrent, Beyaz and 
Üzengi valleys, and explore the Open Palaces. 
The Persians called Cappadocia the “land of 
beautiful horses,” and it just so happens that 
you and your kids can go horseback riding 
here. So saddle up and take in the magnificent 
views as you embark on an unforgettable trip 
through nature. As you ride along the route, 
which follows the old Silk Road and passes by 
Devrent Valley, the Kızılırmak River, the quiet 
fishing village of Sarıhıdır, the fairy chimneys 
in Paşabağı and the stone houses of Çavuşin 
village, you’ll be riding the very horses that are 
the namesake of this enchanting land.  

Çocuklarınızla birlikte ata 
binmenin keyf ine varabilir ve 
muhteşem manzaralar eşliğinde, 
unutulmaz bir doğa gezisi 
yapabilirsiniz.

You and your kids can go horseback 
riding here. So saddle up and take 
in the magnificent views as you 
embark on an unforgettable trip 
through nature.
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Pegasus’tan

hizmeti online parking service
PEGASUS, ONLINE OTOPARK HİZMETİ İLE 
MİSAFİRLERİNE PARK YERİNİ ÖNCEDEN 
HAZIRLAMA OLANAĞI SUNUYOR

THANKS TO PEGASUS’ ONLINE PARKING 
SERVICE, GUESTS CAN RESERVE A PARKING 
SPOT AHEAD OF TIME 
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

Pegasus’un 

29,99TL

You can go to Kaş by 
flying to Dalaman 

Airport from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
29.99 TL.
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DENİZE SERPİŞTİRİLMİŞ KARA PARÇALARINDAN OLUŞMUŞ HARİKA BİR 
COĞRAFYANIN TAM ORTASINDA YER ALAN KAŞ, DENİZİN ALTINA DA 

YAYILMIŞ TARİHİ KALINTILARLA DALIŞ TUTKUNLARINI KENDİNE ÇEKİYOR. 

Ancient Coastlines of Blue

YAZI / BY PHOTO 
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Alabildiğine uzanan kıvrımlı sahillerde turkuazın en canlısını 
hayal edin… İrili ufaklı adaların büyüleyici manzarasıyla, denize 
doğru uzanan tepelerin arasında kalmış zümrüt rengi, berrak 
koyları… 

Bu büyüleyici coğrafya aynı zamanda antik liman kentlerinin 
etkileyici siluetlerine de ev sahipliği yapıyor. Tarihi kalıntılar, 
karada olduğu kadar deniz altında da güzelliğiyle hüküm 
sürüyor. Öyle ki sualtı meraklıları için Kaş, dalış turizminin 
Türkiye’deki merkezi, dalış tutkunlarının ilk tercihi durumunda. 
Kekova’dan Patara’ya kadar 70 km’lik sahil şeridini içine alan 
bölgede 30’a yakın dalış noktası bulunuyor. Kaş merkezinde 
eğitim veren ve dalış turları düzenleyen birçok şirketten biri 
tercih edilerek bu harika tecrübeyi yaşamak mümkün. Sadece 
deniz yüzeyine dağılmış tarihi doku değil, bunun yanında 
resiflerin güzelliği ve balık çeşitliliği de burayı dalış sporu 
için son derece keyifli hâle getiriyor. Bu nedenle yalnız dalış 
sporlarının amatörleri değil ustaları da dalış yapmak için bu 
sahillere geliyor. 

Denize serpilmiş kara parçalarından oluşmuş bu harika 
coğrafya, Kaş denilince akla gelen eşsiz manzarayı oluşturuyor. 
Bir zamanların antik Likya kenti, Toroslara paralel kıvrılarak 
gelen sahil şeridinde, iki yarım ada arasında, derin bir körfezin 
içerisine kurulu. Çevresini süsleyen irili ufaklı adaların yanı sıra, 
hemen karşısındaki sıra dışı komşusu Meis Adası’yla arasında 
yaklaşık iki kilometre gibi az bir mesafe var. Bu güzel manzarayı 
izleyebilmek için bir günbatımında körfezi gören yüksek bir 
tepeye çıkmak yeterli. Güneşin denizin üzerinden son ışıklarını 
yaydığı bu dakikalarda, tepelerin mavi siluetleri belirginleşiyor, 
şehrin ışıkları alacakaranlığın içinden çıkıp şehri aydınlatıyor ve 
böylece beklenen akşam manzarası ortaya çıkıyor. 

magine a winding coastline of 
gleaming turquoise that stretches 
as far as the eye can see, as well 
as enchanting views of islands 
large and small, the clear water of 
emerald coves between hillsides 

sloping down to the sea...
This stunning geography is also home to the 

impressive silhouettes of ancient port cities. 
Historical ruins dominate the landscape 
with all their beauty, both on land and in the 
sea. That’s why Kaş has become the centre of 
diving tourism in Turkey and the first choice of 
diving enthusiasts. The 70-kilometre stretch of 
coastline extending from Kekova to Patara is 
home to nearly 30 diving spots. It’s possible to 
enjoy this amazing experience for yourself by 
choosing just one of the many diving companies 
in the centre of Kaş that offer diving lessons 
and guided tours. And it’s not just the ancient 
artefacts that grace the sea floor but also the 
beauty of the reefs and abundant sealife that 
make diving so enjoyable here. For that reason 
amateurs and professionals alike come to the 
shores of Kaş to dive.

THE NEARBY ISLAND OF MEIS 
Kaş brings to mind stunning views of the 

landscape in this region which is dotted with 
islands. As an ancient Lycian city, Kaş was 
located here between two peninsulas above a 
deep bay on the winding coastline that runs 

I
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LYCIAN GRAVES

MERKEZE EN 
YAKIN PLAJ OLAN 
KÜÇÜKÇAKIL, ÇOK 
KÜÇÜK OLMASINA 

AKVARYUM 



parallel with the Taurus mountains. Along 
with the tiny islands that adorn the coast, the 
extraordinary island of Meis is just across from 
Kaş, only about two kilometres away. In order 
to enjoy this remarkable view all you have to do 
is climb a hill that overlooks the bay at sunset. 
When the sun casts it last rays over the sea, 
the blue silhouette of the hills appear and city 
lights twinkle through the twilight, bringing the 
evening panorama into view.

The city centre of Kaş sits atop an ancient 
city known as Habesos or more commonly as 
Antiphellos, sits stop the ancient port city. It is a 
classic Mediterranean city located on the shores 
of a port. With its small square, traditional houses 
with bay windows, blooming bougainvillea 
and narrow cobbled streets, Kaş has preserved 
its historical atmosphere to an extent that far 
exceeds other provinces in Turkey.

SPARKLING SEAS
Kaş, which spends most of the year in peace and 

quiet, takes on a completely different atmosphere 
with the coming of the summer season. People 
stop to chat and sparrows flit among the leaves 
of trees in the town square, where crowds of 
tourists gather and children run to and fro. The 
beaches near the centre of town fill with people 
seeking to escape the heat. The closest beach is 
Küçükçakıl, which is just a 5-10 minute walk from 
the centre of town. You’ll quickly understand 
why the beach got this name, which means “small 

Dalış Noktaları
Diving Spots

Dalış turizminin merkezi Kaş’ta, 
Kekova’dan Patara’ya kadar 70 
km’lik sahil şeridini içine alan 
bölgede 30’a yakın dalış noktası 
bulunuyor.

Kaş, a centre of diving tourism, 
has over 30 diving spots along 
the 70-kilometre coastline 
stretching from Kekova to 
Patara.

Kaş kent merkezi, en eski adıyla “Habesos” 
ve yaygın bilinen ismiyle “Antiphellos” antik 
liman kentinin hemen üzerine kurulmuş 
durumda. Limanın çevresine yayılmış klasik 
bir Akdeniz kasabası. Çarşının merkezini 
oluşturan ufak şehir meydanı, begonvillerle 
bezenmiş, iki katlı cumbalı evleri, daracık, 
Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla eski dokusunu 
en iyi şekilde korumuş ilçelerimizden biri. 

Neredeyse bütün bir yılı sessiz ve sakin 
geçiren şehirde, yaz sezonunun açılmasıyla 
bambaşka bir atmosfer yaşanıyor. Ayaküstü 
kısa sohbetlerin geçtiği, yaprakların arasında 
serçelerin dolaştığı kent meydanında 
koşuşturan çocuklar, hareketli turist 
gruplarından oluşan kalabalıklar hâkim. 
Merkeze yakın yerlerdeki plajlar sıcaktan kaçıp 
serinlemek isteyen turistlerle dolu. Merkeze en 
yakın plaj 5-10 dakikalık yürüyüş mesafesinde 
olan Küçükçakıl. İsminden de anlaşılacağı 
üzere oldukça küçük bir plaj olmasına rağmen 
akvaryum berraklığındaki denizi ile son derece 
cezbedici. Biraz daha uzakta olan Büyükçakıl 
plajı ise yarımadanın hemen batısında ve 
diğerine göre çok daha geniş bir sahili var. 
Limanağzı ve Meis Adası’nı gördüğü için 
manzarası oldukça güzel. Diğer bir popüler 
plaj ise Çukurbağ Yarımadası yolu üzerindeki 
İnceboğaz plajı. Manzaralı güzergâhı nedeniyle 
yürüyüş için de kullanılan plaj yolu, ulaşım 

ÇUKURBAG PENINSULA
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pebble”, and despite its small size this beach is quite charming 
with its crystal-clear water. A little farther away, Büyükçakıl (Big 
pebble) Beach is just to the west of the peninsula and is larger 
than the other beaches. The view from this beach is spectacular, 
offering panoramas of Limanağzı and Meis Island. Another 
popular beach is İnceboğaz, which is off the road to Çukurbağ 
peninsula. The seaside road is a scenic and beautiful place to take 
walks, and it is easily accessible. The two sides of the narrowing 
peninsula border two back-to-back beaches, which are separated 
by a road that stretches between them. A unique feature of the 
seaside here is the temperature of the sea, which is much warmer 
than water at the other beaches. If you’re willing to travel a little 
farther away, the nicest beach is Kaputaş beach, which is 15 
kilometres from Kaş. This beach, located off the Fethiye road in 
the direction of Kalkan, is often featured in the press as one of 
Turkey’s most beautiful beaches, and it is one of the most popular 
of stops. Strikingly located at the mouth of a deep narrow canyon, 
this beach is a small natural wonder of rare beauty. It can be 
accessed by descending a stairway of 187 steps at the side of the 
road. The white sand and intense turquoise of the sea are inviting 
to say the least, drawing in crowds of beach-goers, so you won’t 
find it empty during the summer months.

One of the unique opportunites made possible by the beauty of 
the geography of Kaş are day-long boat trips. There are numerous 
routes, and taking a boat trip is a great way to spend a day at sea. 
The most popular is the Kekova tour, which includes a visit to 
Kaleköy on its route. Formerly known as Simena, this ancient 
city lies hidden among enchanting coves. 

The ancient Lycean city of Simena is accessible only by sea and 
what makes it so unique is that as you approach the shore you 
can make out the stunningly beautiful Lycian graves that rise up 
out of the sea. The village, which was founded among historical 
ruins, is located on the slopes of a small hill. Just above it rise 
castle walls in all their magnificence towering over the entire 
region. You can climb up to the castle which sits at a height of 
300 metres via a wooden stairway. Along the way up the path 
leading there you will see the small houses of the village, built 
upon steep narrow roads lined with stalls selling souvenirs. As 
you walk along you can catch a glimpse of another way of life, and 
almost everywhere the ruins of ancient graves can be seen. The 
most superb view, however, is from the castle. Once you reach 
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KAPUTAS BEACH

açısından rahat ve keyifli. Yarımadanın incelen iki yakasını sırt 
sırta vermiş iki plaj oluşturuyor ve bu harika iki plaj aradan 
geçen yol ile birbirinden ayrılıyor. Diğer plajlara göre deniz suyu 
sıcaklığının daha fazla oluşu ise buranın en ayırt edici özelliği. 

Biraz daha mesafeyi göze alarak gidilebilecek en güzel plaj ise 
Kaş’a yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kaputaş plajı. Fethiye 
yolu üzerinden Kalkan’a doğru giderken yolumuza çıkan, sık 
sık basında Türkiye’nin en güzel plajlarından seçilen bu sahil, 
en popüler durak yerleri arasında. Oldukça ilginç bir doğa 
yapısına sahip, derin ve dar bir kanyonun ağzında, küçük ama 
ender güzellikte bir doğa harikası. Yolun hemen kenarında, 187 
basamaklı bir merdivenden aşağı inerek ulaşmak mümkün. 
Bembeyaz kumu, denizin çarpıcı turkuaz rengiyle oldukça 
davetkâr. Kalabalık turist gruplarını buraya çekiyor. Sezonda bu 
sahili boş bulmak pek mümkün değil. 

Kaş’ın coğrafi güzelliğinin sunduğu ayrıcalıklarından biri de 
gün boyu süren tekne turları. Birçok alternatif rotaya sahip 
tekne gezileri, denizde harika bir gün geçirmeyi vaat ediyor. En 
çok tercih edilen ise Kekova turları, büyüleyici koylar arasına 
gizlenmiş Kaleköy, eski adıyla Simena antik kentinin ziyaret 
edildiği etkileyici bir rotayı içeriyor. 

Antik Likya kenti Simena, sadece denizden ulaşılabilen 
oldukça özel bir yer. Henüz kıyıya yanaşırken bile, denizin 
içinden yükselen Likya mezarları şaşırtıcı güzellikte. Tarihi 
kalıntıların üzerine kurulu olan köy, kalıntılarla iç içe ufak bir 
tepenin çevresinde bulunuyor. Hemen üstünde ise bölgeye 
hâkim bütün heybetiyle kale duvarları yükseliyor. Denizden 
yaklaşık 300 metre yükseklikteki bu kaleye ahşap merdivenlerle 
ulaşmak mümkün. Çıkış yolu üzerinde köyün daracık dik 
yollarında kurulmuş minik evler, turistik stantlar ve bambaşka 
yaşam karelerine rastlamak mümkün. Neredeyse her yerde 
mezar kalıntıları görülüyor. Ancak en etkileyici manzara 
kaleden izleniyor. Zirveye çıkıldığında bulunduğumuz yerin 
büyüleyici resmi gözler önüne seriliyor. Çevreye yayılmış adalar, 
gizlenmiş koylar, usulca seyreden yelkenliler turkuazın en 
güzel tonuyla çevrelenmiş adeta. Kaleye çıkan merdivenlerde 
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hissedilen yorgunluğun yerini şaşkınlık ve hayranlık alıyor. 
Böylesine bir panorama için günün en sıcak saatinde bile kaleye 
tırmanmaya değer. Kaleköy, tekne turlarının en uzun mola 
yeri, bu sayede küçük tırmanışın yorgunluğunu atmak ve öğlen 
yemeği için yeterince fırsat oluyor. Hemen kıyısında denizden 
yükselen Likya mezarları, her yere yayılmış batık kentin 
görkemini hatırlatıyor. Burada geçirilen zamanın yetmediğini 
düşünenler için en güzel haber ise köyde kalacak pansiyonların 
olması.

Kaş’a bağlı Üçağız beldesi de Kaleköy’e ulaşılabilen diğer bir 
alternatif. Şirin, ufak bir balıkçı köyü olan Üçağız’a karadan 
ulaşmak oldukça kolay. Daha sessiz ve ufak beldelerde 
konaklamayı tercih edenler için son derece uygun. Hemen 
sahilin birkaç metre yakınına kurulmuş pansiyonlar, denizle iç 
içe ufak iskelelere konan masalar keyifli bir akşam yemeği ve 
huzur vadediyor. Dingin körfezi yelkenliler için tam bir kaçış 
noktası. Yeşil ve mavinin arasında bembeyaz yelkenleriyle 
süzülüyorlar. Sahil boyunca hem denizin içinde, hem de dışında 
devam eden antik mezarlar, bu kıyılarda görülmeye alışılan 
manzaralardan. Burada günlük tur tekneleri yerini kiralık ufak 
balıkçı teknelerine bırakmış. Bu ufak tekneler, kalabalıklardan 
uzak, yalnız başınıza denize açılmak ve kendinize özel bir gezi 
programı için son derece uygun ve eğlenceli. Üstelik bu tekneler 
sizi, denizden keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzellikteki koylara 
ulaştırıyor. Diğer tur tekneleriyle gezmek eğlenceli olsa da 
bu ufak kayıkları kiralamak bambaşka bir macera duygusu 
yaşatıyor. Issız bir koya demirleyip yüzmenin keyfi ise hiçbir şey 
ile kıyaslanamaz.

Bazı bölgelerde karadan içeriye doğru yılan gibi kıvrılan 
deniz, bir göl misali korunaklı ve etkileyici yerler oluşturuyor. 
Klasik tur programlarında olmayan bu koylar, özel tekneler için 
oldukça ideal. Rüzgâr almayan, sakin sulara gizlenmiş tekneler, 
uzun beyaz direkli yelkenlilere her yerde rastlanıyor. 
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KEKOVA

KALEKÖY

the top you can feast your eyes on the most bewitching of views. 
Scattered islands, hidden coves and sailboats plying the waters 
are all surrounded by the most beautiful hues of turquoise. The 
exhaustion you may have felt while climbing the stairs gives way 
to awe and wonder, and the panoramas that await you at the top 
of the castle are well worth the climb even at the hottest time of 
day. Boats make their longest stop at Kaleköy, so there is enough 
time to cast off the weariness of the climb and enjoy a midday 
meal. On the shore you can see Lycian graves rising out of the 
sea, a reminder of the past splendour of this submerged ancient 
city. If you think that a boat trip won’t give you enough time to 
take in all the sights here, you’re in luck because there are bed and 
breakfasts in the village.

BOATING GETAWAY
Another alternative point from which to set out for Kaleköy 

is the town of Üçağız, which is under the municipal authority 
of Kaş. Üçağız, a charming fishing village, is easily accessible by 
land. It’s perfect if you prefer staying in places that are small and 
quiet. There are bed and breakfasts just a few metres from the 
shore and you can enjoy an enjoyable relaxing dinner at one of 
the tables set up on the piers. This calm cove is a perfect stopping 
point for sailboats, and their white hulls glide between the green 
of the land and blue of the sea. Ancient graves rise up from the 
water and along the length of the shore, a familiar sight along this 
stretch of coastline. Instead of tour boats you’ll find small fishing 
boats for hire here. These small boats are perfect if you want 
to come up with your own enjoyable trip and set out to sea far 
from the crowds, and you can visit the countless beautiful small 
coves that can only be discovered by sea. While tour boats are 
enjoyable, hiring one of these small boats offers a different sense 
of adventure, and the pleasure of weighing anchor at a deserted 
cove and going for a swim is unlike anything else.

In some places the sea snakes its way inland, creating protected 
lake-like lagoons that are magical places in and of themselves. 
These inlets aren’t on the routes of regular tours so private boats 
are the best way to get there, and you can spot the tall white 
masts of yachts everywhere on the quiet windless waters of these 
sheltered areas.  
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WHEN SHOULD YOU GO? 

YAZ SUMMER

GET READY TO A REAL ROME TRAVEL!

AVANTAJLAR / ADVANTAGES

DEZAVANTAJLAR / DISADVANTAGES DEZAVANTAJLAR / DISADVANTAGES

AVANTAJLAR / ADVANTAGES

 Yaz ayları Roma’ya gitmek için en çok tercih 

edilen dönem.

Bir turistin Roma’da görmesi gereken her yer yazın geç 
saatlere kadar, çalışma saatlerinin dışında da açık kalıyor.

+Summer is the most popular time to go to Rome. During the summer all 
the must-see places stay open late, even past regular working hours.  

 Ağustos’ta sıcaklık 33 dereceyi bulabiliyor. 

 Gerçek bir kaşifi bu sıcaklar zorlayabilir. 

-In August temperatures can soar to 33 degrees Celsius, making 
explorations of the city difficult.

 Kalabalığın azalmasıyla şehrin tadını 
çıkarmak daha kolay hale geliyor. Hava en 
fazla 10 dereceye kadar düşüyor.

+It’s less crowded, making it easier to enjoy the city, and 
temperatures only drop down to 10 degrees at most.

 Bazı turistik mekanlar kış aylarında kapalı olabiliyor. 

 Otel ve restoranlar renovasyon nedeniyle kapalı olabiliyor. 

-Some sights may be closed in the winter, and hotels and restaurants may 
close down for renovations.
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WINTER



During “Culture Week” entrance to museums 
is free. The day of Rome’s founding is 
celebrated with festivals and fireworks. 
Happy bir thday, Rome!
 

The best times to visit the city!

 
Summer and the excitement of festivals begins  

An opportunity you don’t want to miss: The Opera Festival.

This is when Rome bakes under the sun.

The best time to go.

The Rome Film Festival awaits you.

Christmas services are held at St. 
Peter’s Basilica.

OCAK / JANUARY

HOW TO GET THERE?

/ FEBRUARY

MART / MARCH

/ APRIL

/ MAY

/ JUNE

/ JULY

/ AUGUST

EYLÜL / SEPTEMBER

/ OCTOBER

/ NOVEMBER

ARALIK / DECEMBER

With 
Italy: 

. 
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Go to Rome and make new memories! 

Gökçen Airport with flights every day 
of the week; all-inclusive prices start 

at 34.99 USD.

You can fly to Milan via 
Milan-Bergamo Airport from 

with daily flights; all-inclusive 
prices start at 45.99 USD.

You can fly to Bologna from 

with daily flights; all-inclusive 
prices start at 34.99 USD.

You can fly to Milan via 
Milan-Malpensa Airport from 

with flights four times a week; 
all-inclusive prices start at 

34.99 USD.
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Villa Borghese Conte Verde

Piazza Navona

Esquilino

Piazza Della
Repubblica 

Colosseum

WHERE TO STAY?

THE CITY OF SEVEN HILLS

Roma’nın yedi tepeden 
oluştuğunu biliyor 

muydunuz? Bugün bu 
tepeler eşsiz semtler olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Did you know that 
Rome was built on seven 
hills? Today these hills 
are all home to unique 

neighbourhoods.

NEREDE NEREDE 
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TAKE A CLOSER LOOK 
AT ROME

The Tiber

The Roman 

Termini railway station: 

Roma’yı ikiye bölen nehir, İtalya’nın en büyük 

üçüncü nehri. Özellikle akşam olduğu zaman, 

şehrin ışıklarıyla birlikte Vatikan Sarayı’nın 

yansımasıyla bir fotoğraf çekebilirsiniz. 

This river divides Rome in two, and is the third 

largest river in Italy. Dusk in particular is a 

great time to take pictures as reflections of 

the Papal Palace and the city lights add to the 

charm of the view.

1931 yılında yapılan tren istasyonu, 

Leonardo da Vinci Havalimanı’na 

ve İtalya’nın diğer şehirlerine trenle 

ulaşım imkanı sunuyor. İtalya’da 

bir tren yolculuğu, insana kitap 

yazdıracak kadar etkileyici. 

From the train station, which was built 

in 1931, you can go to Leonardo da 

Vinci Airport and catch trains to other 

cities in Italy. A train trip in Italy is 

inspiring enough to make you want to 

write your own book. 
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Fotoğraflarda, televizyonda 

gördüğünüzden çok daha görkemli 

bir yer. Zaman yolculuğu yaptığınızı 

düşünebilirsiniz.  

Seen in person the Vatican is even more 

magnificent than in pictures and movies. 

You may find yourself feeling like you’ve 

travelled back in time.

Roma denildiği zaman akla gelen ilk 

yerlerden biri. O merdivende selfie 

çekmeden,  Aşk Çeşmesi’nde dilek 

tutmadan Roma’dan dönülmez.

 This is one of the first places that comes 

to mind when people think of Rome. You 

can’t leave the city till you’ve taken a 

selfie on the steps and made a wish.

Piazza Navona

Fontana di Trevi
The Vatican

Alışveriş için 

muazzam bir 

cadde!  

A great street for 

shopping!
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Panteon ve Navona Meydanı, 

Roma’nın antik güzelliklerini 

tecrübe edebileceğiniz aynı zamanda 

kafe ve barlarında eğlenebileceğiniz 

harika bir yer. 

The Pantheon and Piazza Navona 

are great places to take in the ancient 

wonders of Rome and you can also 

relax at the cafes and bars in the area.



Bir tam gününüzü Vatikan’ı keşfetmek için ayırabilirsiniz. 

St. Peter’s Meydanı, Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan 

Müzeleri’ni keşfetmek büyüleyici bir deneyim. 1508 

ve 1512 yıllarında Michelangelo tarafından boyanan 

Sistina Şapeli’nin tavanı, hala tüm dünyadan milyonlarca 

ziyaretçiyi Roma’ya çekiyor. 

Set aside a whole day to explore the Vatican. Visiting 

St. Peter’s Square, St. Peter’s Basilica and the Vatican 

Museums is a moving experience. The ceiling of the Sistine 

Chapel, painted by Michelangelo between 1508 and 1512, 

draws millions of visitors from all around the world. 

Bağımsız sanatın, yaratıcılığın sakince her köşeye yansıdığı Roma semti. 

Independent art and creativity are serenely reflected in this district of the city.

The Vatican
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DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.
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LONDRA’DA 

LONDRA’DA “OKLAVA” İSİMLİ 
RESTORANINI AÇAN ŞEF SELİN KIAZIM 
İLE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK. 
RÖPORTAJ/INTERVIEW Sema USLU, /BY Manuel VASQUEZ

WE HAD AN ENJOYABLE CONVERSATION WITH 
CHEF SELIN KIAZIM WHO LAUNCHED HER OWN 
RESTAURANT “OKLAVA” IN LONDON.

“OKLAVA” in LONDON
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Üç yıl boyunca Westminster Kingsway College’da aldığım 
klasik aşçılık eğitiminin ardından yedi yıldan beri profesyonel 
olarak aşçılık yapıyorum. Eğitimimi tamamlar tamamlamaz 
Changa ve Muzedechanga’nın da danışmanı şef Peter Gordon’la 
The Providores’te çalışmaya başladım, iki yıl sonra yine onun 
restoranı olan Kopapa’ya geçtim. Peter’ın restoranlarında 
çalışırken dünyanın dört bir yanından gelen ürünler hakkında 
bilgi edinme fırsatım oldu ve Kopapa’daki iki yılın ardından 
o güne kadar edindiğim tüm bilgilerle Türk mutfağına olan 
sevgimi birleştirmeye karar verdim. Hem annem, hem de babam 
Kuzey Kıbrıslı ve ben Londra’da doğmuş olsam da, büyürken 
evimizde hep Türk yemekleri pişiyordu.

Şef diploması eğitimime başladıktan sonra birkaç hafta 
içinde kendi restoranımı açmak istediğime karar verdim, o 
zaman 19 yaşındaydım. Oklava yaklaşık iki yıldır kademeli 
olarak sürdürdüğümüz bir proje. Bir yıl önce iş ortağım Laura 
Christie ile tanıştım ve o zamandan beri birlikte çalışarak 
Oklava’yı şimdiki hâline getirdik.

Kendi tariflerimden Yoğurtlu ve Nar Ekşisi Soslu Çıtır 
Kuzu Göğsü ve Çemenli Kuzu Pirzola ile Lahana, Limon ve 
Kişniş Salatası’nı yapmayı çok seviyorum. Benim için bu 
iki yemekte tatlar mükemmel bir uyum içinde birleşiyor ve 
anlayabileceğiniz gibi kuzu etini seviyorum!

I have been cooking professionally for seven years 
having previously trained for three years at Westminster 
Kingsway College, where I was taught the basics of 
classical cooking. Straight from college I started working 
with chef Peter Gordon (consultant at Changa & 
Muzedechanga) at The Providores and then two years later 
his restaurant Kopapa. Working in Peter’s restaurants I 
learnt about ingredients from all over the world and after 
two years at Kopapa as well decided to combine all my 
knowledge to date with my love for Turkish cooking. Both 
my parents are from North Cyprus and although I was 
born in London, we naturally grew up on Turkish home 
cooking. 

I knew I wanted my own restaurant a couple of weeks into 
my chef ’s diploma, I was 19 at the time. Oklava has been a 
gradual project over around two years. I met my business 
partner Laura Christie a year ago and ever since we have 
developed Oklava into what it is now.

I love to cook my Crispy Pomegranate Glazed Lamb Breast 
with Yoghurt and çemen Lamb Cutlets with Cabbage, 
Citrus and Coriander salad. For me both dishes are a 
perfect marriage of flavours and I just love lamb, as you 
may have guessed! 
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TABAKTA 

YEME-İÇME DANIŞMANI ATAKAN 
AYA İLE SAĞLIKLI BESLENME 
ÜZERİNE KONUŞTUK. 

WE SPOKE WITH NUTRITIONAL CONSULTANT 
ATAKAN AYA ABOUT HEALTHY DIETARY CHOICES.

GOOD HEALTH STARTS 
with GOOD NUTRITION
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Yiyeceklerin ruh hâlimiz üzerindeki etkisi ne kadar?
Yediklerimizin ruh hâlimiz üzerinde oldukça büyük bir etkisi 
var. Sağlıklı gıdalar tüketmek ve dengeli beslenmek zinde 
kalmamıza ve pozitif bir ruh hâline sahip olmamıza yardımcı 
olurken, kötü beslenme alışkanları ve sağlıksız gıdalar ise hem 
fiziksel, hem de ruhsal birçok olumsuz sonuç yaratıyor. 

Her insan sevdiği yiyecekleri yerken mutlu olur ancak seçim 
sağlıksız yiyecekler ise tükettikten sonra bunların vücuttaki 
etkileri yüzünden yerken duyduğumuz mutluluk hissi uzun 
sürmez ve yerini pişmanlık hissine bırakır. Oysa sağlıklı ve 
dengeli beslenmenin vücuttaki etkileri sadece yediğimiz anda 
değil uzun süre mutluluk getirir. 

Uçuş öncesinde glisemik indeksi düşük ve kan şekerini hızlıca 
yükseltmeyen, bol lifli ve uzun süre tok tutan yiyecekler 
tercih edilmeli. Ayrıca uçuş esnasında da vücuttaki ödemi 
arttıracak, tuz oranı yüksek ürünlerden kaçınılmalı ve bol sıvı 
tüketmeye özen gösterilmeli. Uzun süre tok tutan ve vücuda sıvı 
kazandıracak içecekler uçuş öncesi tercih edilebilir. 

Sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan kazanılması 
çok önemli. Bunu sağlamak için çocuklarımızı dondurulmuş 
yiyecekler ve besin değeri düşük işlenmiş gıdalardan mümkün 
olduğunca uzak tutmalıyız. Çocuklara meyve ve sebze 
tüketiminin aşılanması için bu yiyeceklerden renkli ve lezzetli 
smoothie karışımlar yaparak bu yiyeceklerin tüketimi daha 
eğlenceli bir hâle getirilebilir.

What we eat has quite a major effect on our moods. Eating a 
nutritious balanced diet helps us stay fit and maintain a positive 
outlook, while poor eating habits and unhealthy foods can have 
negative effects on our physique and state of mind. 

We feel good when we eat foods we love. However, if those foods 
are unhealthy, the pleasure we get from them won’t last long 
because of their negative effects and the feelings of guilt that 
come with over-indulgence. By sticking with a healthy, balanced 
diet we can enjoy our food and feel better for a longer period of 
time. 

Before flying it is best to eat foods with a low glycaemic index 
because they won’t cause your blood sugar to spike, and it is also 
good to eat filling meals with plenty of fibre. During the flight 
avoid salty foods that will cause you to retain water and make 
sure you consume plenty of fluids. In brief, eat a filling meal and 
make sure that you’re properly hydrated. 

It’s very important that children develop healthy eating habits 
early on. So to the greatest extent possible avoid frozen and 
processed foods that have low nutritional value. Making 
colourful tasty smoothies is a fun way to get kids used to eating 
fruits and vegetables. 

RÖPORTAJ/INTERVIEW Sema USLU





Elvan 

Kanar to provide us with some tasty and healthy recipes. Using her suggestions you 
won’t have to wonder what to cook next.

4 HEALTHY RECIPES FOR 4 DAYS
BY 

PHOTO 
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TARIF
4 GÜNE 4

Gastronomi  gastronomy
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1  adet yumurta 1 egg

100  gr kabak 100 gr courgette

50  gr havuç 50 gr carrots

50  gr kapya biber 50 gr capia peppers

 1 teaspoon olive oil

 1 teaspoon butter

Bir tutam karabiber  A pinch of black pepper

 
A pinch of chervil for garnish

1  

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

POACHED EGGS 
WITH VEGETABLES
Bu şık ve lezzetli tabağı en 
fit kahvaltı tabağı olarak 
ilan ediyoruz ve sizi güne fit 
başlatıyoruz. 

Try this elegant and tasty dish 
as a fit breakfast and great 
way to start the day. 

Bütün tarifler 

All recipes are for 
single servings.



FRITTATA
İşte akşam yemeğinin en 
sağlıklı hâli. Eve çok aç geldiniz 
ve eliniz yemek siparişi için 
telefonunuza mı gidiyor? 
Bunu yapmayın. Sizin için 10 
dakikada hazırlanabilecek fit 
bir lezzetimiz var.

Do you find yourself coming home 
hungry at night and reaching for the 
phone to order something? Wait! 
Here’s a fit and extremely healthy meal 
you can prepare in just 10 minutes.

1

2

3

4

 

1

2

3

4
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  2 eggs

 40 gr whole 
wheat spaghetti 

  3 light cheese  
wedges

  1 teaspoon olive oil

  Pinch of sea 
salt

Pinch of black 
pepper



1

2

3

 

1

2

3

4

 

FIT QUESADILLA
İster kahvaltıda, ister öğle yemeğinde, isterseniz de akşam 

yemeğinde yiyin. Hazırlaması yalnızca beş dakika. En pratik ve 
en sağlıklı tarif. 

Enjoy for breakfast, lunch or dinner. Cooking time is just five minutes. 
A very practical and healthy recipe. 

GRILLED PEACH DESSERT
En baştan çıkarıcı ve en hafif tatlı!

Perhaps the most practical and enticing, not to mention the 
lightest, dessert of the summer!

 1 whole-wheat tortilla

 50 gr red peppers

 50 gr yellow and green peppers

 30 gr light yellow cheese

 2 slices of smoked turkey

 100 gr peaches

 40 gr red quinoa

 15 gr chia seeds

 10 gr pumpkin seeds

 125 gr light yoghurt

 1 teaspoon stevia

 Dash of vanilla extract

: 

1

2
3

 352 calories, 40.7 gr 
carbohydrates, 23.5 gr protein, 10 gr fat, 2.5 gr 
f ibre, 1,253 mg sodium

1

2

3

4
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THE CHOICE IS YOURS: A CHOCOLATE 
FONDUE OR A DIET MENU

HAVEN’T PRE-ORDERED? NO WORRIES ! 

158 

Kalpli Pasta 
Heart-shaped Cake

Izgara Dana File 
Grilled Beef Fillet

Izgara Köfte 
Grilled Meatball

Chicken Schnitzel

Sushi

Salads





BÖLGESEL MASAJLAR

LOCALISED 
MASSAGE

THREE 
IMPORTANT 
ESSENTIAL OILS

Boosts the immune system, eases 
breathing and raises energy levels

EUCALYPTUS

NANE

Good for headaches and 
stomach discomfort

Relieves stress and 
helps you sleep

160 

masaj türü bulunuyor. Hangisinin sizin için en 

ini 

uygun masaj seçimini yapabilmek için masaj 

f

if you just want to unwind and enjoy the pleasure 

energising full body massage. If you have pain or 

160 

health

MINT

LAVENDER

TREATMENTS



MASAJ 
HAKKINDA 

BİRÇOK MASAJ ÇEŞİDİ VAR VE BU BAZEN HANGİ MASAJIN 
NEYE FAYDASI OLDUĞU KONUSUNDA AKIL KARIŞIKLIĞI 

YAŞANMASINA YOL AÇABİLİYOR. BİZ DE BU KARIŞIKLIĞA 
SON VERMEK İÇİN MASAJ ÇEŞİTLERİNİ VE FAYDALARINI 

SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

THERE ARE SEVERAL TYPES OF MASSAGE THAT 
PROVIDE THERAPUTIC BENEFITS BUT SOMETIMES IT’S 

CONFUSING WHICH MASSAGE IS GOOD FOR WHAT. WE’VE 
RESEARCHED THE DIFFERENT KINDS OF MASSAGE 

AND THE BENEFITS THEY PROVIDE TO CLEAR UP THIS 
CONFUSION FOR YOU. 

Everything 
 About Massage

oynuyor. 

HEAD-NECK-SHOULDER MASSAGE

plays a role in making hair stronger and healthier. 

BACK MASSAGE
LEG AND FOOT MASSAGE

energized.  
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SWEDISH MASSAGE
AROMATHERAPY MASSAGE 

health

TÜM VÜCUT       

Full Body 
     Massage

MASAJ, DÜZENLİ OLARAK YAPTIRILDIĞINDA YAĞ HÜCRELERİNİ SIKIŞTIRARAK 
SARKMALARA ENGEL OLUR. VÜCUTTAKİ DEFORMASYONU ENGELLER, KASLARI 
RAHATLATIR. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR. FELÇ, ROMATİZMA, 
KANSER GİBİ HASTALIKLARDA DOKTOR ÖNERİSİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN 
MASAJLAR, HASTANIN AĞRILARINI AZALTIR, BEDEN VE ZİHİN AÇISINDAN 
OLDUĞU KADAR PSİKOLOJİK YÖNDEN DE RAHATLAMASINI SAĞLAR. AMA 
ÖNEMLİ OLAN HANGİ MASAJA İHTİYACINIZIN OLDUĞU.
WHEN DONE REGULARLY, MASSAGE CAN PREVENT SKIN SAG BY COMPRESSING 
FAT CELLS, AND IT RELAXES OUR MUSCLES AND IMPROVES OUR POSTURE. FULL 
BODY MASSAGES ALSO BOOST THE IMMUNE SYSTEM. MASSAGES DONE IN LINE 
WITH THE RECOMMENDATION OF A DOCTOR CAN REDUCE PAIN BROUGHT ON BY 
STROKES, RHUMATISM AND CANCER, AND THEY ALSO PROMOTE PSYCHOLOGICAL 
RELAXATION AS WELL AS PHYSICAL AND MENTAL WELL-BEING. THE IMPORTANT 
THING, HOWEVER, IS KNOWING WHICH MASSAGE IS RIGHT FOR YOU.

Anatomik ve fizyolojik olarak genel bir 

süresi 60 ise dakika. 

the most important point is ensuring that you 

massage is 60 minutes.  

THAI MASSAGE

Based on the tenets of Indian yoga and 

and a half and four hours. While you might 

dinlendirici olan bu masajda, gerek temas, 

points to note about aromatherapy are the 
slow tempo and lightness of movements. In this 

is 60 minutes. 

60 dakika.
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MASAJLARI

DEEP TISSUE MASSAGE 





health

How About 
   a Little Rest?

EFOREA: SPA AT HILTON EXPLORE SPA AND FITNESS

With its 3,300 square metre eforea: spa at 
Hilton, the Hilton Istanbul Bomonti Hotel & 
Conference Centre promises visitors an 
unbeatable relaxation and cleansing 
experience. With tranquillity inducing designs, 
local and foreign therapists, massage options 
which will relieve you of all your stress, and 
specially selected care products, eforea: spa 
at Hilton is ideal for those who want to get 
away from the chaos of the city or spend a 
special day with their loved ones. 

 

Le Meridien Istanbul Etiler is one of the best 
options if you want to relax and recover from 
daily fatigue. In the exotic atmosphere of 
Explore Spa and Fitness you can take 
advantage of this great opportunity to 
refresh yourself. Special massages and 
therapies like the Bali Massage, VIP Hamam 
Treatment and Shiatsu, steam rooms, Turkish 
Hamam, heated indoor and outdoor pools, 
private resting rooms, and f itness studios all 
await you at Explore Spa and Fitness. 
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MASAJ HAKKINDA ARTIK DAHA BİLGİLİSİNİZ. “BİR MASAJ FENA OLMAZDI ASLINDA” 
DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ SİZE BİRKAÇ ÖNERİMİZ VAR.
NOW THAT YOU’RE IN THE KNOW ABOUT THE DIFFERENT KINDS OF MASSAGE OUT THERE, YOU MIGHT BE 
THINKING THAT YOU’D LIKE TO GET ONE YOURSELF SO WE HAVE A FEW RECOMMENDATIONS FOR YOU.  

CHI, THE SPA PÜROVEL SPA & SPORT THERAPIA SPA

f 

At CHI, The Spa at the Shangri-La Bosphorus 
Hotel in Istanbul you can enjoy massages 

and the skin and body treatments there are 
accompanied by music enlivened by 
Himalayan mantras. The massages and 
treatments here will make you feel better not 
just physically but spiritually while nourishing 

reserves.  

Sport centre at Swissôtel the Bosphorus in 
Istanbul with special massages and spa 

Aromatherapy Associates products, one of 
the leading brands in aromatherapy for the 
last 30 years, and products from Cinq 
Mondes, which draws inspiration from 

Spa & Sport centre are given using essential 
oils produced from Swiss herbs. 

The Grand Tarabya Hotel has a 4,500 square 
metre spa with Bosphorus views, the 
Therapia Spa. This is a great option if you’d 
like to ease your way back into city life after 
returning from vacation. By enjoying a 
“Therapia Touch Massage” which relaxes 
muscles, improves circulation and puts your 
body and soul back in balance, you can 
recharge yourself this autumn. 
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STARTUP 100

10 Startup

10 Startup

The jury members will give the startups that they have 
recommended a score of one to ten based on how 
much they liked them.

100 Startup

drawn up based on the scores given by 
all the jury members.

 
 

 

 The company must be 
based in Turkey.
 The company must have been 

established for at least one year but 

 The companies recommended by the 
jury will be evaluated by the team at 

don’t meet the criteria will be 

www.100startup.net

www.100startup.net.

info



 Pegasus’tan

PEGASUS HAKKINDA EN GÜNCEL HABERLER
MOST RECENT NEWS about PEGASUS

Pegasus Zone
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...
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IRAN

AZERBAIJAN

GEORGIA

KAZAKHSTAN

INDIA

TAJIKISTAN

ralnye Vody

Tbilisi

bil
Tehran

Kuwait

Bahrain

Doha

Dubai

Almaty

Yekaterinburg

Novosibirsk

Krasnojarsk

Dushanbe

Osh

Delhi

Dushanbe
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UÇUŞ AĞIMIZ 

... 

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

 I P

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

KKTC

İstanbul

Edremit

İzmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya
Gazipaşa

Konya

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep
Şanlıurfa

Mardin
Diyarbakır

Malatya

Kayseri

Nevşehir

Elazığ

Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan

Sivas

Amasya

SamsunKastamonu

Ankara

Batman

Hatay
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ONLINE CHECK-IN

ONLINE CHECK-IN

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

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

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

 If you are a Pegasus Plus member, you can earn 
FlightPoints starting from 7 TL for domestic and 8 USD for 
international flights.

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

 Havaalanında daha az kuyruk beklersiniz.
 Varsa, bagajlarınızı size özel ayrılmış Pegasus Online Check-in 

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

havaalanına gelmeden alarak ya da mobil barkodunuzu akıllı 
telefonunuza indirerek, doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz.
 Pegasus Plus üyesiyseniz, yurt içi uçuşlarınızda 7 TL, yurt dışı 

uçuşlarınızda ise 8 USD’dan başlayan tutarlarda Uçuş-Puan 
kazanabilirsiniz.
 Online Check-in işleminizi yaparken uçuşunuz için dilediğiniz 

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

It’s easy and completely free to complete your check-in 

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE FAST BAGGAGE DROP-OFF GO TO GATE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE
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EL BAGAJI

 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.

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

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

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

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

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

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

sıvı, jel ve sprey ürünleri bulundurabilir.

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

Hava yolu ile seyahat edecek 

liquids that air travellers are allowed to 

apply for domestic and international 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine

 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 
misafirlerimizin en kısa sürede, terminal değiştirmeden, üst 
katta bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve Dış Hatlar Pasaport 
Kontrolü’nden geçmeleri önemle rica olunur. Pegasus Hava 
Yolları iç hat uçuşları ile devam edecek misafirlerimizin geliş 
salonundan ayrılmadan iç hatlar transfer bankosuna müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 
misafirlerimizin en kısa sürede, pasaport kontrolünden 
geçmeden, üst katta bulunan gidiş salonuna çıkmaları 
önemle rica olunur. Pegasus Hava Yollan iç hat uçuşları 
ile devamı olan misafirlerimizin pasaport kontrolünden 
sonra iç hatlar gidiş katına çıkarak güvenlik kontrolünden 
geçmeleri ve bağlantılı uçaklarına geçmek üzere biniş 
kapılarına gitmeleri rica olunur.

 All connecting guests on Pegasus Airlines International 
Flights, are kindly requested to proceed to the International 
Terminal Departure, which is located on the upper floor, to 
complete passport formalities without changing terminal. 
All connecting guests on Pegasus Airlines Domestic Flights 
are kindly requested to proceed to the domestic transfer desk 
before exiting the arrival lounge. 

 All connecting guests on Pegasus Airlines International 
Flights, are kindly requested to proceed to the International 
Terminal Departure, which is located on the upperfloor, 
without dearing passport formalities. All connecting guests on 
Pegasus Airlines Domestic Flights are kindly requested to clear 
immigration and passport controls and then proceed to security 
controls; located at the domestic terminal departure area before 
proceeding to the boarding gates .

PASSPORT
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PEGASUS MOBİL

1  Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızı kolayca 
planlayın, biletlerinizi 3D Secure ödeme 
özelliğiyle güvenle satın alın.
2  Yemek, koltuk gibi ek hizmetleri en kolay 
yoldan satın alın, seyahatinizi dilediğiniz 
gibi kişiselleştirin.
3  Online Check-in işlemlerinizi hızlıca 
tamamlayın. Check-in sonrası mobil 
barkodunuzu akıllı cihazlarınıza 
kaydederek biniş kartı olarak kullanın, 
havaalanında sıra beklemeden doğrudan 
uçuşunuza gidin.
4  Mobil uygulamalar aracılığıyla 
Pegasus’un artısı bol uçuş programı 
Pegasus Plus’a en hızlı ve kolay yoldan 
üye olun; işlemlerinizi üye olarak yapıp 
UçuşPuan kazanın.
5  Ücretsiz mobil uygulamalarımızı 
hemen indirin, uçuş işlemlerinizi kolayca 
tamamlayın.

With Pegasus’s iPhone, Android and iPad 
applications developed using state-of-the-
art, next-generation technologies, travel 

1  It’s simple to plan your domestic and 
international flights and purchase your 
tickets safely with 3D Secure payment.
2  Purchase additional services such as in-
flight meals and seat selection in the easiest 
way and customise your flight as you wish.
3  Complete your Online Check-in operations 
promptly. Save your mobile barcode to your 
smartphone after Check-in and use it as a 
boarding pass, so that you can board your 
plane directly, without getting stuck in 
airport queues.
4  Quickly and effortlessly become a member 
of Pegasus Plus, the Pegasus Airlines flight 
programme with many pluses via mobile 
applications; carry out your operations as a 
member to earn flight points.
5  Download your free mobile applications 
right now to complete your flight operations 
more easily.

1

2

3

4

5
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SUDOKU

Easy Moderate

Help the pilot
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ÇENGEL BULMACA
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CROSSWORD

Got stuck
while doing
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Actor in the

picture

Electrical
unit

Kind of shot 

Making
great men-

tal demands
Maltreater

Speck in 
the ocean 

Hobby 
shop buy 

An unimag-
inably large
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…-tac-toe

Lad 
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the velum 

Harmed, in-
jured or spoiled 

Chess
pieces

Footnote
word 

A boil or 
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the gums

Bird-to-be

Place

Engine part 

Altogether
An adult
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is male
It's a sin 

Combine
"C'... 

la vie!"

Wreckage

Play 
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Easily 
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annoyed 

Cataract
site

"Nothing 
…!"

Clear, 
as a disk 

Beloved

Court ploy

Swerve
Monster
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Medicinal
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to evoke
vomiting 

Leaves 
in a bag 

Court order

Marsh bird

Move 
somewhere

quickly
Party

thrower 

"A" before a
vowel sound

Nile bird 
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home
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directed
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Drain that
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etc. 
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Alcoholic
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taken before
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Backboard
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The airforce
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Great, e.g.
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American river 
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alphabet
Spot 

Smooch British rule
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Device 
connecting
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phone line 
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"Fine by
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hard 
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Game on
horseback
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spoils 
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B O K I B T V
T O M H A N K S I B I D E M

G U M B O I L L O C A L E
E G G U T T E R L Y M A N

E E S T T O Y E A R
A D D E Y E D O I N G C

D E A R V E E R
L O B H Y D R A

W R I T A N
S N I P E W H I S K

S E A O B E Y
I M C P S I

U S A F T S A R
C O C A A P I
K I S S R P M O D E M

L T I A R A A F A R
T Y P O J E R E Z P I P

A I K E N P O L O P T A
U N P A V E D L A N O L I N

K E Y E D W E N R E F T
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