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Değerli misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak, yeni uçuş noktaları ekleyerek 
her geçen gün ağımızı zenginleştiriyoruz. Kısa bir süre önce 
Ankara’dan Şanlıurfa ve Elazığ’a, İzmir’den ise Muş’a direkt 
seferlerimizi başlatmıştık. Bu ay da size İstanbul Sabiha 
Gökçen’den Bingöl’e uçuşlarımızın başlayacağı müjdesini 
veriyoruz. Misafirlerimiz Ocak ayından itibaren haftanın üç 
günü Bingöl’e uçabilecek. Yeni eklenen uçuş noktamız Bingöl 
ile birlikte, yurt içinde uçtuğumuz şehirlerin sayısını 37’ye 
yükseltmiş olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.

Doha’ya kültürel bir yolculuk…
Kasım ayında yeni yerler keşfetmek isteyen misafirlerimiz 
için Katar’ın en büyük şehri ve başkenti olan Doha’ya keyifli 
bir yolculuk öneriyoruz. Basra Körfezi kıyısındaki eşsiz 
konumu ve kültürel zenginlikleriyle turist çeken Doha, 
mimari yapılarıyla da kendine hayran bırakıyor. Şehrin 
en canlı ve hareketli noktalarından biri olan Souq Waqif’i, 
yemyeşil Aspire Park’ı ziyaret edebilir, İslam Sanatları 
Müzesi’ni gezebilirsiniz. 

Heyecanla beklenen yaz sezonunu özel başlangıç 
fiyatlarımızla açtık. Eğer siz de yaz aylarını gönlünüzce 
gezerek geçirmek isteyenlerdenseniz, biletlerinizi şimdiden 
alarak en avantajlı fiyatlarımızdan yararlanabilir, yazı 
heyecanla beklemeye ve keyifli bir tatilin hayalini kurmaya 
başlayabilirsiniz. Pegasus’un 37’si yurt içinde, 72’si yurt 
dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 109 uçuş noktası ve 
kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere internet sitemiz  
flypgs.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 79. yılında büyük bir 
saygı ve özlemle anıyoruz. O sadece başarılı bir asker ve 
devlet adamı değil, aynı zamanda çağdaş bir eğitimci ve 
başöğretmenimizdi. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin  
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de yürekten kutlarım.
  
Keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
At Pegasus Airlines, we’re continually widening our flight 
network by adding new destinations. Just a short time ago we 
began flying directly from Ankara to Şanlıurfa and Elazığ and 
from İzmir to Muş. This month, we’re happy to let you know 
that we’ll be starting up flights from İstanbul Sabiha Gökçen to 
Bingöl. Starting in January, our guests will be able to fly to Bingöl 
three days a week. Together with our newly added destination of 
Bingöl, we’re both pleased and proud to be flying to a total of  
37 cities in Turkey.

A cultural trip to Doha...
For our guests who are interested in discovering new places this 
November, we recommend Doha, Qatar’s capital as well as its 
largest city. With its unique location on the shores of the Gulf of 
Basra and its wealth of culture, Doha draws in tourists who then 
fall in love with the city’s architecture. You can visit the beautiful 
Aspire Park and the Souq Waqif, one of the liveliest points in the 
city, and enjoy wandering through the Museum of Islamic Arts.

We’ve opened the much-awaited summer season with special 
introductory prices. If you’re one of those people who want to 
spend summer travelling after your heart, you can benefit from 
our most advantageous prices by purchasing your tickets now. 
This way you can look forward with anticipation to the summer 
and start dreaming your holiday. You can find information  
about Pegasus’s 109 destinations in 40 countries – including  
37 destinations within Turkey and 72 destinations abroad – as 
well as details of our special offers at our flypgs.com website.

We commemorate with a great respect and longing our Great 
Leader Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic, 
who left us 79 years ago. He was not just a successful soldier and 
statesman, at the same time, he was a modern educator and our 
headmaster. In this spirit, we offer our warmest wishes to our 
teachers this November 24 on Teacher’s Day.
 
Enjoy your flight.
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En iyiler için alternatif yoktur. 
C-Serisi Mengerler Egemer’de.

/mengerleregemer

Akçay Caddesi 698. Sokak No: 2 Gaziemir Telefon 0232 274 66 66 Faks 0232 274 66 68 www.mengerlerizmir.mercedes-benz.com.tr 
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- KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
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14 I 
         JAZZ IS IN THE AIR
Akbank Caz Festivali, bu yıl 3-19 Kasım 
tarihlerinde gerçekleşiyor.
Akbank Jazz Festival takes place on November 
3-19 this year.

26 I         
  INTERCONTINENTAL MARATHON 
39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu 12 Kasım’da 
“Çocuklar için Koş” sloganıyla düzenleniyor.
39th Vodafone İstanbul Marathon is held on 
November 12 with the slogan “Run for Children”.

30 I 
  MASTER PAINTERS IN BERLIN
16 usta sanatçının eserleri “Monet’den Kandinsky’ye” 
isimli sergide Berlin’de bir araya geliyor. 
16 master painters’ works come together in Berlin 
under the exhibition “From Monet to Kandinsky.”

32 I 
 PHOTOGRAPHY IN PARIS

Paris Photo is held at the Grand Palais between 
November 9-12.

48 I

 THANK GOODNESS FOR LITERATURE
36’ncı İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu 
Ayla Kutlu’dan duygu ve düşüncelerini dinledik.
We listened emotional and thoughtful words of Ayla 
Kutlu, 36th İstanbul Book Fair’s Honoured Writer.

  PORTRAIT

54 I 
 THEATRE #SETSFREE!
21’inci İstanbul Tiyatro Festivali’nde yer alan 
“Uyarca”nın oyuncularıyla festivali ve oyunu 
konuştuk.
We talked to actors of “Uyarca (The Collaborator)” 
which takes place at 21th İstanbul Theatre Festival 
about the play and the festival.
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  THE PEARL OF QATAR: DOHA
Yapay adaları, gökdelenleri, ünlü 
mimarların imzasını taşıyan yapıları 
ve dev alışveriş merkezleriyle parlayan 
Doha’yı keşfe çıkıyoruz.
We’re heading off to discover Doha, 
the shining city of artificial islands, 
skyscrapers, buildings designed by famous 
architects and gigantic shopping centres.
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          FOÇA: AUTHENTICITY, CHARM,   
 UNTOUCHED, CALM 
Önünde sonunda burada yaşayacağıma 
karar verdiğimde, yıllardan 2002’ydi...  
Foça tüm güzelliğiyle bizleri bekliyor.
It was back around 2002 when I decided 
that someday I would live in here... Foça 
awaits us with all its beauty.

            
        LIFESTYLE

104 I  

         WHAT HAPPENS TO HUMAN   
  BODY IN SPACE?
Vücudumuz uzayda tam olarak Dünya’nın 
çekim etkisini hissetmediği gibi, sürekli bir 
serbest düşme halinde olur. Peki, bu durum 
vücudumuzu nasıl etkiler? 
We don’t feel the full gravitational pull of the 
earth, but we remain in a state of free falling. So 
how are our bodies affected by this condition? 

110 I 

  YOU CAN HELP MAKE  
  A DIFFERENCE
Otizm ile ilgili bilmemiz gerekenleri ve son 
gelişmeleri Tohum Otizm Vakfı Kurucu 
Başkanı Mine Narin’den dinliyoruz.
We listen to Mine Narin, the founder 
of  “Tohum (Seed) Autism Foundation”, 
about some of the important facts and new 
developments relating to autism. 
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Şehirde Caz 
Havası 

Akbank Caz Festivali

A K B A N K S A N AT. C O M

J A Z Z  I S  I N  T H E  A I R
Akbank Jazz Festival 

 

A K B A N K S A N AT. C O M
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Sanatta Ütopya
 

 
 

 

I S T A N B U L S A N A T F U A R I . C O M
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U T O P I A  I N  A R T

I S T A N B U L S A N A T F U A R I . C O M

Christoph Dahlhausen             

©

©



K I Ş L I K L A R I N I Z I
H E D İ Y E  E D İ Y O R
YA Z L I K L A R I N I Z I
S A K L I Y O R U Z

Kış gelmeden, Garenta’ya gelip şirket aracını uzun dönem kiralayan 
rahat ediyor. İlk 500 aracın kış lastiklerini Garenta hediye ediyor. 

Üstelik, depolama hizmeti ile diğer lastiklerinizi de sizin yerinize saklıyor. 

Aracınızı Garenta’dan uzun dönem kiralayın, 
500 araçlık fırsatı kaçırmayın!
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Yetişkinler  
için Sanat

Glamour of 
Byzantium

Öyküsü

S A K I P S A B A N C I M U Z E S I . O R G 

A R T  F O R  A D U L T S

Glamour of 
Byzantium

The Story 
of Ottoman Tilework

S A K I P S A B A N C I M U Z E S I . O R G 

COURSES
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borsa ne olur?

www.nivo.net0212244 45 45

İSTANBUL



EXHIBITION

Trend ••• hot wire

Atatürk’ü 
Anmak

G A L E R I I S I K T E S V I K I Y E . C O M
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C O M M E M O R A T I N G  A T A T Ü R K 

Atatürk: Bir 

G A L E R I I S I K T E S V I K I Y E . C O M
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I N  P U R S U I T  O F  A  D R E A M

Nazimî Yaver Yenal

Imaginary World of a Paper Architect: Nazimî Yaver 
Yenal 

I A E . O R G . T R

Bir Hayalin 
Peşinde

Nazimî Yaver Yenal
Bir 

Yenal 

I A E . O R G . T R

EXHIBITION

Trend ••• hot wire
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FESTIVAL

Trend ••• hot wire
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1 0 T H  Y E A R ,  1 0  C I T I E S
The Sustainable Living Film Festival (SYFF) celebrates 
its 10th anniversary this year. Organized jointly by local 
NGOs and civil society platforms that share the dream of a 
sustainable life, the festival takes place simultaneously in 

that tell inspirational stories about a variety of global 
problems and the people who are trying to develop 
solutions to them on the local level. This free film festival 
includes selections from Iran, Canada, The Netherlands, 
the United States, France, Russia, India, Spain, Israel, the 

includes talks, music and performances that emphasise “a 
world in which the life upon it is revered.”
S U R D U R U L E B I L I R YA S A M . O R G

10'uncu 
Yılında  
10 Şehirde

Sürdürülebilir 

S U R D U R U L E B I L I R YA S A M . O R G



Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 1 Ataşehir 34746 İstanbul 
T: +90 216 547 00 00   F: +90 216 547 00 99

www.sheratonistanbulatasehir.com

/SheratonGrandIstanbulAtasehir

/sheratongrandistanbul

* Booking.com 2017 verilerine göre, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, Anadolu Yakası’nın 5 yıldızlı oteller          
   kategorisinde misafir memnuniyetinde 9,2 puan ile 1. sırada yer almaktadır.

* Rated no:1 in Istanbul Asian Side amongst 5* hotels with highest guest satisfaction score (booking.com 2017)

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir.
Hayatınızda iz bırakmaya 
devam ediyor...

We keep touching 
your life…

Anadolu Yakasının zirvedeki simgesi ve misafir 
memnuniyetinde en yüksek puana* sahip oteli Sheraton 
Grand İstanbul Ataşehir, hayatınızdaki önemli kararlara 
imza atarken ihtiyacınız olan her türlü detayı sizin 
yerinize düşünüyor.

Landmark of Istanbul Asian Side and leading hotel 
in guest satisfaction*, Sheraton Grand İstanbul 
Atasehir pays attention to every single details while 
you are taking major business decisions.



SPOR SPORT
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I N T E R C O N T I N E N TA L  M A R AT H O N
One of the most important international sporting events 
organized in Turkey, the 39th 

 takes place on Sunday, November 12 with 

has the honour of being the first intercontinental running 
competition, and it’s been one of the International 
Association of Athletics Federations’ (IAAF) “Golden 
Category” runs since 2012. This year’s event includes 
four separate categories: the chip-timed 42-kilometre 
main marathon and 15K and 10K runs, which will 
include 25,000 athletes from 110 countries, as well 
as the People’s Run, an 8K course that attracts more 
than 100,000 people each year. The race begins at 

the main marathon finishing in Sultanahmet, the 15K in 

Dolmabahçe. Registration for the People’s Run begins on 
November 1 and continues through November 11. A large 
number of associations and civil society organisations 

the Hayat Sende  association, which you can join to 
support the success of children and youth living in 
government care. 
I S T A N B U L M A R A T H O N . O R G

Kıtalararası 
Maraton

 
42 kilometrelik 

ana maraton, 15 ve  ile her 

 

Hayat Sende

I S T A N B U L M A R A T H O N . O R G









EXHIBITION
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Resmin Ustaları 
Berlin’de
Almanya’daki Alte Münze Berlin, Modernist 

Monet’den 
Kandinsky’ye

 

V I S I O N S - A L I V E . C O M
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M A S T E R  P A I N T E R S  I N  B E R L I N
 

From Monet to Kandinsky

V I S I O N S - A L I V E . C O M

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to
Berlin from 

Gökçen Airport 

46.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





Paris'te 
Fotoğraf 
Zamanı

Paris Photo

PA R I S P H O T O . C O M

EXHIBITION

Trend ••• hot wire
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P H O T O G R A P H Y  
I N  P A R I S
Paris Photo

PA R I S P H O T O . C O M

© Yvonne Venegas

© Jeremie Bouillon

Karl Lagerfeld

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to Paris 

Gökçen Airport 

prices start at
56.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





Görme 
Biçimleri 
Brüksel'de

” 

”

Görme Biçimleri 

 
 
 

V I L L A E M P A I N . C O M

EXHIBITION

Trend ••• hot wire
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W A Y S  O F  S E E I N G 
I N  B R U S S E L S

Ways of Seeing

V I L L A E M P A I N . C O M

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
Brussels from 

46.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





FESTIVAL

Trend ••• hot wire

Dijital 
Sanat 
Festivali
Dijital kültüre ve teknolojinin 
yeni trendlerine odaklanan 
Mira Dijital Sanatlar Festivali, 

M I R A F E S T I V A L . C O M

F E S T I V A L  O F  
D I G I T A L  A R T S
The Mira Digital Arts Festival

 

M I R A F E S T I V A L . C O M
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PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 
Barcelona from 

56.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





N OV E M B E R  I N  LO N D O N
The London Jazz Festival will be offering 10 days of a jam-packed 
program this November. Now in its 25th year, the festival, which runs 
through November 10-19, will be presenting acts at 60 different venues 
in London, including the Barbican, the Southbank Centre and the Royal 
Academy of Arts. The 25th London Jazz Festival encompasses  
350 performances by tens of jazz artists from all over the world, including 
three groups from Turkey: The Taksim Trio, Yakaza Ensemble, and Bilal 
Karaman. Also taking part in the festival is the Oxley-Meier Guitar Project, 
a group that brings Turkish melodies to Brazil.
The Tate Britain has organized the most comprehensive exhibition to 
date of the works of Rachel Whiteread, one of Britain’s most prominent 

contemporary artists. The exhibit reflects on Whiteread’s 
30-year career and includes the installations that incorporate 

architectural forms and ordinary objects designed using 
industrial materials like plaster, concrete, resin, rubber 

and metal for which she became known. Whiteread has 
the honour of having been the first woman to receive 
the Turner Prize (1993). The exhibit, which is open until 
January 21, 2018, also includes a work entitled “Chicken 
Shed”, a striking piece installed in the gallery’s garden 
that was designed especially for Tate Britain. 
E F G L O N D O N J A Z Z F E S T I V A L . O R G . U K 
T A T E . O R G . U K
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Kasım’da 
Londra 
Londra Caz Festivali

Festival, Barbican, Southbank Centre, Royal 

 

festivalde yer alan isimlerden.
Tate Britain

Rachel Whiteread

E F G L O N D O N J A Z Z F E S T I V A L . O R G . U K 
T A T E . O R G . U K

EVENT

Trend ••• hot wire

Hugh Masekela
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Tavuk Kulübesi 
Chicken Shed

PEGASUS 
UÇURUYOR

Sabiha Gökçen 

uçabilirsiniz.
You can fly to

Londra Stansted 

39.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





+90 242 444 0 558



+90 242 444 0 558



“ I T  E X C I T E S  M E  T O  B E  A  P A R T 
O F  T H E  M O M E N T ”

İstanbul doğumluyum. İstanbul’da bir Fransız 
lisesinde okudum. Milano’da bir sene moda 
tasarımı eğitimi aldıktan sonra, araştırma 
olanakları, kültürel çeşitlilik ve ifade özgürlüğü 
sağladığı için eğitimimi Londra’da devam 
ettirmeye karar verdim. Bu sene Istituto 
Marangoni London'dan birincilikle mezun oldum 
ve prosopagnosia (yüzleri tanıyamama hastalığı) 
ile ilgili "Then I Recognised Her" (Böylece Onu 
Tanıdım) isimli mezuniyet koleksiyonumla 
okulum tarafından “yılın en iyi tasarımcısı” olarak 
ödüllendirildim.

Prosopagnosia, insanların kendi yüzleri dâhil 
olmak üzere, yüzleri tanıyamadığı nöro-bilişsel 
bir bozukluk. Bu insanlar, günlük hayatlarında 
çevrelerindeki insanları ve fotoğrafta kendilerini 

I was born in İstanbul. I went to a French high school in İstanbul. 
After studying fashion design in Milan for a year, I decided to 
continue my education in London because it offered research 
possibilities, cultural diversity and freedom of expression. I 
graduated with a first from the Istituto Marangoni in London this 
year. I received my school’s award for “best designer of the year” 
for my graduation collection, “Then I Recognised Her”, which was 
about prosopagnosia, a disease characterised by the inability to 
recognise faces.

Prosopagnosia is a neuro-cognitive disorder in which people 
are unable to recognise faces, including their own. These people 
compensate by using certain strategies to recognise the people 

42 

TASARIM DESIGN

Trend ••• hot wire

Röportaj / Interview S E M A  U S L U 





TASARIM DESIGN

Trend ••• hot wire

tanımak için bazı telafi edici 
stratejiler kullanıyor; bunlardan 
biri de kıyafet. Ben de, kıyafetlerin 
günlük hayatta onları nasıl 
destekleyebileceğini araştırırken, 
onlarla ilgili yanlış anlaşılmaları 
gidermek ve bu rahatsızlığa 
yönelik farkındalığı da artırmak 
istedim.

İlgim, bu alanın bir şeyleri ifade 
etmek, değiştirmek ve farkındalık 
yaratmak için güçlü  bir araç 
olduğunu fark etmemle başladı. 
Sürecin kendiliğinden gelişmesine 
izin verdim. Ve bu esneklik, bana 
yeni bir dil oluşturarak bu alana 
katkıda bulunabilme olanağı 
sundu. Özellikle, bir dönüşüm 
süreci yaşayan moda sektöründe 
anın bir parçası olmak ve 
sunabileceğim yeni şeyler olması 
beni çok heyecanlandırıyor.

Bu, benim için yanıtı her zaman 
değişebilecek bir soru. Ama 
psikoloji ve nöro-psikoloji, benim 
birincil araştırma alanlarım 
diyebilirim. İşlevsellik ve teknikler 
bağlamında inceleyebileceğim 
alanlar ve endüstriyel tasarım 
ilgimi çekiyor. Sanatı ise bağlamsal 
referans olarak kullanıyorum. 

Londra’da bağımsız olarak bir süre 
daha çalışmaya devam etmeyi 
planlıyorum. İleri bir tarihte 
de lisansüstü eğitimime devam 
etmek ve sürdürülebilirlik üzerine 
yoğunlaşmak istiyorum. Ama 
daha önemlisi, daha önce yaptığım 
gibi kıyafetlerimin arkasındaki 
anlamları yakalamaya, sorunlarla 
yüzleşip çözüm sunmaya devam 
edeceğim. 

Hayatınızı açık fikirli ve farkında 
olarak sürdürün. Duyarlı olun, 
zaman yönetimini öğrenin ve çok 
çalışın!

NOTJUSTALABEL.COM/DESIGNER/ECE-SAHIN

who form part of their daily lives 
and to recognise themselves in 
photographs. One such strategy is 
clothing. While I was researching how 
clothes could help support those with 
the disease during their daily lives, I 
also wanted to raise awareness and 
clear up some misunderstandings 
about the disease.

My interest in this field began when 
I realized that it could be used as a 
means of expression, change and 
awareness-raising. I let the process 
develop from within itself, and 
this flexibility provided me with 
opportunities to contribute to the 
field by developing a new language. 
I’m especially excited to be able to 
present new things and be a part 
of a moment in which the fashion 
industry is undergoing a period of 
transformation. 

This is a question for which my 
answer can always change, but I could 
say that my primary areas of research 
are psychology and neuropsychology. 
I’m interested in industrial design and 
in fields that I can examine in terms of 
functionality and technique, whereas 
I use art as a contextual reference.
 

I plan to continue working 
independently in London for a while 
longer. I would like to continue my 
graduate education and concentrate 
on sustainability sometime in the 
future. But more important, I’ll 
continue to confront problems and 
present solutions to instil meaning 
in my collection as I have done in the 
past.

Maintain awareness and open-
mindedness in your life. Be sensitive, 
learn how to manage your time, and 
work a lot!

NOTJUSTALABEL.COM/DESIGNER/ECE-SAHIN
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EVERYDAY K AFK A 
“Everyday Kafka” is the third book in Allan Percy’s 
series after “Everyday Nietzsche” and “Everyday 

Shakespeare”. As its subtitle “99 recipes for taking 
control of your life” suggests, the book provides 
readers with various “biblio-therapy” recipes. 

Published by Pena Publications. 

CONVERSATIONS WITH MY CAT
When everything is in chaos, one stroke of a cat 

from Eduardo Jáuregui, this tale of the developing 
friendship between an unhappy woman in her late 

thirties and a cat named Sibila is in stores now.

E

LINCOLN IN THE BARDO
“Lincoln in the Bardo” won George Saunders this year’s 
Man Booker Prize, one of the respected awards in the 

world of literature. The novel tells the story of what 
happens after Abraham Lincoln’s seven-year-old child 
passes away, mixing Lincoln’s interior journey with the 

political and social developments of the day. The Turkish 
translation, published by Delidolu, is in bookstores now.

AN APPLE'S SCAR
“... I recognize myself from someplace, but I’m not 
quite sure who I am; I live alone, but I worry when I 
come home late...” These words come from Göksel 

Trend ••• hot wire
KÜTÜPHANE LIBRARY

THE TREE WITH NO NAME
In this novel  from Slovenian author Drago Jancar, a 

winner of the European Prize for Literature, the life of 
an archivist with an obsessive connection to his job is 
changed when he discovers a diary kept by a World 

War II officer for the entire length of the war. The book, 
published in Turkish translation by Dedalus Kitap, tells a 

story that mixes dreams and reality, past and future.

WHY LOOK AFTER ANIMALS?
From the masterful pen of John Berger, this book examines 
the ancient relationship between animals and humans and 

the formation and dissolution of the bonds between the two, 
sometimes using poetry, and sometimes life experience. 

Translated by Cevat Çapan and published by Delidolu. 

O K U M A D A N  O L M A Z
M U S T  R E A D
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T H A N K  G O O D N E S S   
F O R  L I T E R A T U R E  

Yurt içi ve yurt dışından birçok yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar 
kapsamında çok sayıda söyleşi, panel, imza 
günü, şiir dinletisi ve çocuk etkinlikleri 
gerçekleştiriliyor. “İyi ki Varsın Edebiyat” 
sloganıyla edebiyatın yaşamımızdaki 
önemini bir kez daha vurgulayan İstanbul Kitap Fuarı’nın 
afişinde zeytin ağacı kullanılarak; edebiyatın derinlerdeki 
köklerinin; yeni şiirlere, romanlara, hikâyelere ve yeni 
umutlara öz suyu olmasına gönderme yapılmış. TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece’de, 4-12 Kasım arasında 
düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yıl 
ağırladığı “Onur Konuğu” ülke, Güney Kore.

İstanbul Kitap Fuarı’nda bu yıl, “İpek Yolu’nun İki Ucu: 
Türkiye ve Kore” temasıyla ve 60’ıncı yılını kutladığımız iki 
ülke arası ilişkiye referansla, Onur Konuğu Güney Kore’nin 
yayıncılığı ve kültürünün tanıtılması hedefleniyor. Fuar 
kapsamında; Martı Yayınları’ndan çıkan “Başka Topraklarda 

Numerous talks, panel discussions, book signings, 
poetry readings and children’s activities take place 
within the context of the fair, whose participants 
include civil society organisations in addition to 
publishing houses from Turkey and abroad. With 

its slogan “Thank Goodness for Literature”, the İstanbul 
Book Fair once again stresses the importance of literature 
in our lives, and the fair poster, with its image of an olive 
tree, reminds us that literature’s strong traditions are what 
feed new poetry, novels, stories and hopes. South Korea is 
the “Guest of Honour Country” at this year’s International 
İstanbul Book Fair, to be held at the TÜYAP Fair and 
Convention Centre in Büyükçekmece from November 4-12. 

Under the theme “The Two Ends of the Silk Road: Turkey 
and Korea”, this year’s İstanbul Book Fair acknowledges the 
60-year-long relationship the two countries are celebrating 
this year and aims to introduce the publications and culture of 

 / Written By
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Rüzgâr Sert Eser”in yazarı Son Hong-gyu, Doğan 
Egmont Yayınları’ndan çıkan “Gümüş Somon’un 
Büyük Yolculuğu”nun yazarı Ahn Do-hyun ve “Gri 
Kardan Adam”ın yazarı Ch’oe Yun’un yanı sıra, Erciyes 
Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler 
Chun Yang Hee ve Lee Seong okurlarla buluşuyor. 
Ülkenin yayıncılığını ve kültürünü tanıtıcı illüstrasyon, 
çeviri edebiyat eserleri, “manhwa (manga)” ve “webtoons” 
sergileri de Güney Kore’nin ulusal standında yer alıyor.

İstanbul tarihi üzerine kaleme aldığı, 2017 başında 
yayımlanan “İstanbul: Üç Şehrin Hikâyesi” isimli 
eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan İngiliz Bettany 
Hughes, Fidel Castro’nun son günlerine kadar yanında 
olan Kübalı yazar Fabián Escalante Font ve eşi gazeteci-
yazar Teresita Candia Ferreyra, Kolombiya’nın önemli 
yazarlarından Carlos Granés, Hollandalı çocuk kitapları 
yazarı Margriet Ruurs, Rusya’dan Dmitry Glukhovsky ve 
“Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi” olarak 
bilinen yönetmen Theodoros Terzopoulos, bu yılki fuarın 
konukları arasında yer alıyor. 

the Guest of Honour, South Korea. Readers will get the chance to 
meet Son Honggyu, author of “The Wind Blows Harder in Other 
Lands”, published in Turkish by Martı Publications as “Başka 
Topraklarda Rüzgâr Sert Eser”; Ahn Do-hyun, author of “The 
Salmon Who Dared to Leap Higher”, now out from Doğan Egmont 
Publications; Ch’oe Yun, author of “The Gray Snowman”, and the 
poets Chun Yang Hee and Lee Seong, whose poems have been 
translated into Turkish by Erciyes University. The South Korea 
national stand will include illustrations introducing the country’s 
publishers and culture, works of literature in translation, and 
exhibitions of “manhwa (manga)” and “webtoons”.

Among the guests at this year’s fair will be Bettany Hughes, the 
English author of “İstanbul: A Tale of Three Cities”, which was 
released in the beginning of 2017; Cuban author Fabián Escalante, 
who was by the side of Fidel Castro up until his last days, and 
Escalante’s wife, journalist-author Teresita Candia Ferreyra; Carlos 
Granés, one of Colombia’s most important writers; Dutch children’s 
author Margriet Ruurs; Dmitry Glukhovsky, from Russia; and 
director Theodoros Terzopoulos, known as the “living legend of 
Ancient Greek tragedies”.

A Fair First
This year marks the first time Colombia 
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Ayla Kutlu

Ayla Kutlu’dan yazarlık hikâyesini 
ve “İstanbul Kitap Fuarı Onur 
Yazarı” seçilmesine dair duygu ve 
düşüncelerini dinledik. 

Okula başlamadan önce okumayı 
öğrenen, dört-beş yaşlarında 
şiirler söyleyen bir çocuk olarak 
edebiyat her zaman yaşamımın 
içindeydi, hâlâ da merkezinde. 
Bugüne kadar yazdığım 40 kitabın 
22’si çocuk roman ve hikâyeleri, 
diğerleri ise yetişkinler için 
hikâye, roman ve iki destandan 
oluşuyor. Yazdıklarımın beşi film 
yapıldı. Roman, hikâye, senaryo ve 
film öyküsü olmak üzere yurt içi ve 
yurt dışında birçok ödül kazandım. 
Televizyon ve radyolarda yıllarca 
sohbetlerim yayınlandı, çocuk dizi 
senaryolarım işlendi. 

Çok titizimdir. Tarih ile sosyal ve 
siyasal sorunlar ana kaynağımdır. 
Romanlarım için dört-beş yıl 
çalışmam, kaynak taramam bana 
doğal gelir. Zordan korkmam, 
sıradan ve kolay metinler asla 
yazmam. Okurumdan çaba 
beklerim. Öğrenmek, irdelemek, 
düşünmek isteyen okurların 
yazarıyım. Okurlarım, yazarlarına 
vefa gösteren seçkin kişilerdir.

Onur yazarı olmak, büyük 
bir seçici kurul tarafından 
onaylanmak ve İstanbul Kitap 
Fuarı gibi yurdumuzun en ciddi ve 
büyük fuarında onurlandırılmak, 
bir yazar için varılacak çok 

Ayla Kutlu

We listened to Ayla Kutlu’s emotional 
and thoughtful words about writing and 
being selected as the “İstanbul Book 
Fair’s Honoured Writer.” 

As a child who began reciting poetry at 
the age of four or five before she began 
attending school, literature has always 
been in my life, and it’s still at the centre 
of it. To date I’ve written 40 books, 22 of 
which are novels and short stories for 
children. The rest are short stories and 
novels, including two epics, for adults. 
Five of my works have been turned 
into films. I’ve won many national and 
international awards for my novels, 
short stories, scenarios and film scripts. 
My talks have been broadcast on 
television and radio for years, and some 
children’s series were produced from 
my scenarios. 

 

I’m meticulous. History, social and 
political issues are my main resources. 
It’s normal for me to work on my 
novels for 4-5 years, combing through 
sources. Difficult things don’t frighten 
me, and I never write an ordinary 
or simple text. I expect my reader to 
make an effort. I write for readers who 
want to learn, investigate, think. My 
readers are special people who are 
loyal to their writers.

For a writer it’s a very serious step to 
be the “honoured writer”, to receive 
the approval of such an important 
selection committee and to be 
honoured by a fair like the İstanbul 
Book Fair, Turkey’s largest and most 

9
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gün sürüyor

binin üzerinde 
ziyaretçi 

etkinlik 

The fair lasts for 
nine days

More than 500,000 visitors attend

It encompasses  
300 events

Close to 850 publishers and civil  
society organisations from Turkey  

and abroad participate
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ciddi bir aşama. Elbette emeğin ödüllendirilmesi, 
emekçinin en büyük mutluluk nedenidir. Kendi adıma, 
50 yaşımda ödüllere katılmayı bıraktım. Gençlerin ödülle 
onurlandırılma gereksiniminin benden daha çok olduğunu 
düşünüyorum. Bu ödülün en iyi yanı ise, 40 yıllık yazarlık 
uğraşıma, başvurusuz bir şekilde verilmiş olmasıdır. 

 
 

Bu soruyu hangi yazara sorsanız, -tabii sıradan konularla 
bestseller yazarı olarak çok satış yapanları, başarıyı 
parayla ölçenleri kastetmiyorum- size kaygılı olduğunu 
söyleyecektir. Eğitim ve kültür düzeyi düştükçe okurun da, 
yazarın da kalitesi düşüyor. Çok satış, çok para tek ölçüt 
oluyor. Oysa benim okurlarım dünya görüşü sahibidir. 
Kişilerimi sevseler de sevmeseler de, onların fikir ve 
davranışlarıyla gelişen olaylar çerçevesinde, ülke ve insan 
sorunları üzerine tartışma yapabilirler. Ülkemizde böylesi 
okur azdır, doğru. Dünyada da azdır böyleleri. Ancak onlar, 
yazarların kalitesinin sınırlarını çizer, yükseltir.

 

Devlet Tiyatroları tarafından oyunlaştırılarak sahneye 
taşınan, ayrıca Tunç Başaran’ın senaryolaştırıp “Sen de 
Gitme” adıyla beyazperdeye aktardığı, dünya çapında 26 
ödül kazanan filmin yapıldığı hikâye kitabımı, yazdıklarımı 
okuyan ya da okumayan tüm okurlara öneririm. İnsan 
olmaya dair yüz akının her bir bireyde yaşadığı hikâyeler 
anlatan “Sen de Gitme Triyandafilis”, Bilgi Yayınları’ndan 
çıktı ve hiç eskimedi.

serious fair. Of course, it brings the greatest happiness to 
a worker when their work receives an award. Personally, I 
stopped taking part in awards when I reached the age of 50. I 
think that it’s more important for young writers than it is for 
me to receive awards. The best part of this award is that it was 
given unsolicited for 40 years of work as a writer.

 

No matter which writer you ask this of – naturally, I’m not 
talking about those who write “bestsellers”, sell a lot, and 
measure success in terms of money – they will tell you they’re 
worried about this. As the level of education and culture 
falls, so does the quality of both writers and readers. But my 
readers have a global perspective. They may or may not like my 
characters, but they can discuss problems of the country and of 
humanity within the framework of the events that occur based 
on their ideas and behaviour. True, there are few readers like 
this in Turkey. There are few readers like this anywhere. But 
they are the ones who establish and raise the quality of a writer.

To readers who have read my works as well as those who haven’t, I 
recommend my book of stories “Sen de Gitme Triyandafilis (Don’t 
Go, Triyandafilis)”, published by Bilgi Publications. It includes 
stories about people that experience things any honourable 
person has experienced, and it never gets old. It was adapted for 
the theatre and performed by the Turkish State Theatre. Tunç 
Başaran also wrote a film script based on the book that became 
the film “Sen de Gitme”, which won 26 international awards.

Ayla Kutlu Kimdir?

 

Who is Ayla Kutlu?
Born in Antakya in 1938, Ayla Kutlu graduated from the Faculty of Political Science 
in Ankara in 1960. This masterful author began her literary career in 1975 at the 
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SAHNE STAGE

G Ö R M E D E N
O L M A Z

M U S T
S E E

7 KOCALI HÜRMÜZ  

 

HÜRMÜZ AND HER 7 HUSBANDS 

 

KÜRK MANTOLU MADONNA  

MADONNA IN A FUR COAT  

 

 

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
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T H E A T R E  # S E T S F R E E !
On November 13, the curtain rises on the  
21st  which will present 
a full program of 55 stage performances and 
accompanying activities for theatre lovers. Thirteen 
groups from Turkey will be among the 19 theatre, 
dance and performance troupes appearing at  

which runs through November 29. We took the 
opportunity to speak with actors Tansu Biçer, 

Arslan and Serhan Onat, about the theatre festival 
and Freidrich Dürrenmatt’s remarkable play 
“Uyarca (The Collaborator)”, which they have been 
performing at the festival under the direction of  
Ahmet Mümtaz Taylan on DasDas Stage.
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21’inci  

Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro, dans 

severlere dopdolu bir program sunuyor.  

dahilindeki oyunlardan, usta tiyatrocu 

Serhan Onat ile hem festivali hem de bu  



  
 Doc adında bir bilim adamımız var. 

Zamanında çok ünlü bir bilim adamıyken hayatı tepetaklak 
oluyor ve kirli işlere bulaşıyor. Kendini, yerin beş kat 
altında tuhaf ilişkilerin yarattığı bambaşka bir dünyanın, bir 
şebekenin içinde buluyor. Bu şebekeye birbirleriyle geçmişi 
olan bir Polis ve yeraltı dünyasının Şef’inin katılmasıyla işler 
karışıyor. Bir süre sonra sistem, kendi içinde herkesi tek tek 
yok etmeye başlıyor. Oyun, insanın yalnızca bir sistemin ve 
güce dayalı ilişkilerin geçerli olduğu dünyada, yaşadıklarını 
ve ilişkilerini neye göre düzenleyeceğini, bu ilişkilerin nasıl 
sonuçlanabileceğini kara mizahla birleştirerek çarpıcı bir 
biçimde sunuyor.

 Sistem, kurulan düzeni 
öyle bir hale getiriyor ki; herkes 
kendince durumdan mustaripken 
birdenbire sistemin çarkı içinde yok 
olmaya başlıyor.

 
 Friedrich 

Dürrenmatt’ın 1972’de yazdığı “Der 
Mitmacher” adlı oyun, 1973’te Yücel 
Erten tarafından dilimize “Uyarca” 
olarak çevriliyor. Tam anlamıyla 
“uyarına gelen” demek aslında. Bazı durumların işine 
gelmesi ve işine geldiği gibi hareket edilmesi de diyebiliriz. 

  
Ben Doc’ı oynuyorum. “Uyarca” olan benim 

aslında bu oyunda. Uyarcalık belki insanı hayatta tutuyor, nefes 
almaya devam ediyorsunuz ama hiçbir yere götürmüyor. 

Ben Şef’i oynuyorum. Yeraltı dünyasının 
babalarından biri ama kendini bir iş adamı gibi görüyor. 

  
 We have a scientist named Doc. Once a famous 

scientist,  his life is turned upside down and he becomes 
involved in some dirty business. He finds himself inside 
a gang, in a completely different world five stories below 
ground that has risen out of strange relationships. With the 
joining of a Cop and The Chief of the underworld who have 
a history between themselves, things stir up and the system 
starts to destroy all of them one by one. This black comedy 
presents a striking example of how, in a world in which a 
system and power form the basis of the relationships that 
exist among individuals, experiences and relationships are 
organized and how they can be resolved.

 The system brings the contrived 
order to a point when everyone becomes 
anxious about their own situation and 
suddenly the system starts to destroy them.

 
 Friedrich Dürrenmatt 

wrote the play “Der Mitmacher” in 1972, 
which was translated into Turkish as by 
Yücel Erten in 1973 as “Uyarca” (The 
Collaborator). In fact, what is really meant 
by this is “one who is in accordance with”. 

We could also say “someone who benefits from certain 
conditions, and so acts accordingly.” 

  
I play Doc. In fact, I’m “Uyarca” in this play.  

Collaborating might allow a person to stay alive, but while 
you continue breathing, it doesn’t get you anywhere. 

I play The Chief. He’s one of the 
underworld’s mafia leaders, but he sees himself as a 
businessman. 

Uyarca, 4-5 ve 11-12 Kasım 
ve İstanbul Tiyatro Festivali 
kapsamında 18-19 Kasım'da 
DasDas Sahne’de seyirciyle 

buluşuyor.
Performances of Uyarca are scheduled for 
November 4-5 and 11-12; and for İstanbul 
Theatre Festival on 18-19 November at the 

DasDas Stage.
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Kanbolat Görkem Arslan: Ben Polis'i 
oynuyorum. Gençliğinde bir polis 
memuruyken Şef ile bir karşılaşmaları 
oluyor ve bir şekilde sakat kalıyor. 
Kişisel hırsıyla Şef ’in peşine düşüyor. 
Ama gerekli ipucunu toplayamadığı için 
Şef’i bir türlü kıstıramıyor, ta ki hepsini 
buluşturan şebeke kurulana kadar. Bir 
adalet duygusundan bahsediyor ama 
kişisel hırsını da bu adaletin önüne 
koyuyor.

 Ben Jack! Şirkete iş vermeye 
gelenlerden ve sonunda derin çukura 
gidenlerdenim. Oyundaki karakterleri 
bir duvarın tuğlaları gibi düşünmek lazım. Bir duvarı 
bütünleyebilmek için bu karakterlere ihtiyaç var. Duvar da, 
Dürrenmatt’ın anlattığı sistem aslında.
Serhan Onat: Ben Bill! Babasının ekonomik krizle birlikte 
çöküşünün ve annesinin babasını terk edişinin ardından 
yaşadığı duygusal buhranla birlikte, ekonomik ve toplumsal 
düzen üzerine altı boş bir ideoloji geliştiriyor. Toplum ve 
dünya düzenini mahvetmek için yola çıkıyor. Sonucunda 
beklenmedik bazı rastlantılarla çukurun dibine gidiyor. Bill’den 
bir replikle oyunu özetleyebilirim: “Hiçbir şey yapmamak 
zararlıdır. Akışa uymak, uyarcalık, suça iştirak etmektir.”

Kanbolat Görkem Arslan: Oyunun başında çok kilit bir 
şey söyleniyor aslında: “Günümüzde geçer.” 70’li yıllarda 
yazılmış olmasına rağmen konu hâlâ güncelliğini koruyor. 

Kanbolat Görkem Arslan: I play The 
Cop. While he is a young officer, he has 
a confrontation with The Chief , which 
leaves him crippled in a way. Personal 
ambition leads him to go after The Chief, 
but he can’t manage to trap him because 
he can’t put together all the necessary 
clues, at least not until the network is 
formed tying them all together. He talks 
about a sense of justice, but he puts his 
personal ambition first.

 I’m Jack! I’m one of the people 
who goes to the network for a job and ends 
getting up to his neck in things. You need 

to think of the characters in the play as if they are bricks in 
the wall. And in fact the wall is the system that Dürrenmatt is 
talking about.
Serhan Onat: I’m Bill. He falls into a deep depression after 
his mother abandons his father, who has collapsed as a result 
of economic crisis. Bill’s emotional crisis leads him to develop 
an empty ideology based on economic and social order, and he 
sets out to destroy society and the world. In the end, he sinks to 
the bottom when he runs into some things he didn’t expect. I 
can summarize Bill with one line from the play: “Doing nothing 
causes harm. Going with the flow means joining in the crime.”

Kanbolat Görkem Arslan: There’s a key line at the 
beginning of the play: “This takes place today.” Even though 
it was written in the 1970s, this theme is still relevant today. 

İlk kez 1989 yılında 

gerçekleştirilen İstanbul 

Tiyatro Festivali, 2002 

yılından bu yana iki yılda bir, 

Mayıs ayında düzenleniyordu. 

Festival bu sene, yılda bir 

tekrarlanmak üzere sonbahar 

seyrine geri dönüyor.

First organized in 1989, the 
İstanbul Theatre Festival has 

taken place every other May since 
2002. This year, the Festival is 
returning in autum to be held 

annually.
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BU OYUNLARI KAÇIRMAYIN

 

DON'T MISS THESE PLAYS

 

İnsan ve toplum dönüşmediği sürece, işin özü hep aynı 
kalıyor. Oyunda konuştuğumuz her şey beş dakika önce 
oldu, 10 dakika sonra da olacak. Bu tüm dünya için de 
geçerli. Bence esas tema bu.

 
Serhan Onat: Benim için her şey rüya gibi! Hem ilk 
tiyatro oyunum hem ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’ne 
katılıyorum hem de çok değerli isimlerle, hocalarımla 
çalışıyorum. Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte çalışmak 
ise başlı başına bir okul oldu benim için. Kendimi 
geliştirecek yepyeni şeyler öğrendim, öğreniyorum. 

 
 Dolu dolu bir program, çok güzel 

oyunlar var. Ayrıca yeni tiyatro sahnelerinin açıldığını, 
genç kuşağın tiyatroya dört elle sarıldığını görmek 
çok hoşuma gidiyor. İzlemek istediğim ancak bizim 
provalarımız ya da oyun saatlerimizle çakışan bazı 
oyunları kaçıracağım için de üzülüyorum doğrusu.

As long as people and society don’t change, the essence of 
the matter will remain the same. The things we’re talking 
about in the play occurred five minutes ago, and they’ll 
occur again 10 minutes from now. This holds true for the 
entire world. To me, that’s the real theme.

Ahmet Mümtaz Taylan is an eminent theatre artist. 

 
Serhan Onat: For me everything is like a dream! It’s my first 
theatre performance, the first time I’m participating in the 
İstanbul Theatre Festival, and I’m working with esteemed 
artists, my teachers. For me, getting to work together with 
Ahmet Mümtaz Taylan is like a school in itself. I learned, 
and am still learning brand-new things to develop myself as 
an actor. 

 
 There’s a very full program with 

very good plays. Furthermore, I was very happy to see 
new theatres opened and the younger generation to fully 
embrace the theatre. There are some performances I’m truly 
sorry to have missed because the schedule clashed with 
either our rehearsals or our own performance.
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 Yeni bir tehdide  

 

Trend ••• hot wire
CINEMA
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babylon.com.trissanat.com.tr

zorlupsm.com biletix.com.tr

KONSER CONCERT
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Pegasus'tan 
Anlamlı 
Proje

Bir Dilek Tut 

 

 

B I R D I L E K T U T. O R G

HABER NEWS
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A  M E A N I N G F U L 
P R O J E C T  F R O M 
P E G A S U S

B I R D I L E K T U T. O R G





EXHIBITION

Trend ••• hot wire

BASE'e 
Geri Sayım 
Başladı!
Türkiye’nin ilk kolektif güzel 
sanatlar yeni mezunlar platformu 
BASE, 2017 mezunu yeni nesil 

B A S E . I S T

64 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2017

C O U N T D O W N  T O  B A S E !

 

B A S E . I S T



ronline.com.tr
online shopping

NEW

Tree

Taster Box

Ney

Spring

y



Y O U T H  G E T  T H E I R  “ F I R S T  C H A N C E ”

Esas Holding’in toplumsal yatırımlarını yöneten Esas Sosyal 

tarafından geliştirilen “İlk Fırsat Programı”, üniversiteden yeni 

mezun olmuş gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam 

zamanlı olarak çalışarak deneyim kazanmalarını amaçlıyor. 

Program kapsamında, gençlerin 12 ay boyunca STK’larda istihdam 

edilmelerinin maliyeti karşılanıyor ve ek olarak profesyonel 

gelişim olanakları sunuluyor. Program, uygulanmaya başladığı 

iki yıldan bu yana 35 genç katılımcının kariyer hayatlarına ilk 

adımlarını atmalarını sağladı. Biz de 2017 katılımcılarına*; “İlk 

Fırsat ile hayatınızda ne değişti ve bu süreçte kazanımlarınız neler 

oldu?” ve “2018 programına başvuracak gençler** için önerileriniz 

nelerdir?” diye sorduk. I L K F I R S A T . O R G

The “İlk Fırsat (First Chance) Program” was 

developed by Esas Social, the social investment arm 

of Esas Holding. The program helps new university 

graduates transition from school to work by covering 

costs for one year of full-time employment in non-

governmental organisations (NGOs) and providing 

additional professional development training. Over 

the past two years, 35 participants took first steps in 

their career, gaining work experience and skills. We 

asked participants in the 2017 program* what they 

gained and what tips they have for new applicants for 

the 2018 program**.  I L K F I R S A T . O R G

A Y S E L  G E N Ç

B E T Ü L  T Ü T Ü N C Ü

HABER NEWS

Trend ••• hot wire

66 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2017

AS A FIRST CHANCE PARTICIPANT, AYSEL GENÇ WORKS AT THE MOTHER CHILD EDUCATION FOUNDATION (AÇEV) AS AN “ACCOUNTING AND OPERATIONS ASSISTANT”. SHE WILL COMPLETE THE PROGRAM IN DECEMBER 2017.

AS A FIRST CHANCE PARTICIPANT, BETÜL TÜTÜNCÜ WORKS AT THE TOHUM FOUNDATION FOR AUTISM AS A HUMAN RESOURCES ASSISTANT. SHE WILL COMPLETE THE PROGRAM IN DECEMBER 2017.
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Geleneksel olarak balıkçılık ve inci avcılığıyla ç ğ y
geçinirken, petrol ve doğalgazın keşfiyle köklüg ç , p ğ g ş y
bir dönüşüm yaşayan ve kişi başına düşen milli ş y ş y ş ş ş
gelir oranıyla bugün dünyanın en zengin g y g y g
ülkelerinin başını çeken Katar’ın başkentiş ç ş
Doha için, çölün ortasında yeşeren bir vaha ç , ç y ş
dersek yanlış olmaz. Yapay adaları,y ş p y ,
gökdelenleri, ünlü mimarların imzasını g ,
taşıyan yapıları ve dev alışveriş merkezleriyleş y y p ş ş y
parlayan bu şehri keşfe çıkıyoruz.p y ş ş ç y
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Qatar was a country in which peopleQ y p p

survived by fishing and pearl diving when y fi g p g

the discovery of oil and natural gas y f g

brought about a drastic transformation, g f ,

raising per capita income levels and g p p

making Qatar one of the richest country in g Q f y

the world. To call Doha, its capital, an , p ,

oasis blooming in the desert would not be g

a miststake.e. WWe’e’rere hheading off to discover g ff
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Katara Kültür Köyü
Yaz aylarında hava sıcaklığının 50°C’lere 
kadar çıktığı Doha’da sonbahar ve kış, 
şehrin tadını çıkarmak için en ideal 
mevsimler. Kasım ve Aralık aylarında 
ortalama sıcaklığın 20-25°C olduğu 
şehirde, bu güzel havanın keyfini 
çıkarmak isteyenler için hazırladığımız 
rehberimizdeki ilk durağımız, Katara 
Kültür Köyü. Burası, içinde tiyatrolar, 
konser salonları, opera evi, kütüphaneler, 
amfi tiyatro ve sanat galerilerinin yanı 
sıra dünya mutfaklarından farklı lezzetler 
sunan çok sayıda restoran ve kafeyi de 
barındıran, kocaman bir köy. Ülkenin 
kültürel mirasının korunması ve Orta Doğu 
kültürünün sanatsal faaliyetler yoluyla 
dünyayla kucaklaşması amacıyla kurulan bu 
merkez, yılın her döneminde düzenlenen 
renkli etkinliklerle, hem yerel halkın hem 
de ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekiyor. 
Bir vaha gibi uzanan geniş yeşil alanların 
kucakladığı kültür köyünün en dikkat çeken 
ve en sık fotoğraflanan yeri de Güvercin 
Kuleleri. Yörenin geleneksel mimari 
özellikleri dikkate alınarak inşa edilen bu 
iki kule, güvercinler için sıcak havalarda 
sığınacakları bir barınak olması amacıyla 
yaptırılmış. Katara Kültür Köyü’nün hemen 

Katara Cultural Village
In the summertime Doha can climb to 
temperatures over 50°C, making autumn 
and winter the ideal seasons for enjoying 
the city. Temperatures during November 
and December range around 20-25°C, and 
for those who want to enjoy this beautiful 
weather, the first stop on our guided tour 
is the Katara Cultural Village. Here in this 
huge village you’ll find theatres, concert 
halls, opera houses, libraries, amphitheatres 
and art galleries side-by-side with numerous 
restaurants and cafes offering all kinds of 
international dishes. Founded with the aim 
of preserving the nation’s cultural heritage 
and introducing Middle Eastern culture to 
the world through art, the centre organizes 
interesting events in every season that are 
sure to attract the attention of the local 
population as well as visitors from abroad. 
The cultural village stretches out like an 
oasis, embracing a vast expanse of green. 
The Pigeon Towers are its most striking 
feature – and its most photographed. 
Constructed with an eye to the traditional 
architecture of the region, the two dovecotes 
were built to shelter these birds from the 
hot temperatures. Right next door to Katara 
Cultural Village is the Katara Beach, a 
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yanı başında bulunan Katara Plajı ise 
kış ortasında yazı yaşayabileceğiniz, 
1,5 km boyunca uzanan bir sahil 
şeridi. Adrenalin içeren her türlü 
etkinliğin mevcut olduğu bu plaj, 
ziyaret etmeden dönmemeniz 
gereken yerlerin başında geliyor. 

Aspire Park
Dünyanın en büyük parklarından biri 
olan Aspire, 880 bin metrekarelik 
bir alana yayılıyor. Adını aldığı 
Aspire Zone bölgesinde, çöle nispet 
yaparcasına oluşturulmuş bu devasa 
parkta -inanması zor ama!- yeşile 
doyuyorsunuz. Yürüyüş ve bisiklet 
yolları, çim alanlar ve havuzlar 
parkın keyfini artırırken, dünyanın 
farklı coğrafyalarından getirilen 
225 farklı ağaç türü de gölgesini 
ziyaretçilerden esirgemiyor. Ayrıca, 
24 saat açık olan parkın ışıl ışıl gece 
keyfine de doyum olmuyor.

Katara Geleneksel Yelken Festivali 

The Qatar Traditional Sailing 
Festival

1.5-km strip of sand where you can 
experience summer in the midst of 
winter. The beach is home to all kinds 
of adrenaline-filled activities and is at 
the top of the “must-visit” list. 

Aspire Park
Aspire is spread out over an area of 
880,000 square metres. One of the 
largest parks in the world, the park 
takes its name from the Aspire Zone 
where it is located and appears to 
have been constructed just to spite 
the desert. It’s hard to believe, but it’s 
unbelievably green here! There are 
hiking and biking trails where you can 
enjoy yourself, and with 225 different 
species of trees brought here from 
different regions from around the 
world, visitors don’t have to worry 
about a lack of shade. What’s more, 
the park is open 24 hours a day, so you 
can enjoy a starry night here as well. 
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Doha’nın merkezine yaklaşık yedi kilometre mesafede 
bulunan, palmiyelerin sıralandığı bu kordon boyu, şehrin en 
kalabalık noktaları arasında yer alıyor. Yürüyüş parkurlarının 
yanı sıra restoranların ve dünya markalarına ait mağazaların 
sıralandığı Korniş, turistlerin en sık ziyaret ettiği bölgelerin 
başında geliyor. 

2008 yılının sonunda kapılarını açan ve Doha’nın gurur 
kaynağı olan İslam Sanatları Müzesi, Doha Limanı’na yakın 
bir noktada inşa edilmiş yapay bir ada üzerinde yer alıyor. 
Bu ikonik müze binasının mimarı, Pritzker Mimarlık Ödülü 
sahibi, şu an 100 yaşında olan Çinli-Amerikalı Ieoh Ming Pei. 
Paris’teki Louvre Piramidi’nde de imzası olan ünlü mimar, 
kendisinden müze binasını tasarlaması istendiği dönemde 
emekli olmasına rağmen, ısrar üzerine bu işi kabul etmiş. Pei, 
projeye başlamadan önce İslam mimarisini tanımak üzere 
altı ay İslam ülkelerini dolaştıktan sonra ilhamını Kahire’deki 
Tolunoğulları Camii’nden almış. Müzede, Katar Kraliyet 
Ailesi’nin 1980’lerden bu yana İspanya, Mısır, İran, Irak, 
Türkiye, Hindistan ve Orta Asya’dan topladığı, 7’nci yüzyılla 
19’uncu yüzyıl arasındaki döneme tarihlenen el yazmaları, 
dokumalar, metal, cam ve seramik objelerden oluşan zengin 
koleksiyonu sergileniyor. 

Located approximately seven kilometres from downtown Doha, 
this seaside promenade lined with palm trees is among the most 
crowded spots in the city. The Corniche has walking trails as 
well as restaurants and world-famous, brand-name shops, and 
it’s also the area most frequented by tourists. 

The pride of Doha, the Museum of Islamic Art was constructed 
on an artificial island near the Port of Doha and opened its 
doors in 2008. Its iconic museum building was designed by the 
Pritzker Prize-winning Chinese-American architect Ieoh Ming 
Pei, who also designed the Louvre Pyramid in Paris. Although 
the eminent architect, now age 100, had already retired when 
he was asked to design the museum, he yielded to persuasion. 
Before he began the project, Pei spent six months travelling 
through Islamic countries to familiarize himself with Islamic 
Architecture. In the end, his inspiration for the museum came 
from the Mosque of Ibn Tulun in Cairo. Inside, the museum 
displays a rich collection of 7th-to-19th-century calligraphy, 
weaving, metalwork, glassware and ceramic objects from Spain, 
Egypt, Iran, Iraq, Turkey, India and Central Asia amassed by the 
Qatari Royal Family from the 1980s to the present. 

76 • PEGASUS • KASIM / NOVEMBER 2017

PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to Doha 

101.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS





Arap Modern Sanat Müzesi
Mathaf - Arap Modern Sanat Müzesi, modern ve 
çağdaş sanatta Arap perspektifini ortaya koyan, 
yaratıcılığı destekleyen ve yeni fikirlere ilham 
kaynağı olan eserlere ev sahipliği yapıyor. Bu 
açıdan Katar’da bir ilk ve mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden biri.

Souq Waqif
Arapçada “daimi pazar yeri” anlamına gelen 
Souq Waqif’in tarihi yaklaşık yüz yıl öncesine 
uzanıyor. Geleneksel Katar giysileri ile el sanatı 
ürünleri, baharatlar, tütsüler ve çeşitli hediyelik 
eşyalar bulabileceğiniz bu pazar yerinin kapalı 
ve açık alanlarında, hem dünya mutfaklarından 
hem de yerel mutfaktan lezzetler sunan 
restoranlar yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda 
geleneksel dokusu korunarak yenilenen ve artık 
buraya yerleşen sanat galerileri ile atölyeler için 
de tercih edilen Souq Waqif, çeşitli sergi, konser 
ve festivallere de ev sahipliği yapıyor. 

Modern Arab Art Museum
Mathaf - Arab Museum of Modern Art houses 
works that display an Arab perspective towards 
modern and contemporary art and that serve as 
inspiration for new ideas and support creativity. 
In this sense it is a first in Qatar, and one of the 
places that require a visit.

Souq Waqif
The Souq Waqif – which is Arabic for “permanent 
bazaar” – has a history that goes back around 100 
years. You can find traditional Qatari clothes, 
handcrafts, spices, incense and assorted souvenirs 
at the souk, which has both covered and open areas. 
There are also restaurants serving international 
food as well as the delicious local cuisine. In recent 
years, the bazaar has been renovated in a manner 
that has preserved its traditional feel, and art 
galleries and studios have chosen to make their 
home here at the Souq Waqif, which hosts assorted 
exhibitions, concerts and festivals. 

DEV YATIRIMLAR

2022 Dünya 

GIANT INVESTMENTS
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. Dubai’nin ardından, Orta Doğu’nun yeni 
alışveriş merkezi olma hedefiyle pek çok 
dev AVM’nin inşa edildiği Doha, alışveriş 
sevenler için zengin seçenekler sunuyor. 
Villaggio, Falcon Souk, Ezdan Mall, Lagoona 
Mall, Gulf Mall, The Gate Mall Doha, Festival 
City Mall, Landmark Mall ve QM Gallery Al 
Riwaq bu alışveriş merkezlerinin yalnızca 
birkaçı. Ayrıca bu yılın başında, 7 Ocak- 
7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Katar-
Doha Alışveriş Festivali’nin 2018 takvimi 
henüz netleşmemiş olsa da, yine Ocak ve 
Şubat aylarında düzenlenmesi bekleniyor. 
Bir de küçük notumuz var: Doha’da hâlâ 
uygun fiyatlara inci bulunabiliyor. Kısacası, 
Doha’dan az ya da çok alışveriş etmeden 
dönmek pek mümkün görünmüyor!

. Her ne kadar bir vahada dolaşıyor olsanız 
da, siz yine Doha’ya kadar gitmişken çöl 
havası da alıp bir çöl safarisine katılın deriz. 
Ayrıca çölü ruhunuzda hissedebilmeniz 
için safariye bir tam gün ayırmanızı tavsiye 
ederiz. 

. Doha programınıza, özellikle geceleri 
düzenlenen bir tekne turunu eklediğinizde, 
geziniz daha da renkleniyor. 20 dakikadan 
iki saate kadar uzayabilen turlarda, şehri 
dışardan izlemek gibisi yok. 

Things to Do. Doha aims to follow Dubai as the new 
shopping centre of the Middle East. With this 
in mind, many huge shopping centres have 
been constructed in Doha, giving shopaholics 
a rich variety to choose from. There’s 
Villaggio, Falcon Souk, Ezdan Mall, Lagoona 
Mall, Gulf Mall, The Gate Mall Doha, Festival 
City Mall, Landmark Mall and QM Gallery 
Al Riwaq, to name just a few. In addition, the 
Qatar-Doha Shopping Festival, which took 
place between January 7-February 7 this year, 
is expected to take place again in January and 
February of 2018, although the exact dates 
have yet to be confirmed. One more small 
note from us: You can still find reasonably 
priced pearls in Doha. In short, you’re not 
likely to return from Doha without enjoying a 
shopping spree, whether large or small!

. You can wander in an oasis all you want, 
but if you’ve come as far as Doha, then taking 
in the desert air on a desert safari is a must. 
Moreover, to really catch the spirit of the 
desert, we recommend you set aside an entire 
day for this.

. Liven up your visit to Doha by adding to 
your schedule a boat trip, especially one 
of those organized at night. Tours range 
between 20 minutes to two hours, and there’s 
nothing like them for getting a view of the city 
from afar.
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. Katar, İngiltere’nin sömürgesi iken 3 Eylül 1971 tarihinde 
bağımsızlığını kazanmış ve 2007 yılına kadar bu tarih “Ulusal 
Gün” olarak kutlanmış. Ancak bir kanun değişikliğiyle, 
bu tarihten itibaren 18 Aralık’ta kutlanmaya başlanmış. 
Değişikliğin nedeni ise Katar Devleti’nin kurucusu Şeyh 
Asım Bin Muhammed Bin Thani’nin 18 Aralık 1878’de tahta 
çıkmış olması. Kültürlerine ve geçmişlerine sıkıca bağlı 
olan Katarlılar, her yıl bu tarihte başkent Doha’da büyük 
etkinlikler düzenliyor. Doha seyahatiniz bu tarihe rastlarsa, 
Korniş’te (Corniche) sabah saatlerinde “Katar Ulusal Günü” 
kutlamaları kapsamında gerçekleşen geçit töreniyle, akşam 
saatlerinde gökyüzünde bir görsel şölen yaratan havai fişek 
gösterisini kaçırmamanızı öneririz. 

Ne Yemeli? 
Doha göç alan ve farklı kültürlerin renklerini taşıyan bir 
şehir. Bu durum şehrin yeme-içme kültürüne de yansımış 
durumda. Doha’da yemek konusunda aradığınız her şeyi 
bulabilirsiniz. Dünya mutfağının leziz örnekleri arasında 
İtalyan, Türk ve Yunan mutfakları, şehirde hâkimiyet 
kurmuş görünüyor. Restoranların oldukça şık olduğunu da 
belirtelim. Elbette sadece dünya mutfağı değil, Orta Doğu’ya 
özgü tüm lezzetleri bir arada bulabileceğiniz restoranlar da 
mevcut şehirde. Yarımada üzerinde olması nedeniyle taze 
deniz ürünleri de oldukça rağbet görüyor. İslam Sanatları 
Müzesi’nin beşinci katında bulunan ve dünyaca ünlü şef 
Allan Ducasse’in Orta Doğu’da açtığı ilk restoran olan Idam 
ise şehrin önde gelen mekânları arasında yer alıyor. 

. Formerly a British colony, Qatar gained its independence 
on September 3, 1971. “National Day” was celebrated on 
this date up until 2007, when a law was passed changing the 
date of the holiday to December 18. (The date was changed 
because Sheikh Asım Bin Muhammed Bin Thani ascended 
to the throne on December 18, 1878.) Qataris have a strong 
connection to their culture and their past, and on this date 
each year they organize grand events in Doha. If you happen to 
find yourself travelling to the city during this time, don’t miss 
the morning parade in the Corniche and the beautiful light 
show of the fireworks display in the evening that are organized 
as part of the “Qatari National Day” celebrations. 

What to Eat 
Doha has attracted immigrants who have brought a 
sparkling diversity of cultures to the city. This situation 
is reflected in its dining culture, making it possible to find 
anything you want in terms of food. Italian, Turkish and 
Greek cuisine dominate the various international cuisines 
on offer in the city, and the restaurants are quite elegant, I 
must say. Of course, it’s not just international food on offer 
in Doha; you’ll find all the dishes native to the Middle East 
together in the city’s restaurants, and because Doha is on 
a peninsula, you’ll also find that fresh seafood is widely 
available. Among the places in the city that stand out is 
Idam , located on the fifth floor of the Museum of Islamic 
Arts, the first restaurant in the Middle East to be opened by 
world-famous chef Alain Ducasse.

Katar’da kahve, kakule ile aromalandırılıyor ve 
genellikle hurma ile tatlandırılıyor. Kakule, safran 

ve şeker karıştırılan “qahwa helw” isimli Katar 
kahvesi ise sütle servis ediliyor.

In Qatar, coffee is scented with cardamom and usually sweetened 
with dates. “Qahwa helw” is the name given to Qatari coffee mixed 

with cardamom, saffron and sugar and served with milk.
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Pegasus Hava Yolları, “uçmanın herkesin hakkı olduğu” ilkesiyle hava 
ulaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmak için Ankara ve İzmir merkezli 
uçuşlarının sayısını artırdı.
Ekim ayında başlayan Ankara-Şanlıurfa ve Ankara-Elazığ karşılıklı 
seferleri ile misafirler, haftanın her günü, Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndan Şanlıurfa’ya ve Elazığ’a 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
ulaşabiliyor.  
Pegasus’un İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan gerçekleşen yurt 
içi direkt seferlerine ise Batman ve Muş eklendi. Haftanın üç günü 
gerçekleşen karşılıklı seferler ile misafirler, İzmir’den Batman’a ve Muş’a 
89,99 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşabiliyor.

Pegasus, yeni seferleri ile birlikte misafirlerini, Ankara ve İzmir direkt 
uçuşlarıyla yurt içinde toplam 15 farklı noktaya uçuruyor. 
Pegasus’un Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt içinde İstanbul 
Sabiha Gökçen, İzmir, Bodrum, Trabzon, Antalya, Adana, Van, Gaziantep, 
Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir-Edremit, Adıyaman, Tekirdağ, Şanlıurfa ve 
Elazığ’a direkt uçuşları bulunuyor. 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ise Adana, Ankara, Batman, 
Elazığ, Erzincan, Hatay, İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı, Kayseri, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon 
ve Muş’a gerçekleşen direkt seferlerle ulaşmak mümkün.

In the belief that “everyone has the right to 
fly”, Pegasus Airlines has increased its flights 
through its Ankara and İzmir hubs to allow 
more people to access air transportation.
Starting in October, guests are able to fly daily 
between Ankara-Şanlıurfa and Ankara-Elazığ. 
Ticket prices for flights from Ankara Esenboğa 
Airlines to both Şanlıurfa and Elazığ begin at 
49.99 TL. 
Pegasus has also added Batman and Muş 
to its direct domestic flights available from 
Adnan Menderes Airport in İzmir. Flights are 
available three days a week, and guests can 
purchase tickets from İzmir to Batman or from 
İzmir to Muş for starting prices of 89.99 TL.

With its new routes, Pegasus now offers 
guests direct flights to 15 domestic 
destinations via Ankara and İzmir. Direct 
domestic flights are available from Ankara 
Esenboğa Airport to İstanbul Sabiha Gökçen, 
İzmir, Bodrum, Trabzon, Antalya, Adana, 
Van, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, 
Balıkesir-Edremit, Adıyaman, Tekirdağ, 
Şanlıurfa and Elazığ Airports.
Direct flights are also available from İzmir 
Adnan Menderes Airport to Adana, Ankara, 
Batman, Elazığ, Erzincan, Hatay, İstanbul 
Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri, 
Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon 
and Muş Airports.

PEGASUS’TAN

New Destinations 
from Pegasus’ Ankara and 
İzmir Hubs
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Authenticity, charm, untouched, calm... Foça

ÖZGÜN, 
ALIMLI, 
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PEGASUS 
UÇURUYOR

You can fly to 

39.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS



Önünde sonunda burada yaşayacağıma karar 
verdiğimde, yıllardan 2002’ydi ...

It was back around 2002 when I decided that someday 
I would live in here... 
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Daha Foça’yı görmemiştim bile; 2002’de bölgenin az 
sayıdaki büyük otellerinden birinde bir toplantıya 
katılmak için buraya gelmiştim ve verilen aralardan 
birinde yüzmeye kaçmıştım. Bu kısacık kaçamak beni 
ikna etmeye yetmişti; belli ki burası Türkiye’deki en 
güzel denizlerden biriydi.

Eşimle birlikte birkaç yıl önce ciddi ciddi manzaramızı 
değiştirmeyi düşünmeye başladığımızda, taşınma 
sınırlarımızı kuzeyde Ayvalık’la güneyde Datça arası 
olarak belirlemiştik. Ege kıyısı boyunca keşif gezilerine 
çıktık ve bu gezilerden birinde nihayet Eski Foça’yı 
görebildim. Mevsimlerden kış, yani ev aramak için doğru 
sezondu. Kasaba görece boştu ve burada hep olduğu 
gibi rüzgâr ısırdığından, hava, ateş başında oturup 
gevşemeye pek uygundu. “Satılık Ev” ilânları aradığımız 
araba gezileriyle telefon numarası not etmeleri arasında, 
birkaç uzun ve rahat serpme kahvaltı ile Eski Foça’nın 
merkezindeki iki küçük körfezde, “Büyük ve Küçük 
Deniz”de deniz ürünlerinin tadına baktığımız telaşsız 
akşam yemeklerine de fırsat bulabildik. Ayrıca, eski taş 
evleri hayranlıkla seyrederek sahilin arka kısımlarında 
dolaştık, hatta Eski ve Yeni Foça arasındaki sahilde, 
cesaretimizi toplayıp zaman bile geçirdik; ben resim 
yaparak, eşim balık tutarak...

I hadn’t even seen Foça; I’d come to attend a meeting that 
was being held at one of the few large hotels in the area in 
2002, and during one of the breaks, I snuck off for a swim. 
One minute was enough to convince me: Clearly, this was 
one of the best sea in all of Turkey.

When my husband and I finally started to think seriously 
about a change of scenery a few years ago, we set the 
boundaries of our moving equation at Ayvalık in the north 
and Datça in the south. We headed out on exploratory 
missions along the Aegean coastline, and it was on one of 
these missions that I finally made it into the actual town of 
Eski Foça itself. It was house-hunting season, i.e. winter. 
The town was relatively empty, and with the wind kicking 
up, as it tends to do here, the weather was more conducive 
to huddling by a fireside. In between driving around 
looking for signs advertising “Satılık Ev” (For Sale) and 
taking down phone numbers, we managed to enjoy a few 
long and lazy “serpme kahvaltı” (breakfast) and equally 
unhurried fish dinners on the “Big and Little Seas”, the 
two small bays that make up the centre of Eski Foça. We 
also wandered around behind the waterfront, admiring the 
old stone houses, and we even braved the seafront between 
Eski (Old) and Yeni (New) Foça, where I did some drawing 
and my husband did some fishing...

 



Henüz buranın sakinleri değildik ama 
kendimizi burada hoş karşılanmış 
hissediyorduk; hem de Türkiye’nin 
sahil kasabalarının ekonomisinin 
temelini oluşturan turist kalabalıklarına 
gösterilen hoşluktan oldukça farklı bir 
biçimde. Meselâ, ikinci kez ev avına 
çıktığımızda, “Gece geç gelirsek boş 
bir odanız var mı?” diye sormak için 
Fokai Pansiyon’u  aradığımızda, “Tabii 
ki sizin için bir odamız var” dedi ilgili 
kişi; ama az sonra çıkacaktı, anahtarları 
karşıdaki bakkala bıraksa olur muydu? 
Düzenli müşterileri olduğumuzu 
falan düşünmeyin sakın, oraya daha 
önce sadece bir kez gitmiştik. Ama 
o, bize çoktan komşuları olmuşuz 
gibi davranmıştı. Yerel halkın bu 
tür mütevazı incelikleri de, önünde 
sonunda buraya yerleşmeye karar 
vermemizin en önemli nedenlerinden 
biri oldu. 
Özünde Eski Foça, kendine ait bir 
cazibe ve özgünlüğü ile hâlâ bir balıkçı 
köyü. Çekiciliğinin bir kısmı, şüphesiz 
daha yavaş zamanlara ait iyi korunmuş 
taş evlerinden geliyor, doğru ve büyük 
bir kısmı da coğrafi konumuyla ilgili 
-kim suyla çevriliyken stresten ölür 
ki? Ama kasabanın huzurlu doğasının, 
mimarisinden ve coğrafyasından çok 
kasaba sakinlerinin doğasıyla ilgisi var.

Although we weren’t yet residents, we had the 
feeling of being welcomed in a way that was 
very different from the “welcomes” extended 
to the mobs of tourists upon whom so much 
of Turkey’s coastal economy depends. For 
example, on our second round of house-
hunting, we called up the Fokai Pansiyon to 
ask if they would have a room available if we 
arrived late in the evening. “Yes, of course”, 
there’d be a room available for us, said the 
manager, but since she’d be leaving shortly, 
would we mind if she just left the key to our 
room with the “bakkal” (grocery) across 
the street? You’d think we were regular 
customers, even though we’d only been there 
once before. In fact, she made us feel as if we 
were already neighbours. Also it was this type 
of unassuming kindness on the part of the 
locals that was one of the main reasons why 
we decided to settle down here in the end. In 
its heart, Eski Foça is still a working fishing 
village with an authenticity and charm all 
its own. True, some of this charm comes 
from the well-preserved stone houses, which 
belong to what was undoubtedly a slower 
time, and some of it has to do with its ideal 
geographical settting -who can be stressed 
out when they are surrounded by water? But 
the relaxed nature of the town has less to do 
with its architecture and geography than it 
does with the nature of the town residents 
themselves.
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LOCAL KNOWLEDGE:  
TIPS FOR TOURISTS
Foça gets its fair share of weekend visitors 
from İzmir, which is only a stone’s throw 
away. However, outside of İzmir, Foça doesn’t 
have the same kind of name-recognition 
as other Aegean resort towns like Çeşme, 
Bodrum, or Ayvalık. That doesn’t seem to 
bother the town’s residents, who appear to be 
rather happy to have remained undiscovered 
by the mass-tourism industry. On the other 
hand, the ones I spoke to were equally pleased 
to share their “Tips for Tourists” interested 
in spending a long, lazy weekend in Foça. I’ll 
relay them to you as they were told to me:

“Just grab a tea and a book, and 
head for the seaside.” 
This comes from Güler Aktaş who came 
from Ardahan to Bağarası, one of the small 
area attached to Foça, as a child more than 
20 years ago. She also recommends going 
out of your way to try the tandır kebab at the 
Kozbeyli Sofrası in Kozbeyli, another village 
outside Foça. 

“Take a trip to the Siren Rocks.” 
This recommendation came first from Neşe 
Gökyapı, the manager of the Fokai Pansiyon, 
who had so impressed me with her kindness 
back while we were house-hunting. It was 
seconded by Kadriye Fırat, who I talked to 
at the stand where she sells stuffed mussels. 
For those who may not know, the Sirens were 
creatures half-bird and half-women whose 
singing was so beautiful that it lured sailors to 
their deaths on the rocky islets in the Aegean. 
In fact, it is likely that the alluring voices 
mentioned in Homer’s “Odyssey” belonged 
not to any mythological creatures, but to the 

 

Foça, bir adım uzaklıktaki İzmir’den ciddi 
sayıda hafta sonu ziyaretçisi alıyor. Öte 
yandan Foça, -İzmir dışında- Çeşme, 
Bodrum ya da Ayvalık gibi diğer Ege sahil 
kasabalarının tanındığı kadar tanınmıyor. 
Bu durum da, kasabanın sakinlerini rahatsız 
eden bir şeymiş gibi görünmüyor; daha çok, 
kitle turizmi endüstrisi tarafından henüz 
keşfedilmemiş olmaktan memnun bir halleri 
var. Öte yandan, yerel halktan konuştuğum 
kişiler, Foça’da uzun, sakin bir hafta sonu 
geçirmek isteyen turistler için ipuçları 
verirken de, bir o kadar mutluydu. Bana 
söyledikleri şekliyle aktarıyorum: 

gidin.”
Bu tavsiye, yaklaşık yirmi yıl önce, henüz bir 
çocukken ailesiyle Ardahan’dan gelip Foça’nın 
Bağarası beldesine yerleşen Güler Aktaş’tan 
geldi. Kendisi ayrıca, Foça’nın dışındaki bir 
başka belde olan Kozbeyli’ye gidip Kozbeyli 
Sofrası’nda tandır kebabı denememizi de 
önerdi. 

 
Bu tavsiye, ev ararken inceliğiyle beni çok 
etkileyen Fokai Pansiyon’un idarecisi Neşe 
Gökyapı’dan geldi. İkinci kez de, midye dolma 
tezgâhında sohbet ettiğim Kadriye Fırat 
tarafından tekrarlandı. Bilmeyenler için, 
Sirenler, söyledikleri şarkıların güzelliğiyle 
denizcileri Ege’nin kayalık adacıklarına çekip 
ölümlerine neden olan yarı kuş, yarı kadın 
yaratıkların ismi. 
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Aslına bakarsanız, Homer’in “Odesa”sında 
bahsettiği bu baştan çıkarıcı seslerin 
mitolojik bir yaratığa değil de, bu adacıkları 
mesken tutan ve kasabaya ismini veren 
foklara ait olması çok mümkün. Yaklaşık 
elli yıl boyunca kocasıyla birlikte bir balıkçı 
teknesinde çalışan Kadriye Fırat, foklara 
eskisi kadar denk gelmediğini söylüyor.

 
ziyaretçi olarak gelin.” 
Bu bilgece sözler, Foça’nın doğal çevresini 
korumak için geliştirilmiş birçok yerel, ulusal 
ve uluslararası projede görev almış olan deniz 
biyoloğu Esra Kartal’a ait. 1990’dan bu yana, 
Deniz ve Kıyı Koruma Alanı olarak tanımlı 
Foça, Akdeniz foku, yeşil deniz kaplumbağası, 
caretta caretta, üç farklı yunus türü ve 
önemli bir gıda kaynağı olan, deniz suyunu 
filtreleyen ve kıyısal erozyonu engelleyen 
deniz eriştesi gibi tehlike altındaki türlere 
ev sahipliği yapıyor. Bana göre Esra 
Kartal’ın sözleri, insanlar olarak olabildiği 
kadar doğru davranmamız gerektiğinin ve 
faaliyetlerimizin Foça’nın, bizden çok daha 
önce yaşamış olanlar da dâhil sakinlerini 
nasıl etkilediğinin bir hatırlatıcısı. 

seals that inhabited the islets and from whom 
the town of Foça gets its name -“fok” is Turkish 
for seal. Sadly, Kadriye Fırat who has worked 
a fishing boat with her husband for around 50 
years, says she no longer comes across seals like 
she used to... 

 
come as a visitor.” 
These words of wisdom come from Esra 
Kartal, a marine biologist who has taken 
part in a number of locally, nationally and 
internationally funded projects aimed at 
preserving Foça’s natural environment. A 
designated Marine and Coastal Protected 
Area since 1990, Foça is home to endangered 
species like the Mediterranean monk seal, the 
chelonia mydas and caretta caretta sea turtles, 
three different species of dolphins, and “deniz 
eriştesi (eelgrass)”, an important source of 
food and habitat that also helps filter water 
and protect against coastal erosion. To me, 
Esra Kartal’s words are a reminder that we as 
humans need to be on our best behaviour and 
remember how our actions affect all of Foça’s 
residents, including the ones who have lived 
here for a lot longer than we have. 
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PEGASUS     

 
Pegasus Begins 
Flights to Bingöl

Yeni hatlarla uçuş ağını genişletmeye devam eden ve 
uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava 
Yolları, yurt içinde uçtuğu hatlara Bingöl’ü ekledi ve iç 
hat nokta sayısını 37’ye çıkardı. Satışa açılan İstanbul 
Sabiha Gökçen – Bingöl karşılıklı seferleri 17 Ocak 
2018’den itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi 
günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilecek. 
Misafirler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
Bingöl’e 79,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek. 

Pegasus Airlines, which believes that everyone has the 
right to fly, continues to widen its flight network with 
new destinations. With the addition of Bingöl to its 
domestic destinations, Pegasus now flies to 37 cities in 
Turkey. Flights between İstanbul Sabiha Gökçen and 
Bingöl Airports begin on January 17, 2018 and will be 
available three days a week (Mondays, Wednesdays, 
Saturdays). Guests can fly between İstanbul and 
Bingöl starting prices of 79.99 TL. 

 BUBAN CHIMNEYS





PEGASUS’UN 2018 YAZ SEZONU 

Pegasus Hava Yolları, heyecanla beklenen 2018 yaz sezonunu özel fiyatlarla 

satışa açtı. Yaz sezonunu doya doya yaşamak isteyenlerdensen biletlerini 

şimdiden al, yurt içine 49,99 TL, Kuzey Kıbrıs’a 89,99 TL ve yurt dışına 

44,99 $’dan başlayan fiyatlarla seyahat etme fırsatını kaçırma. 

Bodrum

Antalya

Fethiye

Roma
Paris

Barselona

 

37 72 40
109   



SUMMER 2018 TICKETS NOW  
ON SALE FROM PEGASUS
Pegasus Airlines’ long-awaited 2018 summer tickets are now on sale at special 

prices. If you’re one of those people who want to get the most enjoyment out of 

summer, don’t miss this opportunity to travel for prices as low as 49.99TL  

within Turkey, 89.99TL to North Cyprus, and $44.99 for international flights.

Don’t forget! There’s plenty to do during the 
summer. You can enjoy your entire day in 
Bodrum, listening to your favourite music while 
looking at the most beautiful colours of the 
sea. You can lose yourself in the blue waters of 
Antalya or . If you want to try something 

over Fethiye
your tickets at today’s low prices lets you start 

dreaming about the enjoyable summer holiday 
and looking forward to it with excitement.
What do you say to travelling abroad, enjoying 
the warm weather while discovering new 
countries? This summer you’ll have the 
opportunity to enjoy ice cream as you get to 
know Rome, wander the streets of Paris and 

Barcelona.

Don’t limit your summer holiday to just one trip! Start planning now,  
and travel a lot in summer 2018!
You can visit the  website and use Pegasus’s mobile app to look over Pegasus’s 109 
destinations in 40 countries, including 37 destinations within Turkey and 72 destinations abroad.



.

THERE ARE MANY THINGS YOU CAN LIVE WITHOUT,
BUT NOT EDUCATION.



••• çocuklar

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
EVERYTHING IS FOR KIDS

Kids



Çocuk ••• kids
SCIENCE

CUTE ANIMALS 
National Geographic KIDS
In association with National Geographic KIDS

ALPAKA

 YILI 

ALPACAS
Alpacas were domesticated  

by the Incas more than  
6,000 

climbers and 
swimmers  

 ringed tails
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EN HIZLI

CHEETAH

fastest

CHIMPANZEE

They shape and use sticks

ORTA GÜNEY 

SLOTH
Central

South America

EN KÜÇÜK 

BELUGA WHALE

smallest species of 
whale
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 FOR KIDS
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Çocuk ••• kids
YEMEK FOOD

Carefully separate the three egg whites from the yolks. 
Beat the whites together until they form stiff peaks. Add 
the powdered brown sugar a little at a time, followed by 
the lemon juice, continuing to beat well after each 
addition. Divide the meringue in two, and pour into two 
separate bowls to obtain two different colours.  
Add ½ cup raspberry syrup for the pink and 2 tsp cocoa 
powder for the brown. Line an oven tray with baking 
paper, and arrange the meringue on the tray in funny 
shapes. Cook at 110°C for 1.5 hours. Remove from the 
oven, add chocolate chips for eyes, and then let cool. 
These meringue cookies will keep for a very long time in 
an air-tight jar, and they’re great for kid’s parties.

Friendly Ghosts
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Lifestyle
••• 

DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.



Bizler, üzerinde yaşayan canlılar olarak, günlük 
yaşantımıza Dünya’nın yer çekimi etkisi altında devam 
edip gideriz. Ancak atmosferde 100 km ve üzerine, yani 
uzay olarak kabul edilen boşluğa çıktığımızda 
vücudumuz artık Dünya yüzeyindeki gibi hissetmez. 
Vücudumuz uzayda tam olarak Dünya’nın çekim 
etkisini hissetmediği gibi, sürekli bir serbest düşme 
halinde olur. Peki, bu durum vücudumuzu nasıl etkiler?

As creatures living on this earth, we go about our daily 
lives under the effect of earth’s gravity. But when we go 
up 100 km or more above the earth’s surface – in other 
words, in that emptiness we refer to as space  – we don’t 
feel the full gravitational pull of the earth, but we remain 
in a state of free falling. So how are our bodies affected by 
this condition?

••• lifestyle

D R . S E L Ç U K  T O P A L
(@astronomTurk)

What 
Happens 
to Human 
Body in 
SPACE?
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NE OLUR ?





-  
Uzayda, kemik yoğunluğu, ayda yüzde bir kadar düşüş 
gösterebilir! Bu miktar, yaşlı insanlardaki bir yıllık toplam 
kemik kaybına eşittir hemen hemen. Kana karışan bu aşırı 
kalsiyum, böbrek taşı riskini de artırır. Birçok astronotun 
Dünya’ya döndüğünde böbrek taşı düşürmesinin  
nedeni budur. 
-  
Uzay koşullarında vücut sıvıları artık Dünya’nın merkezine 
doğru olan yer çekimini hissetmez. Bu nedenle vücuttaki 
kanın dolaşımından sorumlu olan kalp, Dünya’da olduğu kadar 
güçlü çalışmak zorunda değildir. Bu durum, zamanla kalbin 
boyutlarında küçülmeye neden olur. 
-  
Astronotlar atmosfer dışında olduklarından, uygun kıyafetler 
giyseler bile uzay radyasyonuna yeryüzündeki insanlara 
kıyasla daha fazla maruz kalır. Bu radyasyon vücudu birçok 
yönden olumsuz etkiler. Örneğin koroner kalp hastalığı  
riskini arttırır.
-  
İnsan omurgasında bulunan omurga kemikleri arasındaki 
diskler, Dünya’nın çekim etkisiyle sürekli bir baskıya 
uğramaktadır. Uzayda ise, bu diskler üzerinde böyle bir baskı 
yoktur. Bu da disklerin arasındaki mesafenin genişlemesine ve 
sonuç olarak omurganın, dolayısıyla boyun uzamasına  
neden olur. 
- 
Denge organlarının yer aldığı iç kulak, uzayda, Dünya’da 
olduğu gibi çalışmaz. Bu nedenle göreve yeni başlayan 
astronotların uzayda yaşadığı ilk sorunlardan biri de, denge 
kaybı nedeniyle oluşan uzay tutması olur. 
- 
Astronotlar için 24 saatlik bir günden söz edilemez. ISS 
(Uluslararası Uzay İstasyonu) Dünya etrafında 90 dakikada bir 
tur atar. Yani 24 saat içerisinde Dünya etrafında 16 kez döner. 
Yani 16 kez gün doğumu ve gün batımı yaşar. İşte bu nedenle 
astronotlar, bu koşula uyum sağlayana kadar uyku sorunu çeker. 
- 
Uzay ortamında yürümek diye bir şey yoktur! Astronotlar 
kuş misali havada süzülürler. Bu da, kasların çok daha az 

-  
In space, bone density drops up to one percent a month! This 
is about the same amount that elderly people normally lose in 
a year. The excess of calcium in the bloodstream increases the 
risk of kidney stones and is the reason why so many astronauts 
have passed kidney stones after returning to earth.
-  
Under the conditions in space, bodily fluids are no longer 
affected by the earth’s gravitational pull. For this reason, 
the heart, which is responsible for circulating the blood 
throughout the body, doesn’t have to work as hard as it does on 
earth. As a result, over time, the heart shrinks in size.
-  
In comparison to a person on earth, astronauts outside the 
earth’s atmosphere are exposed to more radiation, even 
when they are dressed in protective clothing. This radiation 
has a number of negative effects on the body; for example, it 
increases the risk of coronary disease.
-  
Due to the effects of the earth’s gravity, the discs between the 
bones of the spine are constantly under pressure, but there 
is no pressure on these discs when in space. This causes the 
spaces between the discs to widen, and as a result, our spines 
lengthen and we grow taller. 
- 
Our inner ears, where the organs that regulate balance are 
located, don’t function the same in space as they do on earth. 
For this reason, one of the first things a newly assigned 
astronaut experiences in space is a loss of balance, which leads 
to space sickness.  
- 
When it comes to astronauts, we can’t speak of a 24-hour day. 
The International Space Station (ISS) revolves around the 
earth once every 90 minutes, which adds up to 16 revolutions 
over a 24-hour period. Until they become accustomed to these 
conditions, astronauts experience sleeping problems. 
-  

There’s no such thing as walking in space! An astronaut glides 
through space like a bird, which means that the muscles 
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çalışmasına ve giderek büzüşmesine yol açar. Aylarca uzayda 
kalmış bir astronotun, yani aylarca yürümemiş bir kişinin, 
Dünya’ya döndüğünde bir süre yürüme zorluğu çekmesinin 
nedeni de budur. 
- 
Mikro-çekim nedeniyle vücudun üst kısmında toplanan 
vücut sıvıları nedeniyle “şişkin yüz” denilen bir durum 
ortaya çıkar. Astronotların suratlarının kırmızı ve şişkin 
olmasının nedeni budur. Uzayda, bacaklardan beyne doğru 
hareket eden sıvı miktarı, neredeyse iki litredir!
- 
Bu nedenle bağışıklık sistemi tehlike altına girer. Uzay 
boşluğunda küçücük bir alanda kalmak, insan psikolojisini 
olumsuz etkiler. Dışarısı ölümcül radyasyonla dolu minicik 
bir evin içinde, uzun süre izole yaşamak, her insanın 
dayanabileceği bir durum değildir. 
- 
“Uzayda dışarı çıkıp şöyle güneş altında birkaç tur atıp 
D vitamini alayım” deme şansınız yok! O nedenle 
astronotlar, D vitamini başta olmak üzere, çok sayıda 
vitamin takviyesi alır.
- 
Uzayda bir atmosfer olmadığı için maruz kalınan alçak 
basınç nedeniyle kanda baloncuklar oluşmaya başlar. Bu da 
vücudun bir miktar şişmesine neden olur. Ama aşırı şişmiş 
balon misali, bir patlama yaşanmaz. 
- 
Alçak basınca bağlı olarak sıvının kaynama noktasının 
düşmesi nedeniyle kanın kaynamaya başlayacağı sanılır. 
Heyecan ve korkudan dolayı mecazî anlamda belki kan 
kaynamaya başlar ama gerçek anlamda böyle bir şey 
yaşanmaz! Çünkü uzay ortamında vücudun iç  
basıncı korunur.
- 
Çünkü donma olayının gerçekleşmesi için vücut ısısının 
çok daha soğuk olan uzay ortamına -ki vücudun güneş 
görmeyen kısmı ortalama -250 dereceye maruz kalacaktır!- 
transfer edilmesi gerekir. Ancak uzayda ısınızı transfer 
edecek bir şey yoktur! 
- 
Vücudumuzdaki tüm hava uzay ortamına kaçar! Maksimum 
15 saniye içinde havasız kalırız. Beynimize giden oksijen 
kesildiği için önce bilinç kaybı başlar ve muhtemelen birkaç 
dakika içinde de malum sonuç bizi bekler! 

İlk uzay deneyiminizde sizleri nelerin beklediğini biliyorsunuz 
artık. Ama merak etmeyin, muhtemelen uzay aracının dışına 
bir uzay kıyafeti içerisinde çıkacaksınız. Astronotların uzay 
aracının dışındaki görevlerinde, yani uzay yürüyüşlerinde, 
onları koruyan yegâne şey de, bu özel kıyafetleri. Siz siz 
olun, üzerinizde uzay kıyafeti olmadan uzay aracının dışına 
çıkmayın! Zaten anneniz de sizi iyice giydirmeden dışarı 
çıkmanıza izin vermez; ne de olsa üşütebilirsiniz!

work much less than usual, and eventually they begin to shrink. 
An astronaut who has spent months in space – in other words, a 
person who has not walked in months – will experience problems 
walking when he or she returns to earth. 
- 
Microgravity causes bodily fluids to gather in the top part of the 
body, which results in a condition referred to as “puffy face”. This is 
the reason why astronauts’ faces become red and swollen. In space, 
nearly two litres of fluid moves from the legs up to the brain!
- 
This is the reason why the immune system is at risk. Staying in a 
tiny space in the emptiness of space has a negative effect on human 
psychology. Living for a long time in isolation inside a miniature 
house with deadly radiation outside is not something that 
everyone can tolerate. 
- 
“I think I’ll step outside and walk around in the sun and soak up 
some Vitamin D” is something you won’t have a chance to say in 
space! This is why astronauts take a lot of vitamin supplements, 
especially Vitamin D.
- 
Because there is no atmosphere, there is low pressure in space, 
and this can cause air bubbles to develop in the bloodstream. This 
may cause a certain amount of swelling in the body, but you won’t 
explode like an overfilled balloon. 
- 
It’s thought that our blood begins to boil in space because the 
boiling point of fluids is lower than on earth. While your blood 
might boil metaphorically with excitement and fear, you won’t 
experience blood boiling in the literal sense of the word, because 
the body maintains its internal pressure while in space.
- 
In order to freeze in space, where the temperature is much colder 
than human body temperature (the part of your body that is not 
facing the sun experiences temperatures of around -250 degrees!), 
there would have to be heat transfer from your body to space. But 
in space, there is nothing that your heat can be transfered to!
- 

All the air inside our body disappears when we are in space! 
We can survive for 15 seconds at most without air. When the 
oxygen supply to our brain is cut off, we first begin to lose 
consciousness, and within minutes, certain death awaits us! 

Now you know what is waiting for you during your first time up 
in space. But don’t worry, it’s likely that when you step out of 
your spaceship, you’ll be wearing your spacesuit. This special 
costume is the only thing that protects the astronauts while 
they are on space walks, performing their duties outside of their 
space vehicle. So be sure never to step outside your spaceship 
without your spacesuit on! Besides, your mother wouldn’t let 
you go out if you’re not dressed warmly – you might end up 
catching a cold!
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YOU CAN 
HELP MAKE A 
DIFFERENCE

“Çocuğum büyüyünce bana ‘anne’ diyebilsin yeter...” 

Otizmli çocuk annesi Deniz Bilgiç’in, dünyadaki 

milyonlarca annenin ortak umudunu dile getirdiği bu 

sözleri, Tohum Otizm Vakfı’nın da sesi olmuş. Son 

yıllarda, hızlı bir artış gösteren otizm ile ilgili bilmemiz 

gerekenleri ve son gelişmeleri Tohum Otizm Vakfı Kurucu 

Başkanı Mine Narin’den dinliyoruz.

“If my child grows up being able to call me “mom” that will 

be enough...” These words from Deniz Bilgiç, the mother of 

a child with autism, give voice to the shared hope of 

millions of mothers in this world. They are also the words of 

the “Tohum (Seed)” Autism Foundation. Its founder, Mine 

Narin, talked to us about some of the important facts and 

new developments relating to autism, a condition that has 

grown rapidly in recent years.
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Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında 
fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk. Otizmin, 
beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi 
sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Çocuğun 
çevresi ile yeterli sosyal ilişki kuramaması, dil-iletişim 
alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı 
davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanıyor. Otizmli 
çocukların fiziksel gelişimleri ve dış görünüşleri diğer 
çocuklardan farklı değildir. Belirtiler, davranışlarındaki 
farklılıklar ile yaşamın ilk yıllarında fark edilebilir.

 
Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya 
geliyor. Dünyada her 20 dakikada bir, çocuklardan 
birine otizm tanısı koyuluyor. Türkiye için yaptığımız 
projeksiyona göre, ülkemizde 0-18 yaş arasında, yaklaşık 
352 bin otizmli çocuk ve gencimizin eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklediğini 
söyleyebiliriz.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek ilacı; 
erken tanıyı takip eden sürekli ve yoğun özel eğitimdir. 
Vakfımızın kuruluş amacı da bu zaten; erken tanı ve 
eğitimle çocukları topluma, eğitim, iş ve sosyal hayata 
kazandırmak, ailelerine ve topluma yük olmaktan çıkıp 
katkıda bulunacak bağımsız bireyler hâline getirebilmek.

Autism is a complicated developmental disorder that is present at 
birth and usually becomes apparent within the first three years of 
life. It’s thought that autism stems from certain problems in the 
nervous system that affect brain structure or activity. It is diagnosed 
based on a child’s inability to form sufficient social relationships, 
obvious developmental difficulties in the area of verbal 
communication and obsessive forms of behaviour. The physical 
development and outward appearance of children with autism 
are no different from those of other children. Signs of behavioural 
differences can be observed during the first years of life.

 
One out of every 68 children born in the world today is at risk of 
developing  autism. Every 20 minutes somewhere in the world 
a child is diagnosed with autism. Our projections indicate that 
there are around 352,000 children and young people between 
0-18 years of age with autism in Turkey  who are waiting to 
receive educational, health and social services.

The only treatment for autism, the only “medication” available 
today, is early diagnosis followed by ongoing and intensive special 
education. In fact, our foundation was established with the aim of 
ensuring children benefit from early diagnosis and treatment so 
they can participate in education, work and social life to become 
independent individuals who don’t present a burden to their 
families or society. 



Türkiye’deki vakıf ve derneklerin en önemli 
sorunu çalışmalarının devamlılığını, 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
genişletebilmek için kaynağa ihtiyaç 
duymaları. Biz de gelirlerimizin 
önemli bir kısmını bu etkinlikten 
kaynak sağlayarak yaratıyoruz. 
10’uncu Yılbaşı Alışveriş Şenliği,  
22 ve 23 Kasım’da, İstanbul’da, Four 
Seasons Hotel at the Bosphorus’ta 
gerçekleşiyor. Etkinlikten sağlanan 
gelir, Tohum Otizm Vakfı’nın 
projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç 
duyan otizmli çocuklara aktarılıyor.

 
Kesinlikle! Tohum Otizm Vakfı olarak, son 
dönemde attığımız güçlü adımlardan biri 
de Kiehl’s ve Akademi ödüllü ABD’li oyuncu 
Matthew McConaughey ile yaptığımız 
işbirliği oldu. Güçlerimizi birleştirerek 
yürüteceğimiz #ParçasıOl kampanyası ile 
ülkemizde de otizm konusunda farkındalığı 
artırmayı amaçlıyoruz. 
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The greatest challenge faced by the foundations and associations 
in Turkey is sustainability. To maintain and expand their 

activities, securing and broadening their 
financial resources are a necessity. Our 
foundation is able to secure a significant 
amount of financing through the New Year’s 
Shopping Fest, which is now in its tenth year.  
It will take place in İstanbul on November  
22-23 at the Four Seasons Hotel on the 
Bosporus. The Tohum Autism Foundation 
uses the income obtained through the fair 
to conduct projects and provide educational 
scholarships to children with autism.

Absolutely! One of the important steps 
the Tohum Autism Foundation has 
taken recently is partnering with Kiehl’s 
and Academy-Award winning actor 
Matthew McConaughey. We’re joining 
forces and running our #ParçasıOl 
campaign in order to raise awareness 
about autism in Turkey. 

“#ParçasıOl 
kampanyası ile 
otizm konusunda 
farkındalığı 
artırmayı 
amaçlıyoruz.”
“We aim to raise 
awareness about 
autism with #ParçasıOl 
campaign.”
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Parlak koyu yeşil yaprakları, tazeyken çıtır çıtır olan sapları, çabucak pişmesi, hatta çiğ bile 
yenebilmesiyle ıspanak, kuşkusuz vazgeçilmez kış sebzelerinden biri. 

With its shiny, dark-green leaves and stems that are crunchy when fresh, it cooks in no time, and it can 
even be eaten raw. There’s no question about it; spinach is an essential winter vegetable.

ISPANAK
Queen Of The Winter Greens: Spinach
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*http://www.seroba-lifesciences.com/alflorex-wins-best-gastrointestinal-product-award/ (Erişim: Temmuz 2017). 

**Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. (Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29960 Mükerrer)



••• lifestyle

For the Crust:

1/2 tsp salt
125 g butter
1 egg yolk
1/4 cup of water
For the Filling:
500 g spinach
1 medium onion

ground nutmeg
3-4 tbsp vegetable oil
For the Topping:
3 eggs
1 cup of milk
1 cup of cream
1 cup of ground yellow cheese

Hamuru için:

 

6 

SPINACH QUICHE
PREPARATIONS
For the crust, place the sifted flour 
and salt in a bowl. Remove the 
butter from the refrigerator, cut 
into cubes, and add to the flour 
and salt. Rub these ingredients 
together with your finger tips. Add 
the egg yolk and water, and knead 
together until it reaches the 
consistency of dough. Cover with 
plastic wrap, and let the dough 
rest in the refrigerator for 1/2 hour.

For the spinach filling, rinse the 
spinach well, and then drain. Peel 
the onion, and cut it into cubes. In 
a large frying pan, sauté the 
onions and spinach, add the salt 
and spices, and remove from the 
heat. Roll out the dough, spread it 
over a greased pie dish, and prick 
the bottom with a fork. Cook for  
10 minutes in a preheated  
oven at 170°C.

Pour the spinach filling into the 
half-cooked pie shell. In a separate 
bowl, beat together the three 
eggs, milk and cream, and pour 
over the spinach filling. Cook in the 
hot oven for an additional 20 
minutes. Sprinkle the grated 
cheese on top, and continue 
cooking until the cheese has 
melted and started to brown. 
Remove from the oven, cool,  
slice, and serve.
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1 package “farfalle” 
(bow-tie pasta)
1 bowl crumbled feta cheese
1 kg spinach 

For the Béchamel Sauce:
30 g butter

500 ml milk
1 bowl shredded yellow cheese

PREPARATIONS
Clean the spinach well, boil, 
strain, squeeze dry, and chop 

“al dente”, strain it, and pour it 
into a deep, oven-proof glass 

shredded spinach, and mix 

butter, and add the milk a little at 
a time, stirring constantly and 
letting the sauce come to a boil 

over the pasta mixture, and 
sprinkle the yellow cheese on 

Remove from the oven when it 

1 paket fiyonk makarna

 

500 ml süt
 

6  

 BAKED PASTA WITH SPINACH
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BatıGöz; İzmirlilerin 13 senedir 

tanıdığı, sektöründe bilindik bir sağlık 

markası. İzmir’in yanı sıra; geçtiğimiz 

seneden bu yana Altunizade ve Sefaköy 

olmak üzere iki farklı lokasyonda 

İstanbul’a da hizmet vermeye başladı. 

Grubun sadece İstanbul ve İzmir’de 

değil; Diyarbakır, Manisa, Ukrayna, 

Romanya, Süleymaniye ve Erbil’de de 

şubeleri var. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 

hizmet vermeye başlayan BatıGöz 

Sağlık Grubu kurucusu Dr. Mehmet 

Söyler ile grup hakkında görüştük. 

BatıGöz’ü bundan 13 sene önce ben ve 

birkaç göz doktoru arkadaşımla beraber  

İzmir’de kurduk. İzmir Çankaya 

şubesinden sonra sırasıyla İzmir 

Hatay ve İzmir Şirinyer’de yatırımlara 

devam ettik. Sonra yurt dışı ve İstanbul 

yatırımları geldi. Bugün itibariyle 

İzmir’de üç şube, İstanbul’da iki şube, 

kalanı Manisa, Diyarbakır Ukrayna, 

Süleymaniye ve Erbil olmak üzere dokuz 

lokasyonda 250’yi aşkın personeliyle 

hizmet veren bir sağlık grubu hâline 

geldik. Şimdi ise Balçova Asmaçatı 

AVM’de göz hastalıklarının yanında 

genel branşlarda da hizmet vereceğimiz 

BatıGöz Asma Çatı Tıp Merkezi’mizde 

kasım ayı itibariyle hizmete başlıyoruz. 

Yeni dönem gelişim stratejimizde, 

hizmetlerimizi genişletmeyi ve genel 

sağlık branşlarında da insanlara hizmet 

vermeyi planlıyoruz.

Grup olarak, görme ve görme ile ilgili 

her türlü sağlık sorunu ve tedavisi ilgi 

alanımızda.  Göz doktoru hassasiyeti 

hastalarımızın sağlığını düşünürken;  

Smile Lazer ve Presbyond Lazer gibi  

en güncel tedavi yöntemlerini de 

yakından takip ediyor ve uyguluyoruz. 

Bütün hizmetlerimizi de bu yönde 

veriyoruz. Yeni dönemde büyüme ve 

gelişim stratejimizde hizmetlerimizi ve 

hizmet alanımızı genişletmeyi ve genel 

sağlık branşlarında da hizmet vermeyi 

planlıyoruz. BatıGöz Asmaçatı Tıp 

Merkezi projesi bu stratejinin ürünü.  

Asmaçatı’da gözün yanı sıra dahiliye, 

ortopedi, kulak burun boğaz, genel 

cerrahi, ortopedi, kadın hastalıkları, 

kardiyoloji, göğüs hastalıkları, üroloji, 

çocuk sağlığı ve hastalıkları, ağız ve 

diş sağlığı, beslenme ve diyet, nöroloji, 

beyin cerrahi ile acil, radyoloji ve 

laboratuvar bölümleriyle de Kasım 

ayından itibaren teşhis ve tedavi 

hizmeti veriyor olacağız.

Evet, önümüzdeki dönemde yurt 

içi ve yurt dışında bazı yatırım 

düşüncelerimiz var. Özellikle yurt 

dışı yatırımlarına öncelik vereceğiz. 

Yatırımda ana fikrimiz her fırsatı 

değerlendirmek değil. Hizmet 

kalitemizi yükseltebileceğimiz, grubun 

gelişimine katkıda bulunacak nokta 

ve hizmetlere odaklanmak istiyoruz. 

İnsanların hayatlarına düzgün bir 

şekilde devam etmelerine yardımcı 

olmak ve sevdikleriyle daha mutlu bir 

hayat sürmelerine katkıda bulunmak 

da işin başka bir haz noktası.

Tüm arkadaşlarımla birlikte, her 

hastayla, yola çıktığımız ilk günkü 

şevk ve azimle ilgileniyoruz. Bence 

başarımızın ve büyümemizin sırrı 

burada yatıyor. Şimdiye kadar 

hastalarımız tüm kliniklerimize gönül 

rahatlığıyla geldiler. Aynı şekilde yeni 

merkezimiz olan BatıGöz Asmaçatı 

Tıp Merkezi’mize de gönül rahatlığıyla 

gelebileceklerini ve eksiksiz, tam 

hizmet alabileceklerini söylemek 

isterim. 
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Mascara
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BAKIMSIZ KALMAYIN
TAKE CARE OF YOURSELF
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Bir kibrit kutusu peynir, iki 
zeytin…

Vücudu 

3D LAZER LiPOLiZ iLE YILLARA MEYDAN OKUYUN!
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İnce kanüllerle cerrahiye gerek kalmadan yağların lazer ile 
eritilerek alınması, ardından cildin ultrason ve radyofrekans ile 
gerilmesidir. 

Spor şekil için değil sağlık için yapılır. Hiçbir doku hiçbir 
yöntemle diğerine dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu 
yüzden bilinçli plates ve fitness hocaları, personel trainingler, 
spor eğitmenleri kaslarını göstermek için öncelikle yağlarından 
kurtuluyorlar. Bel bandı gitmeden karın kasları görünmüyor ne 
yazık ki! Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme, gögüs kasları 
sporla iyice şişirilirse daha büyük ve kadınsı görünüyor.  Şekil 
değiştirme amaçlı spor yapıldığında alttaki kaslar şiştiğinden 
daha memeli ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı spordan hiç 
etkilenmiyor. Fit bir görünüm için öncelikle bel-göbek bandı ve 
bacak-basendeki yağ dokusundan kurtulmak gerekiyor.

Diyet ile aynı şekil sadece küçülür, değişmez. İri elma daha küçük 
bir elma olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek bandı irileşmiş 
dümdüz bir vücuttan çay bardağına benzer bir kavis, zayıflayarak 
oluşturulamaz.

3D Lazer lipolizde bölgesel yağ fazlalıklarına sırasıyla 3 sistem 
uygulanıyor. Yağ hücrelerini patlatmak için iki ayrı dalga boyuna 
sahip bir lazer, ardından cildi germek ve selülitleri gidermek 
için ultrason ve radyofrekans uygulanıyor. Bu sayede yağlar 
yok olurken cilt germe etkinliği de maksimuma çıkarılıyor. 
Uygulama sonrası cilt daha sıkı ve pürüzsüz görünüyor.

Bel,göbek, sırt, bacak içi, popo altı banana hattı, diz içleri, basen, 
bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya uygulanıyor.  Erkeklerde en çok 
bel-göbek bandına uygulanıyor. Sonrasında gıdı ve jinekomasti 
geliyor. Özellikle kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı gibi deri 
sarkmasından çok korkulan bölgelerde ekstra cilt germe 
etkisinden dolayı son derece güvenli.

Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak alan özel bir sistem 
sayesinde doğal yağ hücreleri memelerde, kalçalarda ve 
yüzde kullanılabiliyor. %90 ın üzerinde bir kalıcılık söz 
konusu. Memede doğal bir silikon alternatifi ve kalçaları 
dolgunlaştırmada en iyi seçenek.

Klasik liposuction ucu keskin kanüllerle katı yağ dokusunun 
rendelenmesidir. Bu yüzden ağrısı ve riskleri fazladır. Kanüller 
iri olduğu için giriş delikleri çok büyüktür. İyileşme sonrası 
portakal kabuğu gibi pütürlü bir deri görüntüsü kalır. Tekrar kilo 
alınınca girintili çıkıntılı görüntü iyice belli olur.  Liposuction 
işlemi, deri gerginliğine hiçbir katkıda bulunmadığı için 
operasyon sonrası deride sarkma ve dalgalanmalar sık görülür.  
Oysa 3D lazer lipolizde kanüller saç teli inceliğindedir, yağlar 
eritilerek alındığı için bir yan etki sözkonusu değildir. İzler belli 
olmaz. Cerrahi kesi yoktur. Ciltte dalgalanma ve çökme olmaz, 
liposuctionun aksine deri önceki haline gore daha gergindir.

Çok hızlı. Hemen gündelik hayatına dönülebiliyor. Uygulama 
bölgesi çok büyükse birkaç gün dinlenmek de tercih edilebilir. 

Uygulama bölgesinde görülen hafif bir morluk ve ödem dışında bir 
yan etkisi yok. Bunlar da tamamen geçici.

Sonuç anında görülüyor. 2-3 ay zarfında ödemin tamamen gitmesi 
ve derinin sıkılaşmasıyla netleşiyor.

Bir hafta korse kullanımı dışında dikkat edilmesi gereken özel bir 
durum yok. Sonrasında pansuman gerekmiyor.

Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan şekil kalıcı. Kilo  
alınırsa genel bir kalınlaşma oluyor, şekil bozulmuyor.

Ergenlik sonrası yapılabiliyor. Özellikle bu yaş grubunda 
erkeklerde jinekomasti (meme büyümesi), kızlarda basen 
en sık yapılan iki bölge. Orta yaşta ve ileri yaşta şekli bozan 
yağlanmaların olduğu her bölgeye yapılabiliyor.

Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102cm nin 
üzerindeyse tip II diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, 
solunum sistemi hastalıkları için ciddi bir risk oluşuyor. Bu 
bölgedeki yağın alınması iç organlar üzerindeki basıyı kaldırarak 
çalışmalarının normale dönmesini sağlıyor. Ayakkabısını bile 
bağlamakta güçlük çeken, nefes almakta zorlanan ileri yaştaki 
göbekli hastalara öncelikle bu yükten kurtulmaları; sonrasında diyet 
ve sporla şekillerini ve sağilıklarını korumaları tavsiye ediliyor.
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Bu ay maddi konularda bir hareketlilik 

Finances are a hot-button issue this 
month. Although a decision regarding 

you stress, you’re also in a productive 

comes to excessive spending.

During the month of November you’ll be 
able to make decisions to change your daily 
activities and the things you spend time on. 

develop your skills may be on the table.

related to moving, setting up house or 

come onto the agenda.

your social relations this November. The 
stress being felt among your social circle 

month.

önemli. 

During November you may experience 
a change in your environment. 
Opportunities for education, travel, 

your perspective come knocking at your 
door. A positive development regarding 

KOÇ I ARIES

TAURUS

YENGEÇ I CANCER VIRGO

GEMINI

LEO

dönemdesiniz. 

This month you’ll get the opportunity to 
take some steps regarding your needs 

your life may react to this initiative. You’re 
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November may open new doors for you in 

to debts, assets and liabilities, loans, and 

Try to make some time for yourself 

for strengthening your spiritual side and 
deepening your inner world through 

provide these opportunities, now is the 
ideal time to start looking around, sending 

who provide you with information that 

looks like a month when new people, 

plans for travel, both literally and as an 

AKREP I SCORPIO

CAPRICORN PISCES

YAY I SAGITTARIUS

LIBRA

TTA SSUUSSUUSUUUUUU

During the month of November you may 

your initiatives that involve shared goals 
KOVA I AQUARIUS



 
Our Flight Network

... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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Our Flight Network

... Information about passenger rights

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

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

ONLINE CHECK-IN

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timing of online check-in procedures may vary from 
one airport to another; get the most up-to-date 

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

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE
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Dear Guests

Genel  /  Kontrolsüz Kopya   

1. Yolcu ve Kabin    EU 2015-1998 Ek 4-C
 güvenlikle ilgili  alanlarda ve uçakta  maddeleri  izin verilmez.

a) Silah, tabanca ve mermileri   cihazlar
Tabanca, revolver, tüfekler, av  oyuncak tabancalar ve gerçek silahlar için   hava 
ve CO2  Pelet tabancalar,     Yayvan oklar, Sinyal flare ve 

   ve  silahlar, sapanlar ve 

b)  silahlar
 tabanca, ston batonu, topuz, göz  gaz, tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale 

getiren  gazlar ve spreyler.

c) Keskin uçlu veya keskin  nesneler
Buz  6 cm'den büyük        Kutu kesiciler, Balta,  
6cm'den büyük Makaslar.

d) Alet 
Levyeler, Teleskopik  elektrikli aletler dahil olmak üzere matkaplar ve testereler, Lehim  
6cm'den büyük  veya 

e) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softbol  Coplar,   

f) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya   tehdit edebilecek yetenekte veya 
görünen  maddeler ve   maddeler ve cihazlar;
Mühimmat,    ve sigortalar,  vb taklit  cihazlar,

 el  ve   askeri mühimmat, havai  ve  piroteknikler,
Duman üreten bidonlar ve duman üreten  dinamit, barut ve plastik 

2.  Kontrol  Bagaj-   LiSTESi-Ref. EU 2015-1998 Ek 5-B
   kontrol  bagajda   

Mühimmat,    ve sigortalar,  el  ve  askeri mühimmatlar 
dahil olmak üzere,   tehdit eden ciddi yaralanmaya neden olabilecek  ve 

 maddeler ve cihazlar. Havai  ve piroteknik duman üreten kutular ve duman üreten  
Dinamit barut ve plastik 

 tehlikeli maddeler kurallar  kabin veya kontrol  
bagajda 
a. Bütan çakmak  çakmak  ve zippo çakmaklar.
b.  suyu, Peroksit, Oksijen jeneretörleri, Radyoaktif madde ve radyoaktif ilaçlar.
c. Asit gibi  malzemeler, Civa ve  hücre pilleri ile  tüplü  
d.  deposu  ve  kamp 
e.   2,5 kg'dan fazla kurubuz ve güçlü 
f. Yanma  ve boya, cila ve çözücüler gibi  malzemeler.
g. Lityum pil veya piroteknik  içeren güvenlik tipi çanta veya  evrak 

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak  üzerinde  ancak kontrol  bagajda  
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No Dangerous Goods On Aircraft 

PG-YE-BK-004  / 1 / 21.6.2017                     

1. Passengers and Cabin Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES-Ref. EU 2015-1998 
Attachment 4-C
Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following articles into 
security Restricted areas and on board an aircraft.

a) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles
Pistols, revolvers, rifles, shotguns, toy guns and replicas capable of being mistaken for real weapons 
Compressed air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of fire arms, cross bows and arrows Signal 
flare and starter pistols, harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b) Stunning devices
Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers.
Other disabling and incapacitating gases and sprays like animal repellent, capsicum and acid sprays 
Animal stunners and animal killers.

c) Objects with a sharp point or sharp edge
Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.  
Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres; box cutters, hatchets, cleavers Scissors with 
bladesof more than 6 cm as measured from  the fulcrum, bolt and nail guns.
  
d) Workmen's tools
Crowbars, Drills and Saws including cordless portable power tools.
Blowtorches, tools with a blade or shaft of more than 6 cm.

e) Blunt instruments - objects capable of being used to cause injury
Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs, blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.

f) Explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing capable, of being used 
to cause serious injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:  
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica or imitation explosive devices,  
Mines, grenades and other explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics  
Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges, Dynamite, gunpowder and plastic
explosives.

2. Hold Baggage - LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU 2015-1998 Attachment 5-B
Passengers are not permitted to carry the following articles in their hold baggage:
       
Explosives and incendiary substances and devices capable of being used to cause serious injury or to 
pose a threat to the safety of aircrafts, including Ammunition, blasting caps, detonators and fuses, mines, 
grenades and other military explosives Fireworks and pyrotechnics smoke-generating canisters and 
smoke-generating cartridges Dynamite gunpowder,
and plastic explosives.

3. Dangerous Goods - Exempt from transportation as cabin or hold baggage
The following dangerous goods are completely exempt from any kind of transportation:
a. Butane lighter gas, lighter fuel and Zippo lighters.
b. Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen generators, Radioactive material and radioactive medicine.
c. Corrosive materials like acids, mercury and wet cell batteries as well as filled scuba diving bottles.
d. Fuel containers and camping stoves which are not emtied and cleaned.
e. Dry ice in quantities of more than 2,5 kg per person and strong magnets.
f. Combustion engines and flammable materials like paint, lacquers and solvents.
g. Security-type brief case or attache' cases incorporating lithium batteries or pyrotechnical devices.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on the person but are not allowed in the hold 
baggage. 
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Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers 
with prescribed medicines may take these 
with them provided the amount is enough for 
the journey and is in its original packaging. 
Please 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 dâhil her türlü sıvı
 Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar, 

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
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Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT
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Important Reminders for Our Guests

Welcome on Board! 

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. 

 

uyun. 

No 
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 Hakaret ve sövme

 Tehdit

from the cockpit, a cabin crew or another officer of a 
civil aircraft.

civil aircraft 

 Intimidating behavior 

 Smoking on-board  
 Tampering with smoke detectors 

 Using a portable electronic device when prohibited 
 to do so.

 of the flight

passengers

alcohol which was not provided by crew 
members

Engaging in or displaying indecent or lewd 
behavior

lavatories

Tampering with smoke detectors

Using a portable electronic device when not 
permitted to do so

Removing or damaging safety or emergency 

REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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To make sure that dealing with the complexities of travel documents and visas won’t prevent you from 
enjoying a trip abroad, we’ve added a new app to our system. From now on, you can use Timatic to 
find all the information you need about travel documents and visas for any country all in one place.

Nedir Bu Timatic?
Pegasus olarak IATA (International Air 

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

Minimum passport 
validity requirement

Visa requirements Documents valid for entry 
into country of arrival Maximum amount of 

cash that can be brought

Gereken 

Required 
taxes/duties

Requirements for 
travelling with pets

Health 
regulations and 

recommendationsWhat is Timatic?

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

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

How to use Timatic?

 
ve “ ” 

First, visit  and click 

PNR 

Enter the PNR number 
on your ticket and

Click on “Document Checklist” and 

IMPORTANT 

1

2 3

!
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Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Is it an 
international 

Have you Have you 

International Line Domestic Line} }

Immediately clear 

As soon as you get your  boarding pass

Proceed to passport 

Welcome to International Arrivals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

that you have received 

security problems.

For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport
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Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın farklı alanlarına yerleştirilen 34 
kioskundan birini kullanarak uçağa ulaşmak için 
harcadığınız süreyi kısaltmanız mümkün. 
Kiosklar özellikle uçuş trafiğinin yoğun 
olduğu tatil dönemlerinde misafirleri uzun 
kuyruklarda beklemekten kurtarıyor. Kiosklar 
sayesinde misafirler, işlemlerini birkaç dakika 
içinde tamamlayarak biniş kartlarını sıra 
beklemeden kendileri alabiliyor. Kiosk ekranları 
ile gideceğin noktayı yeni eklenen şehir listesi 
sayfasından kolayca seçerek check-in işlemini 
hızlıca tamamlayıp biniş kartını yine kiosktan 
bastırarak alabilirsin.

Unutma! kiosklar check-in’e uçuşuna 23 saat 
kala açılır ve uçuşuna son 1 saat kala kapanır. 

If you haven’t had a chance to check-in online, 
you’re short of time, and you can’t even bear to 
think about the check-in queue at the airport, 
don’t worry. Our kiosks will let you get everything 
done faster.
By using one of the 34 Pegasus self-service 
kiosks stationed throughout Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, you can cut down on the time 
it takes to get to your plane. The kiosks are 
especially helpful during the holidays, when 
flight traffic is at its peak, and save our guests 
the trouble of waiting in long queues. Thanks 
to the kiosks, our guests can get their own 
boarding passes in a matter of minutes with no 
wait. On kiosk screen, you can easily choose 
the destination you want to visit from the 
newly added cities page and check-in. Then 
you can take your boarding card from the kiosk 
easily.

Don’t forget! Kiosk opens 23 hours before your 
flight and closes one hour before your flight.

 

Info

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

the kiosk areas.

Airports that 
have kiosk are
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SUDOKU
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KOLAY Easy ORTA Medium

 Help the pilot

2 8 3 5 9

7 3 5

6 1 7 3 4

3 1 2

9 6 8 2 4 1

2 5 4

1 7 8 2 4

3 4 7

2 8 1 9 3

9 3 8

1 4 3 5

3 2

4 6 5

8 5 7 4

7 6 3

4 7

9 2 6 8

2 7 9
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ORTA MediumKOLAY Easy

Help the pilot
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