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Müzik keyfiniz Vodafone 
Red’le uçakta devam ediyor
Çevrimdışı müzik dinlemenizi sağlayan Spotify Premium 
üyeliği ve birçok ücretsiz Premium İçerik,
Vodafone Red’in 7 artısından sadece biri.

Arayın, gelelim: 0850 250 20 55

Vodafone

Red M ve Red L Tarifelerindeki aboneler faydalanabilirler. 
Vodafone Red Tarifeleriyle birlikte alınabilecek Premium İçerikler, tarifelere göre değişiklik gösterebilir. Yalnızca aktif statüdeki Red XS, Red S, Red M, Red L Tarifelerindeki 
aboneler Premium İçeriklerden faydalanabilir. Ücretsiz Spotify Premium üyeliğinden yalnızca aktif statüdeki Red L Tarifesi’ndeki aboneler ve Digiturk Play Sinema üyeliğini 
aktifleştirmemiş Red M aboneleri faydalanabilir. Bu içeriği seçen abonelere, 12 ay boyunca geçerli Spotify Premium üyeliği verilecektir. Digiturk Play Süper Lig Taraftar Paketi 
içeriğinden aktif statüdeki ve Digiturk Play Sinema üyeliğini aktifleştirmemiş Red L aboneleri faydalanabilirler. Abonelerin, Premium İçerikleri kullanırken tüketecekleri 
internet, tarifelerindeki internet kotasından düşecektir. Vodafone ve içerik sağlayıcı anlaşmalı firmalar, Premium İçeriklerin yapısında değişiklik yapma ve bu içerikleri 
sonlandırma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/Red





Sertaç HAYBAT
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Pegasus Airlines General Manager

Sevgili Misaf irlerimiz, 
Mart ayında Pegasus Ailesi’nde 
önemli bir değişiklik olacak. 
2005 yılında tarifeli seferlerimizi 
başlatarak Türkiye’yi yepyeni bir iş 
modeli ile tanıştıran Pegasus Hava 
Yolları’nda 11 yıldır yürüttüğüm 
Genel Müdürlük görevini bu ay 
itibariyle tamamlayarak görevime 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak    
devam edeceğim. 

Türkiye’de havacılık normlarını 
değiştiren Pegasus’un yeni döneminde 
de stratejimiz her zamanki gibi net; 
sizlere en uygun fiyatları sunabilmek 
bu sayede Türkiye’yi ve yeni ülkeleri 
daha fazla deneyimleme imkânı vermek 
olacak… 

Pegasus Ailesi olarak size en iyi fiyatları 
sunmak, geniş ek hizmet ağımızla 
dilediğiniz gibi kişiselleştireceğiniz 
seyahat deneyimini yaşatmak için genç 
filomuzla ve yenilenen web sitemizle 
sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da Pegasus’un büyüme hikayesi yeni 
başarılara imza atarak devam edecek ve 
Türkiye’de havacılığın gelişmesine hep 
birlikte tanıklık edeceğiz. 

Amman ve Gabala’ya 
seferlerimiz başlıyor
2015 yılında gerçekleştirdiğimiz 
uçuşlarımızla 22,34 milyon misafirimize 
uygun fiyatlarımızla seyahat etme, 
farklı deneyimler yaşayarak yeni 
anılar biriktirme imkanı verdik. 
2016 yılında da misafirlerimizi farklı 
ülkelere ulaştırmaya ve uçuş ağımızı 
genişletmeye devam ediyoruz. 

Misafirlerimiz, 18 Mart’tan itibaren 
haftanın 6 günü İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Azerbaycan’da 
Gabala’ya ve 20 Mart’tan itibaren 
haftanın üç günü Ankara Esenboğa 
Havalimanı üzerinden Ürdün’ün 
başkenti Amman’a uçabilecek.

Yeni hatlarımızla 41 ülkede 103 
noktaya ulaşan uçuş ağımız içerisinden 
dilediğiniz şehri seçebilir ve seyahatinizi 
yenilenen flypgs.com’u ziyaret ederek 
en kolay şekilde planlayabilirsiniz. 

Keyifli uçuşlar, hoşçakalın.

Dear Guests, 
In March, important changes will 
take place within the Pegasus 
Family. This month, I will step 
down as Pegasus Airlines’ General 
Manager, a position I’ve retained 
for 11 years, ever since we began 
our scheduled flights ,introducing 
Turkish aviation to a new business 
model in 2005 and I will be continuing 
my duties as Board Member.

In this new era for Pegasus, an airline that 
has changed the standards of aviation in 
Turkey, our strategy is as clear as always: to 
offer you the most affordable prices so that 
you can experience more of Turkey and new 
countries abroad.

As the Pegasus Family, we’ll continue 
to provide you with our full range of 
advantages to give you the best-priced and 
most personalised travel experience with 
our ever-expanding selection of additional 
services, together with a brand-new and 
improved website and  the youngest fleet of 
aircraft in Turkey.

The story of Pegasus’s growth is set to 
continue, charting new successes and 
contributing to the development of 
aviation in Turkey, which we will all be 
witness to.

Flights to Amman 
and Qabala Begin
In 2015, our flights made it possible 
for 22.34 million guests to travel 
inexpensively and store up new memories 
as they enjoy an array of new experiences. 
In 2016, we’ll continue taking our guests 
to new countries and broadening our 
network of destinations.

Starting from March 18, our guests can 
fly to the city of Qabala in Azerbaijan 
six days a week from Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, and from March 20 
they’ll be able to fly to Amman, the 
capital of Jordan, from Ankara Esenboğa 
Airport three days a week.
With our newly expanded flight network 
that includes 103 destinations in 41 
countries, you’ll be able to plan your trip to 
your chosen city ever more easily now from 
our newly designed website flypgs.com.

Have a pleasant flight.
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GENEL KOORDİNATÖR
General Coordinator

Sibel DEMİRTAŞ 
sibeld@group-medya.com

KREATİF DİREKTÖR 
Creative Director

Halil ÖZBAYRAK 
halilo@group-medya.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Managing Editor

Sema USLU 
semau@group-medya.com

GÖRSEL YÖNETMEN 
Art Director
Yavuz AYDIN 

yavuza@group-medya.com

EDİTÖRLER Editors
Egemen AKAR 

egemena@group-medya.com
Şule KÖKTÜRK

sulek@group-medya.com
Gizem KIRCA

gizemk@group-medya.com
Zeynep Merve KAYA

zeynepk@group-medya.com
Irmak YAŞAR

irmaky@group-medya.com

FOTOĞRAF Photo
Hakan AYDOĞAN 

Erhan TARLIĞ

ÇEVİRİ-DÜZELTİ 
Translation-Proofreading (TR-EN) 

Deborah SEMEL DEMİRTAŞ, 
İdil KARACADAĞ, Özgür BİRCAN

REKLAM SATIŞ 
ve PAZARLAMA 
ADVERTISING
Tel: 0212 224 93 30 (pbx) 
Faks: 0212 224 86 46

REKLAM GRUP BAŞKANI
Advertising Group President
Gürhan GEZER
gurhang@group-medya.com

REKLAM GRUP 
BAŞKAN YARDIMCISI
Advertising Group Vice President
Işıl BAYSAL TURAN
isilb@group-medya.com

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
Advertising Coordinator
Göktuğ Bedri EVREN
goktuge@group-medya.com

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
Advertising Coordinator
İpek AKSOY TUNALI
ipeka@group-medya.com

REZERVASYON MÜDÜRÜ
Manager of Reservation
Ender PARLAR 
enderp@group-medya.com

REKLAM GRAFİK
Advertorial Graphic
Mesut ÖZTÜRK
mesuto@group-medya.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
CONTACT US

YÖNETİM 
MANAGEMENT

YAPIM-YAYIN
PRODUCTION & PUBLISHING
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İmtiyaz Sahibi PUBLISHER
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri AŞ Adına Nevzat ÇALIŞKAN (Sorumlu) 

nevzatc@group-medya.com

Pegasus Hava Yolları Adına Katkıda Bulunanlar CONTRIBUTORS
Diğdem CENGİZ GÜRSEL, Selay GÜNTEKİN, Özge BAŞEFE KARBEYAZ

Yönetim Yeri MANAGEMENT OFFICE
Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4, 34381, Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 224 93 30(pbx) Faks: 0212 224 86 46

group-medya.com

BASKI PRINTING 

PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673. Sokak No: 34 Esenyurt-İstanbul Tel: 0212 622 63 63
info@promat.com.tr  www.promat.com.tr

BASKI YERİ VE TARİHİ-PUBLISHING PLACE AND DATE İstanbul, Şubat 2016 / February 2016
YAYIN TÜRÜ - PUBLICATION GENRE Yerel Süreli Yayın / National Periodical Publication ISSN: 2149-8547

(*) 0888 228 12 12 numaramızın tüm kullanıcılar için (Türk Telekom, 
Turkcell, Vodafone, Avea) ücretlendirme periyodu (vergiler 
dahil) saniye olarak hesaplanıp, 1,5 TL/DK olarak, operatörünüz 
tarafından faturanıza yansıtılacaktır. 
(**) İtalya için çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00–13.00 ve 
14.00–18.00’dir. Sabit hat tarifesinden ücret 0,10 €/DK+KDV’dir.
(*) To call our reservation number (0888 228 12 12) from all operators (Türk 
Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea) will be calculated as seconds (including 
taxes), 1.5 TL per minute and will be reflected in your monthly bill. 
(**) Working Hours for Italy: 9.00-13.00 and 14.00-18.00.  From fixed line calls 
will be calculated as seconds (including taxes), 0,10 € per minute.

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

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

FRANCE - FRANCE  0033170 700 737
ALMANYA - GERMANY  01806 333 737 
İNGİLTERE - UK  0845 0848 980 
İSVİÇRE - SWITZERLAND  0900 110 737 
AVUSTURYA - AUSTRIA  0043 1 267 6992 
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  
0090 850 250 67 77

TEMSİLCİLİKLERİMİZ  OUR AGENTS  

GÜRCİSTAN - GEORGIA  00995 32 240 00 40
LÜBNAN - LEBANON  00 961 1 369 869
İTALYA - ITALY  0039064985641 
UKRAYNA - UKRAINE  0038 0800 505 510
ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
KOSOVA - KOSOVO  00 381 38 225 810
KAZAKİSTAN - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
İSRAİL - ISRAEL  03 3721278
KUVEYT - KUWAIT  00 965 22447709
BAHREYN - BAHRAIN  00973-38817488
KATAR - QATAR  00 974 4421807
ABD - USA  0090 850 250 67 77 
KANADA - CANADA  0090 850 250 67 77 
B. ARAP EMİRLİKLERİ - UAE  00971 4 357 81 28 

Pegasus  Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group 
Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun 
olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  Magazine’nin isim ve yayın hakkı 
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı, 
fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların 
sorumluluğu ise sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri Inc. in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name 
and publishing rights of Pegasus magazine are held by Pegasus Airlines. All rights 
are reserved that  pertain to the written materials, photographs and illustrations 
published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or 
reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in 
the magazine are the sole responsibility of each advertiser.
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 TREND HOT WIRE
18 I ESKIŞEHIR’DE MIZAH VAR

HUMOR IN ESKİŞEHİR
Eskişehir Uluslararası Komedi ve Tiyatro 
Festivali’nin ilki, 9-24 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor. 
The first Eskişehir International Comedy and 
Theater Festival will take place between March 9-24. 

20 I ISTANBUL’DA TANGO RÜZGÂRI
 TIME TO TANGO IN ISTANBUL

“TanGO TO Istanbul” sekizinci kez, 1-6 Mart 
tarihleri arasında tangoseverleri İstanbul’un 
çeşitli mekânlarında bir araya getiriyor. 
“TanGO TO Istanbul” , now in its eighth year, will 
bring together tango enthusiasts between March 
1-6 at various venues in Istanbul. 

22 I HARLEM GLOBETROTTERS   
 GELIYOR

MAKE WAY FOR THE HARLEM 
GLOBETROTTERS

Harlem Globetrotters daha önce NBA’de oynamış 
ve dünyanın çeşitli yerlerinde gösteri maçlarına 
çıkan oyuncuları bir araya getiriyor. 
Harlem Globetrotters bring together former NBA 
basketball players for exhibition matches all over the 
world. 

28 I DUBAI’DE SANAT RÜZGÂRI 
 ART BREEZES THROUGH DUBAI

Uluslararası sanat fuarı Art Dubai, bu yıl 16-19 
Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
International art exhibition Art Dubai will be held 
this year between March 16-19.

40 I MEKÂNLARA RUH KATAN   
 FOTOĞRAFLAR

PHOTOGRAPHS THAT ADD SOUL 
TO A PLACE

Ziya Tacir’e sanatı ve seyahat tercihleri ile ilgili 
merak ettiklerimizi sorduk.
We talked to Ziya Tacir about his art and his travel 
preferences.

 PORTRE PORTRAIT
 58 I AYŞEGÜL ALDINÇ
“Sek’iz”isimli albümüyle hayranlarının karşısına 
yine büyüleyici güzelliği ile çıkan Ayşegül Aldinç, 
Pegasus Magazine’in konuğu oldu. 
With her latest album “Sek’iz”, enchanting her 
audience with her beauty. She’s our guest this month.

18

İçindekiler ••• contents

28

40

52

58

8 • PEGASUS • MART / MARCH 2016





İçindekiler ••• contents

138

114

100

 SEYAHAT TRAVEL
74 I BAHAR YÜRÜYÜŞLERİ
 SPRING STROLLS            
Doğanın ve tüm canlıların hareketlenmeye 
başladığı bu mevsimde, keyifle yürüyüş 
yapabileceğiniz destinasyonları derledik.
With nature and all living things “springing” up all 
around, we compiled this list of destinations where 
you’ll be able enjoy a hike or a stroll.

100 I TİRAN’A YOLCULUK
  A TRIP TO TIRANA

Bu ay Tiran’ın tarih kokan sokaklarını gezdik, 
eşsiz mimarisini ve kültürünü inceledik. 
This month we wandered around the history-
laden streets of Tirana and discovered its 
magnificent architecture and culture.

114 I GÖBEKLİTEPE TARİHİ 
 YENİDEN YAZIYOR

 GÖBEKLİTEPE REWRITES   
 HISTORY

Günümüzden 12.000 yıl önce inşa edilen 
Göbeklitepe’nin keşfi, insanlık tarihinin 
ezberlerini bozuyor.
The discovery of Göbeklitepe, built around 
12,000 years ago,  has shattered our previous 
understanding of human history.

   YAŞAM VE STİL  
        LIFESTYLE
130 I  MEVSİMLER BU   
  YEMEKLERDE

   THE SEASONS ARE IN THE     
  DISHES

Akdeniz sentez mutfağı tariflerini, Executive 
Chef Mehmet Yalçınkaya’dan aldık. 
We got the recipes of Mediterranean 
Synthesis cuisine from Executive Chef 
Mehmet Yalçınkaya.

138 I  EGZERSİZ YAPARKEN  
  SAĞLIĞINIZI KAYBETMEYİN
 TAKING CARE OF YOUR  
            HEALTH WHILE YOU EXERCISE
Egzersiz sırasında ne yapmanız gerektiğini 
uzmanlara danıştık.
We consulted the experts to find out the 
right way to go about exercising.







Hot Wire
••• trend

EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...
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Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

Gevrek, Boyoz ve Kukla
2007 yılında düzenlenmeye başlanan İzmir Uluslararası Kukla Günleri 10’uncu 
yılını kutluyor. Zamanla kukla dünyasının önemli bir merkezi hâline gelen 
İzmir, bu etkinlik ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. 3 Mart-9 Nisan 
tarihleri arasında gerçekleşen festivale bu yıl 32 ülkeden 58 kukla tiyatrosu 
topluluğu katılıyor. Değişik kukla teknikleriyle oynatılan oyunlar, her yaştan 
izleyiciye kukla sanatının seçme örneklerini sunuyor. Bunun yanı sıra, festivale 
katılan sahne sanatçıları ve çocuklara işin mutfağını öğretecek atölye çalışmaları, 
konferans ve sergiler de programda yer alıyor. Bu yılki sloganı; “Gevrek, Boyoz 
ve Kukla” olan festival, 2016 yılı içinde düzenlenecekler arasında dünyanın en 
büyük kukla festivali olma özelliğini taşıyor.  izmirkuklagunleri.com

“GEVREK”, “BOYOZ” AND PUPPETS
First held in 2007, the İzmir International Puppet Festival celebrates its 10th 
anniversary this year. Over the years, Izmir has become an important center of 
puppetry, and it continues to make a name for itself with this festival. Between 
March 3 and April 9 this year, the festival will present 58 puppet shows from 
32 countries. The shows will be performed using a variety of puppeteering 
techniques, highlighting different examples of the art of puppetry for audiences 
of all ages. The festival program also includes separate puppet workshops for 
kids and for theater artists, seminars and exhibitions. The İzmir festival will be 
the largest puppet festival in the world to take place during 2016. The festival 
slogan this year is “Gevrek, Boyoz and Puppets” (“Gevrek” and “Boyoz” are the 
names of two types of pastries native to İzmir).   izmirkuklagunleri.com

14 • PEGASUS • MART / MARCH 2016

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul Sabiha 
Gökçen ve Atatürk 
Havalimanlarından 

İzmir’e haftanın 
her günü her şey 
dâhil 36,99 TL’den 

başlayan f iyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to İzmir 
from İstanbul 

Sabiha Gökçen and 
Atatürk Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
36.99 TL.





ETHOS DAYS IN ANKARA 
The ETHOS Ankara International Theater 
Festival celebrates its tenth anniversary this 
year between March 27-April 10. Theater and 
dance performances, street mimes, living 
statues and open-air concerts at various 
venues across Ankara, including Kuğulu Park, 
Yüksel Avenue, the Akün Theater and the 
Bambus and Rouf Cafes, will turn the city 
streets into a giant carnival. The idea that art 
breaks taboos gave rise to the main theme of 
this year’s festival: “Taboo”. Guests of honor 
from Turkey include Ayla Algan, Üstün Dökmen, 
Tarık Günersel and Yeşim Eyüboğlu, who will 
be joined by other artists from Turkey as well 
as groups from Poland, Switzerland, Iran, 
Bulgaria, Germany and Azerbaijan. 

 facebook.com/ethastiyatrofestivali

ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro 
Festivali bu yıl onuncu yaşını kutluyor. 
Festival kapsamında 27 Mart-10 Nisan 
tarihlerinde, Ankara Kuğulu Park ve 
Yüksel Caddesi ile Akün Sahnesi, Bambus 
Cafe ve Rouf Cafe gibi mekânlarda 
gerçekleştirilen tiyatro, dans, pandomim 
gösterileri, canlı heykeller ve açık hava 
konserleri ile kent adeta karnaval alanına 
dönüşüyor. Bu yılki festivalin ana teması, 
sanatın tabuları yıkması düşüncesinden 
hareketle “Tabu” olarak belirlenmiş. 
Bu yılın onur konukları Ayla Algan, 
Üstün Dökmen, Tarık Günersel, Yeşim 
Eyüboğlu’nun yanı sıra, birçok sanatçının 
katıldığı festivale; Polonya, İsviçre, İran, 
Bulgaristan, Almanya ve Azerbaycan’dan 
gelen topluluklar da renk katıyor. 

 facebook.com/ethastiyatrofestivali

Ankara’da 
ETHOS Günleri 

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL
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İLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION Yavuz AYDIN

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Ankara’ya 

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 36,99 TL’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Ankara from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
36.99 TL.





HUMOR IN ESKİŞEHİR
The first Eskişehir International Comedy and 
Theater Festival will take place at the Zübeyde 
Hanım Cultural Center between March 9-24. 
The festival aims to deliver humor to a wide 
audience of all ages and also to bring together 
contemporary comedians from within Turkey 
and abroad. Talented comedians, cabaret 
artists and actors will be performing for the 
residents of Eskişehir. The entertaining program 
includes an evening with the “Modern Minstrel” 
Sunay Akın on March 9; “Mahşer-i Cümbüş 
(Doomsday Jamboree)” on Wednesday, March 
16; Krosny on Thursday, March 17; “Selamün 
Kavlen Karakolu (“God Grant Us Health, Police 
Station”), a theatrical adaptation of a short 
story by Aziz Nesin, on Tuesday, March 22; 
Zeki Kayahan Çoşkun on Wednesday, March 
23; and “Cantabile - the London Quartet”, aka 
“The Queen’s Singers”, on Thursday, March 24.           

 facebook.com/eskisehirkomeditiyatrofestivali

Eskişehir Uluslararası Komedi ve Tiyatro 
Festivali’nin ilki, 9-24 Mart tarihleri arasında 
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor. Mizahı her yaştan geniş bir 
izleyici kitlesine ulaştırmayı, yurt içi ve yurt 
dışından çağdaş güldürü sanatçılarını bir 
araya getirmeyi amaçlayan festival, komedi, 
kabare ve tiyatro yıldızlarını Eskişehirlilerle 
buluşturuyor. 9 Mart’ta “Çağdaş Meddah” 
unvanlı Sunay Akın’ın sahne alacağı festivalde, 
16 Mart Çarşamba günü Mahşer-i Cümbüş, 
17 Mart Perşembe günü Krosny, 22 Mart Salı 
günü Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Aziz Nesin’in 
bir öyküsünden uyarladığı “Selamün Kavlen 
Karakolu” isimli oyunu, 23 Mart Çarşamba 
günü Zeki Kayahan Çoşkun ve 24 Mart 
Perşembe günü “Kraliçe’nin Müzisyenleri” 
olarak bilinen “Cantabile - The London 
Quartet” izleyiciye keyifli dakikalar yaşatıyor.
  facebook.com/eskisehirkomeditiyatrofestivali

Eskişehir’de 
Mizah Var

Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL
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Trend ••• hot wire
FESTİVAL FESTIVAL

İstanbul’da Tango Rüzgârı
Dünyanın en büyük tango festivallerinden olan “TanGO TO Istanbul” sekizinci 
kez, 1-6 Mart tarihleri arasında tangoseverleri İstanbul’un çeşitli mekânlarında bir 
araya getiriyor. İstanbulTANGO tarafından, Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu 
ve Türkiye Dans Sporu Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen festivale bu yıl Javier 
Rodriguez & Moira Castellano, Dana Frigoli & Adrian Ferreyra, Sebastian Achaval 
& Roxana Suarez, Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado, Sebastian Jimenez & Nadia 
Johnson, Alper Ergökmen & Selen Sürek gibi ünlü dansçılar katılıyor. Birçok 
ülkede seyirci tarafından büyük ilgi gören Arjantinli orkestra Los Reyes del Tango 
da (Tangonun Kralları), festival kapsamında 6 Mart Pazar günü İstanbul TİM 
Show Center’da konser veriyor.   istanbultango.org

TIME TO TANGO IN İSTANBUL
Organized by IstanbulTANGO, in cooperation with the Consulate General of 
Argentina Istanbul and the Dance Sport Federation of Turkey, TanGO TO Istanbul 
is one of the biggest tango festivals in the world. The event, now in its eighth year, 
will bring together tango enthusiasts between March 1-6 at various venues in 
İstanbul. Leading dancers from around the world such as Javier Rodriguez & Moira 
Castellano, Dana Frigoli & Adrian Ferreyra, Sebastian Achaval & Roxana Suarez, 
Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado, Sebastian Jimenez & Nadia Johnson, and Alper 
Ergökmen & Selen Sürek will be attending the festival this year.  The Argentinian 
orchestra “Los Reyes del Tango (Kings of Tango)” who get attention from the 
audiences of many nationalities will be also performing at the İstanbul TİM Show 
Center as part of the TanGO TO Istanbul festival on Sunday, March 6.
  istanbultango.org
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First formed in Chicago, Illinois back in 1926, 
the Harlem Globetrotters bring together former 
NBA basketball players for exhibition matches 
all over the world. Their routines are based on 
balance, passing and perfect control of one or 
more basketballs. The Globetrotters’ celebrity 
fanbase includes Heidi Klum, Britney Spears, 
Sharon Stone and Jodie Foster. At a special 
event limited to 300 participants, you’ll get a 
chance to shoot some hoops with the Harlem 
team and learn some unusual techniques. The 
Harlem Globetrotters bring together basketball, 
comedy and entertainment. You can catch 
the team at the Istanbul Volkswagen Arena on 
March 25-26 or at the Ankara Arena on March 
27. Kids under 12 get a 35% discount off of 
ticket prices.  harlemglobetrotters.com

MAKE WAY FOR THE 
HARLEM GLOBETROTTERS

ABD, Chicago, Illinois’te 1926 yılında kurulan 
Harlem Globetrotters, daha önce NBA’de 
oynamış ve dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteri maçlarına çıkan oyuncuları bir araya 
getiriyor. Ekibin, hareketleri bir ya da daha 
fazla basket topunun mükemmel kontrolüne, 
dengeye ve paslara dayanıyor. Harlem 
Globetrotters’ın hayranları arasında Heidi 
Klum, Britney Spears, Sharon Stone ve 
Jodie Foster gibi ünlüler de var. Yalnızca 300 
kişiyle sınırlı bu etkinlikte Harlem takımı ile 
atış yaparak özel teknikler de öğrenebilirsiniz. 
Basketbolu komedi ve şov ile birleştiren 
Harlem Globetrotters’ı 25-26 Mart tarihlerinde 
İstanbul Volkswagen Arena’da, 27 Mart 
tarihinde Ankara Arena’da izleyebilirsiniz. 
Biletler, 12 yaş altı çocuklar için yüzde 35 
indirimli olarak satışta.
  harlemglobetrotters.com

Harlem 
Globetrotters 
Geliyor
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The Holi festival is celebrated in India every 
year on the day following the full moon in 
March. In Indian mythology, Holi represents 
the victory of goodness over the king of evil, 
Hiranyakashipu. When the weather begins 
to warm up and the flowers start to bloom, 
this festival adds even more color to the 
country in celebration of the arrival of spring. 
At the heart of the festival are the earthen 
pigments known as “Gulal”. The revelers first 
paint their faces and then begin to toss the 
powdered pigments around at one another. 
There are four primary colors of pigment, 
each one possessing a different meaning. 
Red symbolizes innocence; green, liveliness 
and energy; blue, calm and decorum; and 
yellow, spirituality. This year’s festival takes 
place on March 24.  holifestival.org

FESTIVAL OF COLORS: HOLI 

Holi Festivali, Hindistan’da her yıl Mart ayında, 
dolunaydan bir gün sonra, ülkenin kuzey, batı 
ve doğusunda kutlanıyor. Hint mitolojisinde 
Holi, kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu’ya karşı 
iyiliğin zaferini simgeliyor. Havalar ısınıp bitki 
örtüsü tekrar canlanmaya başladığında ülke 
bu festival ile daha da renkleniyor, baharın 
gelişi kutlanıyor. Festivalin en temel özelliği, 
insanların “gulal” adı verilen ve doğal yollarla 
elde edilen renkli toz boyaları, önce yüzlerine 
sürmesi, daha sonra ise birbirlerine atması. 
Boyalar dört ana renkten oluşuyor ve her biri 
farklı anlamlar taşıyor. Kırmızı: masumiyet, 
yeşil: canlılık, enerji, mavi: sakinlik ve 
ağırbaşlılık, sarı: dindarlık anlamına geliyor. 
Festival bu yıl 24 Mart tarihinde kutlanıyor.
  holifestival.org

Renklerin 
Festivali: Holi

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul’dan 
Delhi’ye haftanın 

iki günü her 
şey dâhil 

197,99 USD’den 
başlayan 
f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Delhi from 
İstanbul with 

Pegasus two days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
197.99 USD.
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Art Dubai, the leading international art 
exhibition of the Middle East, Africa, and 
South Asia, will be held this year at the 
Madinat Jumeirah Hotel between March 16-
19 under the auspices of the United Arab 
Emirates. The fair typically hosts around 
90 galleries from all over the world and is 
divided into three sections: “Contemporary”; 
“Modern”, which is devoted to masters from 
the Middle East, Africa and South Asia; and 
“Marker”, which focuses on a single theme 
or geographical location. Participating 
galleries exhibit a variety of works, including 
paintings, drawings, sculptures, installations, 
performances, video and photography. In 
addition to the gallery exhibits, there are 
concerts, f ilm screenings and talks. Art 
Dubai also offers visitors the chance to take 
classes, which are organized into groups 
according to education, profession or age 
to ensure that participants have access to a 
quality educational program.  artdubai.ae

ART BREEZES THROUGH DUBAI

Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya’nın önde 
gelen uluslararası sanat fuarı Art Dubai, bu yıl 
16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 90 
civarında galeriyi ağırlayan fuar, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin himayesinde Madinat Jumeirah 
Oteli’nde düzenleniyor. Art Dubai, “Güncel”, 
Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’daki 
ustalara adanmış olan “Modern” ve belirli bir 
konuya ya da coğrafyaya odaklanan “Marker” 
olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. 
Fuara katılan galeriler resim, çizim, heykel, 
enstalasyon, performans, video, fotoğraf gibi 
farklı sanat türlerinden oluşan işler sunuyor. 
Galerileri etkinliklerine paralel, fuar boyunca 
konserler, f ilm gösterimleri ve söyleşiler 
düzenleniyor. Art Dubai, katılımcılara 
sanat eğitimi alma şansı da tanıyor. Eğitim 
durumuna, iş ya da yaş grubuna göre 
düzenlenen programlarla sanatın kapıları, 
sanatseverlere açılmış oluyor.

 artdubai.ae

Dubai’de
Sanat 
Rüzgârı FLY WITH  

PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Dubai’ye haftanın 

her günü her 
şey dâhil 

125,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Dubai from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
125.99 USD.
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Garenta ile Çelik Motor Filo yeni nesil hizmet anlayışı için 
Garenta çatısı altında birleşti. Kısa ve uzun dönem araç 

kiralama hizmetlerinde vizyonu ve yenilikçi altyapısıyla 
en doğru çözümler artık Garenta’da.
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Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
Tesadüf diye bir şey var mıdır bilmiyorum. Varsa da yoksa 

da, hayatımdaki bütün karşılaşmalar,  hayatımda olan herkes için 
şükrediyorum. İhtiyacım olan bir takıyı arayıp bulamayınca, çok 
sade bir takı hazırladım. Bu takı bir arkadaş davetinde, şimdi çok 
sevgili dostum olan Türe Özer tarafından çok beğenilince yolum 
Beymen Club’la kesişti. Dolayısıyla tasarım yolculuğum bu şahane 
karşılaşmayla 1996 yılında başlamış oldu. Bu yolculuk, her zaman 
artan tatla ve keyifle devam ediyor.
Tasarımlarınızın en belirgin özelliği nedir?

Zamansız, modanın etkisinde kalmayan, minimal ve 
net hatlara sahip olmaları. Aslında her an gelişen “ben”in, 
düşüncelerimin, kimliğimin forma dönüşmüş somut hâlleri. 
Tasarımlarınızda ne tür malzemeler kullanıyorsunuz?

Tasarımlarımda gümüş başta olmak üzere altını, değerli ve 
yarı değerli taşları, formlarıma uygun bütün doğal malzemeleri 
kullanabiliyorum. 
İlham kaynaklarınız neler?

Yaşadığım her şey. Seyahatlerim, kitaplarım, müziklerim, 
kendimi nasıl beslediğimin birikimi… Kısacası hayatın kendisi.
Sosyal sorumluluk projelerini desteklediğinizi 
biliyoruz. Yakın dönemde böyle bir projeniz var mı?

En son Down Türkiye Derneği yararına, “Hoş geldin 
Bebek” projesi için kelebek bileklikler tasarladım ve ürettim.                                                                                                 
24 şahane gönüllünün KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut 
Vakfı) için başlattığı destek projesi için “bi’sihir”  bilekliklerini 
tasarladım ve ürettim. Şu anda da yeni bir proje için çalışıyorum.  

 meralsaatci.com
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Sade, Şık,
Zamansız
GÜMÜŞ TAKI TASARIMCISI MERAL SAATÇİ’YE 
HAKKINDA MERAK ETTIKLERIMIZI SORDUK. 
RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU

How did your design journey begin?
I’m not sure whether I believe in coincidence. Regardless, 

I’m thankful for every chance encounter and for everyone who’s 
become part of my life. Once I was looking for a particular piece 
of jewelry, and when I couldn’t f ind it, I made a very simple piece 
of my own. I wore it to a gathering of some friends, and Türe 
Özer, who is now a very dear friend, really liked the piece, which 
is how I ended up crossing paths with Beymen Club. So, my 
design journey began with this wonderful meeting in 1996, and it 
is continuing with an ever-increasing joy and pleasure.
What is the most singular feature of your designs?

They are timeless, minimalist pieces with well-def ined lines 
that are unaffected by fashion trends. In fact they are tangible 
versions of my ever-improving “I”, my thoughts and my identity.
What sorts of materials do you use in your designs?

I can use all types of natural materials that are in harmony 
with my forms – primarily silver, but also gold and precious and 
semi-precious stones.
What are your sources of inspiration?

Everything I experience. The trips I take, the books I read, 
the music I listen to, the accumulation of everything that’s 
nurtured me… In short, life itself.
We know you’ve supported projects for social 
responsibility. Have you got a project like this coming 
up any time soon?

My most recent project was designing and manufacturing 
butterfly bracelets to benef it the Down Turkey Association’s 
“Welcome, Baby” project. I designed and manufactured 
“a bit of magic” bracelets to support KAÇUV (Hope for 
Children with Cancer Foundation) in a campaign led by 24 
wonderful volunteers, and I’m working on another project now.                         

 meralsaatci.com

SIMPLE, CHIC, TIMELESS 
WE FOUND OUT EVERYTHING WE WANTED TO KNOW 
ABOUT SILVER JEWELRY DESIGNER MERAL SAATÇİ.
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MIMAR ÇIĞDEM DEMIRHAN’IN TASARLADIĞI SEHPALAR 
GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN BIRER AYNA GIBI. 
BIZ DE BU TASARIMLARI HAKKINDA KENDISIYLE KEYIFLI 
BIR SOHBET GERÇEKLEŞTIRDIK. RÖPORTAJ / BY Sema USLU

Shine & Fly’ın hikâyesi nasıl başladı?
Projelerimizde kullanmak üzere incelikli ve hikâyesi 

olan mobilyalar bulamadığımızı fark ettim. Birkaç yıl sonra 
depoya kaldırılacak tüketim nesneleri değil de, aile yadigârı 
bir mücevher gibi sevilebilecek bir üretim anlayışı yaratmak 
istedim. Bu üretime de 11 modelden oluşan bir sehpa 
koleksiyonuyla başladım. 
Ürünlerinizde ne tür malzemeler kullanılıyor?

Tüm sehpaların iskeleti pirinç. Bazı sehpalarda şeffaf cam, 
bazılarında özel bir teknikle üretilen boyalı camlar kullanılıyor. 
Pirinç, tarihi ve dirayetli  bir malzeme oluşu ile beni etkiliyor. 
Aynı zamanda mekân mücevheri olma mottomuzu dokusuyla, 
rengiyle, duruşuyla tamamlıyor.
Tasarımlarınızın hepsinin birer ismi ve hikâyesi var… 
Sehpaların tamamı tarihte, sanatta, popüler kültürde beni çok 
etkileyen kadınların isimlerini taşıyor. Mesela “Frida”, ressam 
Frida Kahlo’dan esinlenmiş bir tasarım. O sehpanın hatları çok 
çizgisel, uzun bir çekmecesi var. Ben sehpanın önüne geçip 
baktığımda, Frida’nın dümdüz kaşlarını görüyorum. Ya da 
“Esmeralda”nın kıvrımlarında dans eden bir Roman kızını, 
“Mila”nın narin ayaklarında bir balerinin zarafetini... 

 shineandfly.com
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Mekân 
Mücevherleri

How did the story of Shine & Fly begin?
I realized that we were unable to f ind f inely crafted furniture 

with stories behind them for our projects. I wanted to develop a 
type of production that wouldn’t just create disposable objects that 
would be cast aside in a few years, but items that could be loved like 
a family heirloom. I began this production with a collection of coffee 
tables featuring 11 different designs.
What sort of materials do you use for your pieces?

All of the coffee tables have brass frames. Some of them use 
clear glass, and others use colored glass that is manufactured with a 
special technique. I’m interested in brass because it’s a material with 
a long history that is also quite durable. At the same time, its texture, 
color and appearance f it well with our motto of “interior jewelry”.
All of your designs have a name and a story behind them.

All of the tables have names of women from history, art, or 
popular culture who have left an impression on me. For example, 
“Frida” is a design inspired by the painter Frida Kahlo. That table 
has a drawer that is very long and linear, and whenever I walk past it 
I visualize Frida Kahlo’s perfectly horizontal eyebrows. In the curves 
of “Esmeralda” I see a dancing roman girl, and in the dainty feet of 
“Mila” I envision the grace of a ballerina. 

 shineandfly.com

INTERIOR JEWELRY 
COFFEE TABLES DESIGNED BY ARCHITECT ÇIĞDEM 
DEMIRHAN ARE LIKE MIRRORS FROM THE PAST 
ILLUMINATING OUR PRESENT. WE HAD A LOVELY CHAT 
WITH HER ABOUT HER DESIGNS.









GRAND PRIZE AT GCIP
Groups representing Turkey returned 
with awards from the “Global Forum 
2015” competition held in San Francisco, 
California between November 14-20, 2015. 
The competition was organized as part 
of the “Global Cleantech Entrepreneurs 
Programme” (GCIP), which provides support 
to entrepreneurs involved in clean-energy 
technology in terms of education, consulting, 
public relations and capital attraction. The 
following award-winning projects were 
developed for the GCIP:

Positive Energy: EnBeacon is a cloud-based 
sustainable energy management system that 
deals with energy efficiency. A hardware and 
software system that functions as a cyber 
energy consultant, EnBeacon was awarded 
the Best Runner Up prize.  positivenerji.com

RF-Sens: RF-Sens was awarded f irst prize in 
the water-efficiency category with its radio-
frequency microsensor solutions project 
designed to monitor water quality “in the 
here and now”. The RF-Sens provides quick, 
on-site bacteriological analysis of water 
resources. 

 arefsens.com.tr

Kodeco: KODECO was awarded a prize 
in the Renewable Energy category for its 
project ECOtour, a three-wheeled, alternative 
transport vehicle that runs on either solar or 
electric power.  kodeco.com.tr

Temiz teknoloji girişimcilerini destekleyen 
“Global Cleantech Innovation Programme 
(GCIP)” kapsamında, 14-20 Kasım 2015 
tarihlerinde San Francisco / Kaliforniya’da 
düzenlenen “Global Forum 2015” yarışmasında 
ülkemizi temsil eden gruplar ödülle döndü. 
Eğitim, danışmanlık, tanıtım ve sermayeye 
ulaşım alanlarında girişimcileri destekleyen 
GCIP için geliştirilen ve ödül alan projeler 
şöyle:  

Pozitif Enerji: Enerji verimliliği konusunda 
çalışan EnBeacon projesi bulut tabanlı 
sürdürebilir bir enerji yönetim sistemi sunuyor. 
Sanal enerji danışmanlığı yapan bir donanım 
ve yazılım sistemi olan “EnBeacon”, “En İyi 
İkinci (Best Runner Up)” ödülünü aldı.   

 positivenerji.com

RF-Sens: Su verimliği alanında ise RF-Sens; 
su kalitesinin “anında ve yerinde” izlenebilmesi 
için radyofrekanslı mikro sensör çözümleri 
projesi ile kategori birincisi oldu. Proje ile su 
kaynaklarının bakteriyolojik analizleri hem çok 
kısa sürede hem de yerinde yapılabiliyor. 

 arefsens.com.tr

Kodeco: KODECO ise ECOtour projesi ile 
Yenilenebilir Enerji Kategorisi’nde ödüle layık 
bulundu. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan 
ve elektrikle de şarj edilebilen üç tekerlekli 
ECOtour ulaşım ve taşımacılıkta alternatif bir 
taşıt özelliği taşıyor.  kodeco.com.tr

GCIP’te 
Büyük Ödül
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DOĞA NATURE
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İLLÜSTRASYON / ILLUSTRATION Yavuz AYDIN
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2011 YILINDAN BU YANA AÇTIĞI “BOMONTI”, “RUM 
YETIMHANESI” VE “PEOPLE’S PALACES” SERGILERIYLE 
ADINDAN SÖZ ETTIRMEYI BAŞARAN ZIYA TACIR’E 
SANATI VE SEYAHAT TERCIHLERI ILE ILGILI MERAK 
ETTIKLERIMIZI SORDUK. RÖPORTAJ / BY Egemen AKAR

Fotoğrafçılığa ilginiz nasıl başladı?
1999 yılında SLR (Single Lens Reflex -lensi değişebilen 

kamera) f ilm kameralarına ilgi duymaya başlamam ve dünyaya 
yeni gelen oğlumu fotoğraflamak isteğim fotoğrafçılığa 
başlamamdaki en önemli etkenler oldu. Çok yakın bir 
arkadaşımın Canon 5 kamerasının vizöründen ilk baktığımda 
gördüğüm kare hâlâ gözümdedir ve fotoğrafa başlamama sebep 
olmuştur.
Genellikle mimari yapıları fotoğraflıyorsunuz. Bunun 
özel bir nedeni var mı?

Fotoğraf konusu olarak esasen hiçbir sınırım yok. Çekmeyi 
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Mekânlara 
Ruh Katan 
Fotoğraflar

How did you f irst become interested in 
photography?

In 1999, two important factors got me started with 
photography: my interest in SLR (Single Lens Reflex -camera 
with a changeable lens) cameras, and my desire to photograph 
my newborn son. I can still picture what I saw the first time 
I looked through the viewfinder of the Canon 5 camera that 
belonged to a close friend of mine, and that’s the reason why I 
started to take photographs.
You often take photos of architectural structures. Is 
there any particular reason why?

I don’t actually have any clearly defined boundaries when 
it comes to photographic subjects. My aim is to photograph 
everything that kindles my desire to take photographs. My 
first two exhibitions were focused on two spaces that were 
both abandoned but that still maintained their original 

PHOTOGRAPHS THAT 
ADD SOUL TO A PLACE 
SINCE 2011, PHOTOGRAPHER ZIYA TACIR HAS MADE A 
NAME FOR HIMSELF WITH HIS EXHIBITIONS “BOMONTI”, 
“GREEK ORPHANAGE” AND “PEOPLE’S PALACES”. 
WE TALKED TO HIM ABOUT HIS ART AND HIS TRAVEL 
PREFERENCES.

FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS Ziya Tacir Arşivi-Archive



MART / MARCH 2016 • PEGASUS • 41

People’s Palaces - “Araf” / “Road to Hell”

Rum Yetimhanesi - “Kapıyı Arkandan Kapat” / “Close the Door”

Bomonti - “Fırın” / “Oven” Bomonti - “Nereye” / “Where to” Bomonti - “Muhasebe Odası” / “Accounting Chamber”

People’s Palaces - “Plate 11”

Rum Yetimhanesi - “Müziği Duyabiliyorum” / “I Can Hear the Music”
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arzuladığım her konuyu fotoğraflamak amacındayım. İlk iki 
sergim terk edilmiş ama ilk günkü güzelliğiyle zamana meydan 
okuyan iki mekân hakkındaydı. Üçüncü sergim, yine gündelik 
olarak kullanılan ve mimari olarak çok önemli olan Stockholm 
ve Moskova metrolarının fotoğraflarından oluşuyordu. 
Tamamen doğa manzaralarının fotoğraflarını içeren bir sergi 
yapmayı da düşünüyorum. Belki bundan sonra da insanları 
çekmeyi deneyebilirim. Değişik konuların insana farklı 
tecrübeler kattığına inanıyorum.
 En sevdiğiniz fotoğrafınız hangisi?

Genellikle hiçbir sanatçı eserleri arasında ayırım yapamaz 
ve hepsini çok değerli bulur. Benim için de durum aynı ancak 
her sergide çok öne çıkan bir veya iki fotoğrafım oluyor. Örnek 
olarak “Rum Yetimhanesi” sergimden “Müziği Duyabiliyorum” 
ve son sergim “People’s Palaces”tan “Araf” fotoğrafları 
beğendiğim işlerimden.
Bir sonraki projenizin içeriği nedir? Nereyi 
fotoğraflamak istersiniz?

İzlanda ve Küba’da çektiğim fotoğraflardan oluşan bir sergi 
yapmayı planlıyorum.
Sık seyahat eder misiniz? 

Yoğun iş hayatım nedeniyle çok sayıda seyahat yapmam 
gerekiyor. Ayrıca tatil amaçlı seyahatlerim de oluyor.
En sevdiğiniz, sizde en çok iz bırakan şehirler 
hangileri? “Orada yaşamak isterdim” dediğiniz bir 
şehir var mı?

Dünyada en çok sevdiğim şehirler İstanbul ve New York. 
New York’taki hayatı çok beğeniyorum. Özellikle sanat ve kültür 
alanında takip edebileceğiniz sınırsız imkânları var.
Çok isteyip de halen gidemediğiniz bir ülke/şehir 
var mı?

Çok sayıda ülke var ziyaret etmek istediğim. Bunların 
başında Bhutan ve Yeni Zelanda geliyor. 
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beauty against the ravages of time. My third exhibition was 
comprised of photographs of metro stations in Stockholm 
and Moscow, which, again, are everyday places of great 
architectural significance. But now I’m planning an 
exhibition that will consist solely of nature photography. 
Perhaps after that I’ll try portraiture. I believe that a variety 
of subjects broadens one’s experience.
Which of your photographs is your favorite?

In general, no artist can chose between their works, but 
finds them all equally valuable. It’s the same for me, although 
there will be one or two photographs that stand out in each 
exhibition. For example, some of the ones I like best are the 
one titled “I Can Hear the Music” from my exhibition “Greek 
Orphanage” and “Road to Hell”, from my latest exhibition, 
“People’s Palaces”.
What will your next project focus on? Where would 
you like to photograph?

I’m planning an exhibition that will feature photographs 
I took in Iceland and in Cuba.
Do you travel often?

Due to my busy work schedule, I need to travel a lot. I also 
go on vacation every once in a while.
What are your favorite cities, the ones that have left 
the greatest impression on you? Could you say, “I 
wish I lived there?” about any particular city?

My two favorite cities in the world are Istanbul and New 
York. I really like life in New York. There are an unlimited 
number of opportunities, especially when it comes to art and 
culture. 
Are there any cities/countries you’d really like to 
see, but so far haven’t had the chance?

There are a lot of countries I’d like to visit. Bhutan and 
New Zealand are at the top of the list. 

Rum Yetimhanesi - “Zil Çaldı” /  “Bell’s Ringing”
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SAHNE STAGE

BALIM MÜZIKALI Sugar the Musical
11 Mart-March
Broadway’den Hollywood’a “Bazıları Sıcak Sever” ismiyle 
transfer olan efsane müzikal “Sugar (Balım)”, 11 Mart’ta 
İstanbul TİM Show Center’da izleyici ile buluşuyor. Müzikalin 
oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Özge Borak, Ozan 
Çobanoğlu gibi isimler yer alıyor.
The legendary musical “Sugar”, which crossed over from 
Broadway to Hollywood as “Some Like It Hot”, will be at the TİM 
Show Center in Istanbul on March 11. İlker Aksum, Özge Borak 
and Ozan Çobanoğlu are featured among the cast of this musical.

 timshowcenter.com

DORETTA’NIN ALTIN RÜYASI 
Doretta’s Golden Dream
13 Mart-March
Soprano Natali Boğosyan’ın kaleme aldığı “Doretta’nın Altın 
Rüyası”, 13 Mart’ta İstanbul Leyla Gencer Opera ve Sanat 
Merkezi’nde sahneleniyor. Operanın öyküsü, Puccini’nin 
“Kırlangıç” adlı operasındaki Doretta’nın öyküsünün bittiği 
yerde başlıyor.
Written by soprano Natali Boğosyan, “Doretta’s Golden Dream” 
takes to the stage at the Leyla Gencer Opera and Arts Center in 
İstanbul on March 13. The opera picks up from where Doretta’s 
tale left off in Puccini’s “The Swallow”.

 leylagenceropera.com

CAN
6 -26 Mart-March
Genco Erkal’ın Can Yücel şiirlerinden uyarladığı tek kişilik 
oyunu “Can”, Kemal Kocatürk’ün yönetiminde beşinci 
sezonunda izleyiciyle buluşuyor. Oyun, 6 Mart’ta İstanbul 
Af ife Jale Sahnesi ve 26 Mart’ta Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde sahneleniyor. 
“Can”, Genco Erkal’s one-man show based on the poems of 
Can Yücel, is now entering its f ifth season. Directed by Kemal 
Kocatürk, the play will be in Istanbul at the Af ife Jale Stage on 
March 6 and the Caddebostan Cultural Center on March 26.

 biletix.com

KIBRITÇI KIZ MÜZIKALI The Little Match Girl Musical
5 Mart-March
Prof. Dr. Hasan Erkek’in Hans Christian Andersen’in “Kibritçi 
Kız” masalından yola çıkarak yazıp yönettiği “Kibritçi Kız 
Müzikali”, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi 
ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahne alıyor. Müzikal, 
sokak çocukları için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Written and directed by Prof. Dr. Hasan Erkek and based on 
the Hans Christian Andersen tale of the same name, “The Little 
Match Girl Musical” will be performed at both the Istanbul Zorlu 
Performing Arts Center and the Kadıköy Public Education 
Center. The musical aims to raise awareness about the plight of 
homeless children.  zorlucenterpsm.com
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SİNEMA CINEMA

DEDEKTİF GALBAN Exposed
11 Mart-March
Dedektif Scotty Galban, iş arkadaşının cinayetini çözmeye 
çalışırken bir fotoğrafla olaylar daha da gizemli bir hâl alır. 
Yönetmenliğini Declan Dale’in yaptığı, başrollerini Keanu 
Reeves, Ana de Armas ve Mira Sorvino’nun paylaştığı film 
11 Mart’ta gösterimde.
As Detective Scotty Galban tries to solve the murder of a 
colleague, a photograph comes to light and adds even more 
mystery to the situation. Directed by Declan Sale and starring 
Keanu Reeves, Ana de Armas and Mira Sorvino, “Exposed” is in 
cinemas from March 11.

DOĞRUYU SÖYLE Concussion
18 Mart-March
ABD’ye göç etmiş adli nöropatolog Dr. Bennet Omalu, 
futbolcularda oluşan beyin hasarına ilişkin önemli bir tıbbi 
keşif yapar. Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan filmde 
Dr. Omalu’yu canlandıran Will Smith’i Alec Baldwin’le 
birlikte izliyoruz. 18 Mart’ta gösterimde. 
Dr. Bennet Omalu, a forensic neuropathologist who has 
immigrated to the United States, makes an important medical 
discovery regarding brain damage in football players. Based on 
a true story, the f ilm stars Will Smith as Dr. Omalu, along with 
Alec Baldwin. In cinemas from March 18.

ANNEMİN YARASI 
My Mother’s Scar 11 Mart-March
Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış öyküsünü anlatan 
filmin başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim 
Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş paylaşıyor. 2015 yapımı 
dramanın yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Film, 
11 Mart’ta izleyici ile buluşuyor. 
Drama tells the story of Salih, a Bosnian searching for his 
parents. Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan 
Yalabık and Bora Akkaş share the leading roles in this 2015 
production directed by Ozan Açıktan. The film hits theaters on 
March 11.

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA Blinky Bill the Movie
25 Mart-March
Genç ve maceraperest bir koala, babasını bulmak amacıyla 
Avustralya’nın vahşi doğasında bir yolculuğa çıkar ve yol 
aldıkça yeni maceralarla karşılaşır. Yönetmenliğini Deane 
Taylor’ın üstlendiği film, 25 Mart’ta minik izleyicileriyle 
buluşuyor.
A young and adventurous koala sets out on a journey through 
the Australian wilderness to find its father, stumbling upon 
new adventures every step of the way. Directed by Deane 
Taylor, the film welcomes young audiences to the cinema as 
of March 25.

İzlemeden Olmaz
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KONSER CONCERT

BUIKA 12-13 Mart-March
İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, yepyeni albümü 
“Vivir Sin Miedo”nun dünya turnesi kapsamında 12 Mart’ta 
Ankara Congresium’da, 13 Mart’ta İstanbul Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda hayranları ile buluşuyor.
The passionate voice of Spanish love songs, Buika will be 
performing at the Ankara Congresium on March 12 and the 
İstanbul Cemal Reşit Rey Concert Hall on March 13 as part of 
a world tour backing up her latest album, “Vivir Sin Miedo”.

 crrkonsersalonu.org 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB 27-29 Mart-March
Son dünya turnesiyle sevenlerine veda etmeye hazırlanan 
efsane grup Buena Vista Social Club, iki konser vermek üzere 
Türkiye’ye geliyor. Konserler, 27 Mart’ta İstanbul Volkswagen 
Arena ve 29 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda.
As the legendary musicians of the Buena Vista Social Club 
get ready to bid farewell to their fans with a final world tour, 
they will be performing twice in Turkey: at the Volkswagen 
Arena in İstanbul on March 27, and at the MEB Şura Salonu in 
Ankara on March 29.

 biletix.com 

NİLÜFER 4-5 Mart-March
Türk pop müziğinin güçlü sesi Nilüfer, 4 Mart’ta Kocaeli 
Hayal Kahvesi ve 5 Mart’ta Jolly Joker Antalya’da sahne 
alıyor. Nilüfer konserinde, iki yıllık çalışma sonucu 
oluşturduğu  “Kendi Cennetim” adlı albümünden şarkıların 
yanı sıra eski şarkılarını da seslendiriyor. 
Turkish pop music powerhouse Nilüfer will be appearing at 
the Kocaeli Hayal Kahvesi on March 4 and at the Jolly Joker 
in Antalya on March 5. In addition to her older hits, she’ll be 
performing songs from her latest album, “Kendi Cennetim”, 
which took two years of work for her to complete. 

 niluferonline.org

NAZAN ÖNCEL 25 Mart-March
“Gitme Kal Bu Şehirde”, “Dillere Düşeceğiz Seninle”, 
“Erkekler de Yanar” gibi birçok sevilen şarkıya imza atan 
Türk pop müziğinin önemli ismi Nazan Öncel, eski ve yeni 
şarkılarından oluşan repertuvarını 25 Mart’ta Gaziantep 
Hayal Kahvesi’nde seslendiriyor.
“Gitme Kal Bu Şehirde”, “Dillere Düşeceğiz Seninle” and “Erkekler 
de Yanar” are just some of the hits bearing the signature of Nazan 
Öncel, an important name of Turkish pop scene. Öncel will be 
performing a selection of both her new and old songs at the 
Gaziantep Hayal Kahvesi on March 25.

 hayalkahvesi.com.tr

Dinlemeden Olmaz
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KİTAP BOOK

PATRONCA Boss-Speak 
Demet Cengiz
Gazeteci ve yazar Demet Cengiz, Pusula Yayıncılık’tan 
çıkan kitabında patronların evrensel dilini anlatıyor. Cengiz, 
kitabında farklı yaş grubu, sektör ve hayat hikâyelerinden 
gelen yöneticileri her yönüyle ele alıyor, başarılarının sırlarını 
ve önerilerini bir araya getiriyor.
Journalist and author Demet Cengiz explains the universal 
language of bosses in this book published by Pusula Publishing. 
Cengiz tells the stories of influential bosses from different age 
groups, sectors and backgrounds, revealing the secrets of their 
success and sharing their advice for getting ahead.

KARGA BEYAZ VE POSBIYIK USTA 
Crow White and Master Bushy-Moustache 
Koray Avcı Çakman
Posbıyık Usta’nın oyuncak dükkânında gece yarısı oyuncaklar 
canlanıyor; Karga Beyaz, dostu Tembel’le birlikte onların 
peşine düşüyor ve heyecan dolu macera böyle başlıyor. 
Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarı Koray Avcı Çakman’ın 
kitabı Can Çocuk Yayınları’ndan çıktı. 
Toys from Master Bushy-Moustache’s shop come alive at 
night, so Crow White and his friend Lazy follow their trail, and 
a fantastic adventure begins. The latest work from the award-
winning children’s author Koray Avcı Çakman has just been 
published by Can Children’s Books.

DÜNYA KADIN SİNEMA YÖNETMENLERİ 
Celluloid Ceiling: Women Film Directors Breaking Through 
Gabrielle Kelly, Cheryl Robson
Gabrielle Kelly ile Cheryl Robson’ın derlediği, Agora 
Kitaplığı’ndan çıkan kitap, dünyanın ilk kadın sinema yönetmeni 
Fransız Alice Guy-Blaché’den Yeni Zelandalı Jane Campion’a 
kadar kadınların uluslararası çapta dünya sinemasına bıraktığı 
önemli mirası anlatıyor. 
Compiled by Gabrielle Kelly and Cheryl Robson and published by 
Agora Library, this book explores the important global legacy of 
female directors in the film industry, from Alice Guy-Blaché of 
France, the world’s first female film director, to Jane Campion of 
New Zealand.

KENDİ SEVEN AĞLAMAZ 
You Chose to Love, So Don’t Cry 
Tuna Kiremitçi
Ömrünü gerçek aşkı arayarak geçiren bir zamanların çocuk 
yıldızı Sitare, umutlarının tükendiği bir anda uzak bir şehirde 
çekilecek bir dizide rol teklifi alıyor ve orada aşkı bulmasıyla 
olaylar gelişiyor. Tuna Kiremitçi imzalı roman Destek 
Yayınları’ndan çıktı.
Once a child star, Sitare has spent her whole life looking for 
true love. Just as her hope is fading, she’s offered a role in a 
television series shot in a distant city, where things start to 
happen as she finds love. Tuna Kiremitçi’s novel has just been 
published by Destek Publications.
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 Önce “SUSKUNLAR”, “KAYIP ŞEHİR” 
ve “TATAR RAMAZAN” dizilerinde, son iki 
sezondur da “ASLA VAZGEÇMEM” adlı 
dizide izlediğimiz  oyuncu TUGAY MERCAN’a 
müzik tutkusundan seyahat tercihlerine, 
gelecek planlarından hayallerine merak 
ettiklerimizi sorduk.

 We chatted with Tugay Mercan who acted 
in the TV series “Suskunlar (The Silent 
Ones)”, “Kayıp Şehir (Lost City)” and “Tatar 
Ramazan (Ramazan the Tatar)” and for the 
last two seasons “Asla Vazgeçemem (I’ll 
Never Give Up)” about his musical talents, 
his travel preferences, and his plans and 
dreams for the future.

RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU
STYLING Yağmur KURAL
Fotoğraf /  PHOTOGRAPH Mustafa Özmen

RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire



Oyunculuk hikâyeniz nasıl başladı?
İlk profesyonel deneyimim 17 yaşında 

bir tiyatro oyunuyla başladı. Aslında o 
dönemde lisanslı futbolcuydum ve kariyerim 
bu yönde ilerleyecek diye planlıyordum ama 
oyunculuk aşkı ilk anda hayattaki kararlarımı 
değiştirdi; yapmak istediğim işin bu olduğuna 
ve hayatımda bu şekilde mutlu olacağıma 
karar verdim. Daha sonra da oyunculuk adına 
eğitim alabilmek için Haliç Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü’ne girdim ve alanında 
çok değerli hocalardan eğitim aldım. Okul 
bittikten bu yana aralıksız mesleğime devam 
ediyorum. 
“Asla Vazgeçmem” adlı dizide “Cahit” 
karakterini canlandırıyorsunuz. 
Bu karakterin sizi en çok etkileyen 
özelliği nedir?

Cahit’in çocukluğunda yaşadığı çok 
büyük bir travma var. Babası annesini 
vahşice öldürüyor ama Cahit hayata yeniden 
tutunuyor. Sevdiği kadınla evleniyor ama eşi 
onu, kısır olduğuna dair büyük bir yalanla 
yıllarca kandırıyor. Cahit sonunda gerçeği 
öğreniyor ve yoluna devam ediyor. Hayat da 
tam böyledir ya. Yaşadıklarımızı yanımıza 
alıp yolumuza devam etmemiz gerekir. Beni 
en çok bu özelliği etkiledi. 
Sahnede yaşadığınız, hiç 
unutamadığınız bir anınız var mı?

Tiyatroda alışılagelmiş bir âdet vardır. 
Biz oyuncular buna “son oyun şakası” deriz. 
Rol aldığım bir çocuk tiyatrosunun son 
oyununu oynarken arkadaşım şaka olsun diye 
bardaktaki suyu kafamdan aşağıya boşaltmak 
istedi. Ben de bunu anlayıp birden ayağa 
kalktım ve arkadaşım o anda yanlış refleksle 
bardağı kafamda kırdı ve kafam kanamaya 
başladı. O an yaşadığım şoku bugün gibi 
hatırlarım.  
Oyunculuğun yanı sıra ilgi 
duyduğunuz başka sanat dalı var mı?

Kendi çapımda müzikle ilgileniyorum. 
Klarnet ve perküsyon çalmaya çalışıyorum. 
Müzik benim terapi alanlarımdan biri. Her 
şeyi unutup saatlerce klarnet çalabilirim, 
saatlerce hiçbir şey yapmadan müzik 
dinleyebilirim. 
Seyahat etmeyi sever misiniz?

Kim sevmez ki. Aynı zamanda iyi 
bir yolculuk arkadaşıyımdır da. Farklı 
yerlere gitmek her zaman ilk önceliğimdir. 
Yeni bir şehri keşfetmek beni inanılmaz 
heyecanlandırır. Seyahat seçimlerim de 

How did you begin acting?
My professional acting career began at 17 

with a play. In fact, I was also a professional 
football player at the time, and I thought my 
career would take off in that direction, but my 
love for acting changed my mind. I decided that 
acting was what I wanted to do for a living and 
that I’d be happy for the rest of my life that way. 
After that, I enrolled in the theater department 
at Haliç University to study acting. I took 
classes with many valuable instructors. I’ve 
continued to act professionally from the time I 
graduated up until today.
You play Cahit in the TV drama “Asla 
Vazgeçmem (I’ll Never Give Up)”. 
Which aspect of that character has 
had the most effect on you?

Cahit was severely traumatized as a child. 
His mother was brutally murdered by his 
father, but Cahit manages to get over this. He 
marries the woman he loves, but she deceives 
him for years with a protracted lie about her 
infertility. He eventually learns the truth, and 
he moves on. That’s just how life is. We should 
learn from our experiences, and then move 
on. That’s the aspect of this character that has 
impressed me the most.
You also act in the theater. Are there 
any moments, things that happened on 
stage, that you’ll never forget?

There’s a long-running tradition in theater 
that performers refer to as “the last-run joke”. 
I was acting in a children’s play, and during 
our f inal performance, another actor wanted 
to pour a glass of water over my head as a 
joke. When I realized this, I jumped up all of 
a sudden. My friend reacted automatically, 
but he made a mistake and smashed the 
glass on my head, which started to bleed. I 
remember the shock I felt at that moment as if 
it happened yesterday.
Are you interested in any other art 
forms besides acting?

I’m interested in music in my own limited 
way. I try to play clarinet and percussion. Music 
is like therapy for me. I can forget everything 
for hours and play the clarinet, and I can just 
sit and listen to music for hours without doing 
anything else.
Do you like to travel?

Who doesn’t? And I’m also a good travel 
companion. Going to different places is always 
my top priority. Discovering a new city excites 
me immensely. I don’t usually make plans as to 
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genelde planlı olmaz. Mesela yarın uzak bir ülkede kendimi tatil 
yaparken bulabilirim.
Çok sevdiğiniz, kendinizi bulduğunuz şehir/ülke hangisi?

Birçok ülkeyi gezdim ama hâlâ kendimi ait hissettiğim bir 
yer olmadı. Çok etkilendiğim ve tekrar gidilecek yerler listesine 
aldığım ülkeler var İtalya gibi çünkü tarihin kalıntılarının hâlâ 
orada duruyor olması beni cezbediyor. Yaşanmışlık izlerini 
seviyorum.
Gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz?

Son yıllarda hayata dair öğrendiğim bir şey var. Gelecekle 
ilgili çok büyük planlar yapmıyorum çünkü hayat sürprizlerle 
dolu. Geleceğe dair yaptığım planların tutmaması hayal 
kırıklığına uğramama sebep olabilir; planlamadığım 
şeylerin hayatta yer bulması da hayata karşı beni daha çok 
bağlayabilir. Elbette mesleğimle ilgili yapmak istediğim daha 
bir sürü şey var ama sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamak en 
büyük dileğim. 
Son olarak, okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Umarım bu dergiyi okuyarak seyahat ettikleri yerden çok 
güzel anılar ve birikimlerle dönerler. Şimdi inişe geçiyoruz. 
Lütfen koltuklarınız dik, kemerleriniz bağlı ve pencere 
güneşlikleriniz açık olsun.

where I’ll go next, though, so I could f ind myself on a holiday in a 
far-off country tomorrow.
Are there any cities/countries that you’ve fallen in 
love with, where you really felt you belonged?

I’ve travelled to a lot of countries, but I still haven’t found 
a place where I felt like I truly belonged. There are countries 
that have made a great impression on me that I’ve put on my 
list of places to go back and visit again, like Italy, because I’m 
interested in historical remains. I like to see the traces of the life 
that used to be there.
Where do you see yourself in the future?

I’ve learned something about life over the last couple of 
years. I don’t make big plans for the future, because life is full 
of surprises. If my plans for the future fall through, I might be 
disappointed, but if things that I haven’t planned for appear in 
my life, I might become even more connected to life. Of course, 
there are still a lot of things I’d like to do careerwise, but my 
greatest wish is to live a healthy, peaceful life.
Finally, anything you’d like to say to our readers?

I hope that as they are reading this magazine, they’re 
returning from their trip with many wonderful memories. We 
are now beginning our descent. Please bring your seat to an 
upright position, fasten your seatbelt, and raise your sunshade. 
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DOĞALTAŞ’IN USTASI HUROK MARBLE

SILVER COLLECTION’U SUNAR

SHOWROOM
Çekmeköy - İstanbul

T: +90 216 561 43 01 

istanbul@hurok.com.tr

HUROK MARBLE LLC
Florida / USA

T: +1 954 977 48 76 

miami@hurok.com

FACTORY
Kütahya / Türkiye

T: +90 274 266 22 01 

mermer@hurok.com.tr

www.hurok.com



“DOĞA BENDEN 
   ILHAMINI ESIRGEMEZ”
“ N AT URE  IS  A LWAYS  A  SOURCE 
    OF  INSPIR AT ION  FOR  ME ”
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“Birdenbire çıkıverip gel. Şaşırsın 
kalbim sesimden önce…” Sözleri okuyunca, 
sanırım bilenler şarkıyı mırıldanmaya başladı 
bile; zihninde Ayşegül Aldinç’in kavuşma 
heyecanına tezat ama hayaline tastamam 
uyan dinginlikteki sesiyle. Belki de, Ayşegül 
Aldinç’in en sevdiği şarkısını bu kadar güzel 
yapan ve yıllar geçse de üstünden aynı etkiyi 
yaratmasını sağlayan bu uyum ve tezatlıktır, 
kim bilir…

Müzik, sinema, televizyon… Hayran 
olunası işlerle izlediğimiz, şarkılarla 
dinlediğimiz Aldinç, uzun bir aradan sonra 
“Sek’iz” isimli albümünü çıkardı. Ayşegül 
Aldinç, bu yaza damgasını vuracak gibi 
görünüyor. 

Biz sizi çalışmalarınızla tanıyoruz. Peki, 
siz Ayşegül Aldinç’i nasıl tanımlarsınız? 
Kimdir Ayşegül Aldinç?

İnanın dünyanın en zor sorusuyla 
başladınız. Kişi kendini anlatırken tarafsız 
olamaz ki. Dikkat ederseniz kime “En 
sevmediğin huyun ne?” diye sorsanız; 
dürüstlüğüm, doğruculuğum, affedici olmam 
vb. hep olumlu özelliklerini sıralar. Kendi 
kendime arada nasılım, “n’aapıyorum” 
gibi sorular sorduğumda ise kendimi hep 
eleştirip, hırpalarım. Bakın ben de özetlerken 
bunu yaptım sanırım.  Özetin özeti derseniz; 
gazeteci bir baba ile resim öğretmeni bir 
annenin tek çocuğuyum.
Müzik, sinema, televizyon alanlarında 
isminizi altın harflerle yazdırdınız ve 
isminizi hayranlıkla anan önemli bir 
kitle var. Başarınızı neye borçlusunuz?

Teşekkür ederim tanımlamanız için. 
Samimi olduğumu düşünüyorum. Kendime 
ve sevenlerime ya da sadece izleyenlerime 
hesabını veremeyeceğim hemen hiçbir şey 
yok. İnanmadığım projelerin içinde yer 
almıyorum.
Çok aktif bir sanat yaşamınız var. Bu 
yoğunluk sizi nasıl etkiliyor?

Bazen yetişemeyeceğim duygusuna 
kapılmama rağmen her şey yolunda gidiyor 
ama ben yine de her defasında bu duygunun 
tuzağına düşüyorum açıkçası. Beynimizin 
bize oynadığı oyunlar işte.

“Come out of the blue... Hear my heart’s 
surprise before my voice’s...” When you read 
these lyrics, you might’ve already begun 
humming the tune, with Ayşegül Aldinç’s 
soothing voice that belies her excitement at 
reunion but suits her image, in your mind. 
Perhaps what makes her favourite song of 
herself so beautf iul and enduring through 
the years is this cohesion and contrariness, 
who knows.

Music, f ilm, television... She has acted in 
fantastic productions and created songs loved 
by many, and Ayşegül Aldinç has retırned after 
a long break with her new album “Sek’iz”. It 
looks like this summer she’ll be the woman of 
the moment.

We know you from your work, but how 
would you describe yourself? Who is 
Ayşegül Aldinç to you?

You’ve really begun with the hardest 
question in existence. One cannot be 
impartial whilst talking about oneself. 
You might’ve noticed that if you were to 
ask someone “What’s your least favourite 
quality about yourself” they tend to list 
positive qualities, such as “my honesty, 
straightforwardness, mercy” etc. I sometimes 
ask myself how I am or what I’m doing, but          
I tend to critcise myself and beat myself up.        
I might’ve done that when summarising. 
If you were to ask for the summary of the 
summary, I’m the only child of a journalist 
father and an arts teacher mother.
You’ve made a name for yourself in 
music, cinema, and TV, and you have a 
great number of fans. To what do you 
owe this success?

Thank you for that description. I think 
I’m genuine. There’s almost nothing I’ve done 
which I can’t justify to myself or my loved 
ones or even my audience. I don’t take part in 
projects I don’t believe in.
You have a really busy life when it 
comes to work. How does it affect you?

I sometimes feel like I can’t keep up, 
nevertheless things do tend to work out f ine 
but I always fall into the trap of that feeling. It’s 
just a trick of the mind.
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 “Sek’iz” isimli 
albümüyle 
hayranlarının 
karşısına yine 
büyüleyici 
güzelliğiyle çıkan 
Ayşegül Aldinç, 
bu ay Pegasus 
Magazine’in 
konuğu oldu. 

 Ayşegül Aldinç 
has returned to 
the music scene 
with her latest 
album “Sek’iz”, 
enchanting her 
audience with her 
beauty. She’s our 
guest this month.
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Bunca yıllık müzik yaşamınızda 
seslendirmekten en çok hoşlandığınız 
şarkınız ya da size en çok keyif veren 
projeniz hangisi?

İlk albümümde yer alan, Türkiye’nin en 
önemli müzik adamlarından Timur Selçuk’un 
armağanı “Gözlerin Su Yeşili”nin yeri ayrıdır. 
Alışıldık tanımlamayla “tüm şarkılarım 
çocuğum gibidir” söylemine inanmam. 
Sinema ve televizyon projeleri bazında 
ise bugüne dek çok önemli yönetmenlerle 
çalıştığım için kendimi şanslı hissediyor 
olmamın yanı sıra, içinde yer aldığım 
son proje “Pis Yedili”deki “çatlak müdire 
Esma Sultan” karakterini ayrı tuttuğumu 
söyleyebilirim. Gerçekten eğlendim 
oynarken.
Yeni albümünüz “Sek’iz” dinleyicilerle 
buluştu…

İçinde Kenan Doğulu, Mabel Matiz, 
Göksel, Yüksek Sadakat, Gökhan Türkmen, 
Eflatun, Nada ve Harun Tekin gibi çok değerli 
ve nitelikli müzisyen dostlarımın düet ya da 
geri vokalde bana eşlik ettiği “Sek’iz” isimli 
projemin hazırlık ve olgunluk süresi yaklaşık 
iki buçuk yıl sürdü. Nihayet müzikseverlerle 
buluştu ve çok beğenildi. Emeklerimizin 
karşılığını beğeniyle almak harika bir duygu. 
Pop müziğin günümüzde geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üretim çok fazla. Buna karşın üreticilerin 
haklarını alabilmesiyle ilgili sorunlar çeşitli 
meslek birliklerine rağmen hâlâ hallolabilmiş 
değil. Sanatçı korunma altına alınmazsa her 
türlü yaşamı kısıtlanır, kısalır. Yaşarken değer 
görmeli. Bu anlamda çok değerli bestecilerin, 
söz yazarlarının, yorumcuların erken 
kayıpları beni üzüyor. 
Bir söyleşinizde “‘Iskaladığım Şarkılar’ 
albümü yapabilirim” demişsiniz. Hangi 
şarkılar bunlar? 

En eski ve en yenilerden iki örnekle; 
Sezen Aksu’dan “Keskin Bıçak”, Mabel 
Matiz’den “Gel” ilk aklıma gelenler. Daha 
epeyce var.
Başarılı sanat yaşamınızın yanı sıra 
hayran kitlenizin en çok dillendirdiği 
başka bir özelliğiniz de “yaşsız kadın” 
olmanız… 

Bedenimin içine de dışına da bakmaya 
özen gösteririm. Genlerle de ilgili olduğunu 
sanıyorum. Babamın ailesi Boşnak. Boşnak 
kadınları genelde uzun ve ince kemikli 
oluyor. Günümüzde yaş konusu çok kalmadı 
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Throughout your long music career, 
which song have you enjoyed performing 
the most, or which is your favourite 
project that your participated in?

“Gözlerin Su Yeşili” (“Your Eyes Are Sea 
Green”) was in my f irst album and a gift to me 
from one of the most prominent musicians in 
Turkey, Timur Selçuk. It has a special place in 
my heart. I don’t really feel like my songs are 
like my children or anytildren or anything. 
As for f ilm and TV, I do feel very lucky, having 
worked with some great directors over the 
years, but the character of Esma Sultan, the 
deranged headmistress of the school in “Pis 
Yedili” (“The Naughty Seven”), is something 
else. I had a lot of fun whilst playing her.
Your most recent album, “Sek’iz”, has 
just been released.

The preparation and creation of the 
album, in which many valuable and talented 
musician friends of mine, amongst them 
Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Göksel, Yüksek 
Sadakat, Gökhan Türkmen, Eflatun, Nada and 
Harun Tekin, accompany me in duets or back 
vocals, took around two and a half years. It has 
f inally been released and has been recieving 
positive feedback from the audiences. It’s a 
great feeling to be rewarded for your work in 
this manner.
What do you think about the current 
state of popular music?

There’s a great deal of stuff coming out, 
and yet, the issue of getting recompense for 
creating something has still not been resolved, 
despite many unions working towards it. If an 
artist doesn’t get some sort of protection, their 
life gets narrowed down, cut short. Artists must 
be respected during their lifetime. The losses 
experienced by many valuable composers, 
lyricists, and singers, is rather upsetting.
In one interview you talked about 
making an album of “songs that got 
away”. What songs are those?

The oldest and the newest examples are 
Sezen Aksu’s “Keskin Bıçak” (“Sharp Blade”) 
and “Gel” (“Come”) by Mabel Matiz. There are 
many more.
For your fans, as well as your music and 
other work, what draws them to you is 
the fact that you’re an “ageless woman”.

I try to take care of my body inside and out. 
I think it has something to do with genetics as 
well. My father’s family comes from Bosnia. 
Bosnian women tend to be tall and small-framed. 



gibi; gençler gayet olgun. Buna karşın, 
büyükler de hâl-tavır ve beyin yapısı olarak 
genç düşünen kişilerse, yaşlar birbirine 
yaklaşıyor yaş farkı dostluklarda, ilişkilerde 
çok sorun olmayabiliyor. Benim en yakın kız 
arkadaşlarımdan biri 25 yaşında mesela. Ona 
akıl verirken, bazen ondan akıl alıyor olarak 
yakalanıyorum kendime.
Nelerden ilham alırsınız? 

Doğa benden ilhamını esirgemez. Aşktan 
ilham alırım bir de...
Bir mottonuz var mı? 

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ‘nin  “Sen 
ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin 
anladığı kadardır” sözüne inanırım. Bir de 
“Az’a sormuşlar ‘Nereye?’- ‘Çoğun yanına’ 
demiş” sık kullandığım bir tanımlama.
“Olmazsa olmazım” dedikleriniz neler? 

Öyle bir tutturmam yok. Annem 
hayatımdaki en önemli varlıktır. Onu 
kaybetme düşüncesi beni hep korkutmuştur. 
Seyahatlerde özel olarak yanınızda 
bulunmasını istediğiniz bir eşyanız, 
yolculuk sırasında ya da gittiğiniz 
yerde mutlaka olmalı dediğiniz bir 
ayrıntı var mı? 

Olağanüstü pratiğim. Bak bu konuda 
kendimi överim, yalan yok. Çantam hep hazır 
gibidir. Koltuğun konforu ne olursa olsun 
küçük bir yastık taşırım yanımda. Çantamda 
su olmadan adım atmam nereye gidersem 
gideyim. 
Sizi en çok etkileyen şehir, ülke, mekân 
neresi? Neden?

Tarihini korumuş kentlerden hep 
etkilendim. Venedik’in duygusu, Prag’ın 
hakeza. Ülke olaraksa Hindistan, Nepal ve 
Çin etkiler beni. 
Okurlarımıza vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı? 

Herkese teşekkür ediyorum. Bu yazıyı 
okumak hoşluğunda bulunan tüm misafirlere 
iyi yolculuklar dilerim. 

These days age itself don’t seem to matter much, 
young people are quite mature. And if an older 
person is young at heart and ideas, then the 
age gap ceases to be a problem in friendships 
and relationships. One of my closest friends is 
25 years old. Sometimes I give her advice, and 
sometimes I take advice from her.
What inspires you?

Nature is always a source of inspiration for 
me. And love inspires me too.
Do you have a motto?

I believe in the adage “No matter what you 
say, the story you tell is only what is understood 
by the person you’re telling it to.” And there’s 
a saying I tend to use a lot: “They asked little 
where it was going, and it said, to join the more.”
What are your must-haves?

There’s no such thing for me. But my 
mother is the most important person in my life. 
The thought of losing her has always f illed me 
with dread.
What are your travel habits? Do you 
have a possession you always take with 
you when you travel, or something you 
always look for during your journey and 
upon your arrival?

I am incredibly practical. That’s one thing 
I can boast about for sure. I almost always have 
my things ready to go. No matter what sort of 
seat I have, I always bring a small pillow, and I 
don’t take a step outside without a water bottle 
in my bag.
Which city, country, or location has 
impressed you the most? Why?

I’ve always been impressed by cities which 
could preserve their history. Venice and Prague 
have an emotional appeal. India, Nepal, and 
China, are countries that impress me.
Anything you would like to say to our 
readers?

I thank them all for showing the courtesy 
of reading this interview, and wish them a 
pleasant trip. 

 “Mevlânâ 
Celâleddin-i 
Rûmî’nin ‘Sen 
ne söylersen 
söyle, söylediğin, 
karşındakinin 
anladığı kadardır’ 
sözüne inanırım.”

 “I believe in 
Rûmî’s adage ‘No 
matter what you 
say, the story you 
tell is only what 
is understood by 
the person you’re 
telling it to.’”
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RÖPORTAJ INTERVIEW
Trend ••• hot wire

Yeni flypgs.com kullanıcıların hayatını ne açıdan 
kolaylaştırıyor?

Pegasus Hava Yolları olarak, dijital alanda hayata 
geçirdiğimiz tüm projeleri misaf irlerimizin seyahat 
deneyimini kolaylaştırmak üzerine kurguluyoruz. Misafirler, 
seyahat planlama aşamalarından seyahatleri sırasında ve 
hatta seyahatleri sonrasında gidecekleri şehirlerde ihtiyaç 
duyacakları tüm ek ürün ve hizmetlere ürünlere tek bir çatı 
altından ulaşabiliyor. Yenilenen flypgs.com misafirlerimize uçak 
bileti satın almanın ötesinde, bir seyahat asistanı gibi hizmet 
vermeyi hedefliyor. Misaf irler uçuşları öncesinde vize işlemleri, 
havaalanına özel araç transferi ile ulaşım, araçları için otopark 
hizmetleri, uçuşları sırasında seyahatlerini diledikleri konfora 
dönüştüren koltuk, yemek seçimi ve ek bagaj hakkı gibi pek çok 
ek ürün ve hizmetimizi flypgs.com’dan kolayca satın alabiliyor. 
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In what ways does the new flypgs.com site make its 
users’ lives easier?

As Pegasus Airlines, we organize all our digital projects 
so as to make the travel experiences of our guests easier. All 
the services and amenities our guests might require as they 
plan their trip, during their actual flight, and even after their 
flight when they arrive at their destination city are available 
together under one roof. Rather than being just a sales point 
for their airline tickets, the revised flypgs.com site aims to be 
more like a travel assistant. Our guests can purchase numerous 
additional products and services before their flights using flypgs.
com, including visa services, airport transfers with private car 
services and car-parking facilities. During their flights, they 
can use flypgs.com to easily change seats to travel in greater 
comfort, select their meals, and purchase additional baggage 
allowances. After their flight, and throughout their entire trip, 
they can use our digital platforms to access many services and 

Yeni flypgs.com 
ile Yepyeni Bir 
Seyahat Deneyimi

A BRAND-NEW TRAVEL 
EXPERIENCE WITH THE NEW 
flypgs.com

YENILENEN YÜZÜYLE flypgs.com MODERN TASARIMI, 
YENI UYGULAMALARI VE GENIŞLEYEN IÇERIĞI ILE 
MISAFIRLERINE SEYAHATLERI BOYUNCA IHTIYAÇ 
DUYACAKLARI TÜM HIZMETLERE KOLAY ERIŞIM 
SAĞLIYOR. YENI flypgs.com’daki DEĞIŞIKLIKLERI 
PEGASUS DIJITAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ 
DIDEM NAMVER’DEN DINLIYORUZ.

WITH ITS NEW LOOK, FLYPGS.COM PROVIDES A 
MODERN INTERFACE, NEW APPLICATIONS AND EVER-
EXPANDING CONTENT THAT ALLOWS OUR GUESTS TO 
EASILY ACCESS ALL THE SERVICES AND AMENITIES 
THEY MIGHT REQUIRE THROUGHOUT THEIR TRIP. 
DIDEM NAMVER, DIGITAL MARKETING MANAGER AT 
PEGASUS AIRLINES, HAS TOLD US ALL ABOUT THE 
INNOVATIONS AT flypgs.com.



Uçuşları sonrasında ve seyahatleri boyunca da konaklama, 
araç kiralama, etkinlik planlama gibi pek çok hizmete dijital 
platformlarımız aracılığıyla ulaşabiliyor ve rezervasyonlarını 
yapabiliyorlar. 
Yeni flypgs.com’da öne çıkan uygulamalar hangileri?

Misaf irlerimize “Bütçene Göre Ara”, “Şehir Rehberi” 
ve “Etkinlik Takvimi” gibi başlıklar altında seyahatlerin 
tüm aşamasıyla ilgili seçenek ve kolaylık sağlıyoruz. “Bütçene 
Göre Ara” fonksiyonuyla misaf irler, uçuşa ayırmak istedikleri 
bütçelerini ve seyahat tarihlerini sisteme girerek, kendileri 
için önerilen alternatifler arasından seçimlerini yapabiliyor. 
“Şehir Rehberi” bölümünden gidecekleri şehirle ilgili ulaşımdan 
gezilecek yerlere, yeme içmeden alışverişe; konaklamadan hava 
durumuna kadar sıkça ihtiyaç duyacakları birçok faydalı bilgiye 
anında ulaşabiliyor. “Etkinlik Takvimi” ile pek çok şehirde 
gerçekleşecek festivalleri, karnavalları ve birçok etkinliği   
flypgs.com üzerinden inceleyebiliyor. Site üzerinden Pegasus’un 
seyahat bloğu olan blog.flypgs.com’a ulaşarak seyahatle ilgili 
deneyimlere ve önerilere ulaşabiliyorlar.
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make reservations for things such as hotel accommodations, car 
rentals and event planning.
What are some of the most prominent new applications 
on flypgs.com?

Categories such as “Search By Budget”, “City Guide” and 
“Event Calendar” offer various choices to our guests, allowing 
them to select their own preferences with ease at all stages of 
their trip. The “Search By Budget” function lets our guests enter 
their preferred flight budgets and travel dates and then presents 
them with various alternatives to choose from. In the “City 
Guide” section, they can f ind instant answers to frequently asked 
questions regarding their destination, including many useful 
bits of information about transportation, local attractions, 
food and drink, accommodations and weather conditions. 
They can also use flypgs.com’s “Event Calendar” to browse 
through the details of festivals, carnivals and numerous other 
events taking place in many cities, and they can go to Pegasus’s 
travel blog, blog.flypgs.com, to read about the experiences and 
recommendations of other travellers. 



Trend ••• hot wire
HABER NEWS

You dream of planning your trip with Pegasus 
and buying your ticket months in advance to 
get the lowest price. But such is life that plans 
can change, meetings can be postponed. 
If this means you have a hard time making 
plans, then Pegasus’ new service is just for 
you. With “Pegasus Flex”, you won’t have 
to worry about changes to your schedule, 
because your ticket will keep up with your 
plans and you’ll have the freedom to change 
the date as well as the destination of your 
ticket accordingly. 

IT’S EASY TO BUY PEGASUS FLEX
To enjoy the benef its of unlimited ticket 
changes offered by Pegasus Flex, just check 
off the “Pegasus Flex” box when you buy your 
ticket from flypgs.com. You can purchase 
Pegasus Flex at prices starting from 
9.99 TL for domestic flights and 9.99 Euros 
for international flights. Pegasus Flex is also 
valid on connecting flights. With Pegasus 
Flex, you won’t have to pay any f ines or fees 
for the changes, just the difference in price, 
if any, between your original and your new 
ticket. Moreover, you can modify your tickets 
up until two hours before your flight. 

 flypgs.com

FREEDOM TO CHANGE YOUR 
TICKET WITH PEGASUS FLEX

Pegasus ile seyahatinizi planlamanın ve 
biletinizi aylar öncesinden alarak en avantajlı 
f iyatları yakalamanın hayalini kuruyorsunuz. 
Ancak hayat bu; planlar değişebilir, toplantılar 
ertelenebilir. Bu durum plan yapmanızı 
zorlaştırıyorsa Pegasus’un yeni hizmeti tam size 
göre. “Pegasus Flex” ile program değişikliği 
konusunda endişe etmenize gerek yok çünkü artık 
biletiniz size ayak uyduracak ve dilediğiniz yön ve 
tarihe göre biletinizi özgürce değiştirebileceksiniz. 

PEGASUS FLEX’I SATIN ALMAK ÇOK KOLAY
Pegasus’tan sınırsız bilet değiştirme hakkı 
Pegasus Flex’e sahip olmak için flypgs.com’dan 
biletinizi alırken “Pegasus Flex” kutusunu 
işaretleyin. Yurt içi uçuşlarda 9,99 TL, yurt dışı 
uçuşlarda 9,99 Euro’dan başlayan f iyatlarla satın 
alabileceğiniz Pegasus Flex, aktarmalı uçuşlarda 
da geçerli. Pegasus Flex ile yapacağınız 
değişikliklerde ceza veya kesinti ödemenize 
gerek yok, eski uçuş ile yeni uçuş arasında f iyat 
farkı varsa bu farkı ödemeniz yeterli. Pegasus 
Flex ile uçuşunuzdan iki saat öncesine kadar 
değişiklik yapabilirsiniz. 

 flypgs.com

Pegasus Flex ile 
Biletinizi Özgürce 
Değiştirin
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 2016 TAK VİMİNE 
GÖRE TATİL PLANI 

HOLIDAY PLANS FOR 2016

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı
MAY 19: ATATÜRK COMMEMORATION, YOUTH AND SPORTS DAY

 19 Mayıs, bu yıl Perşembe günü kutlanacak. 20 Mayıs 
Cuma günü için de izin alırsan, elinde hiç bitmesin diye 
hayal kuracağın dört günlük bir tatil oluyor. 
 This year May 19 falls on a Thursday, so if you can 

wrangle a day off on Friday, you’ll have your hands on a 
four-day holiday that you’ll hope will never end.

 Bu Mayıs’ta kendini doğa ananın sonsuz canlılığına 
bırak ve Karadeniz turuna çık. Trabzon’un ve Samsun’un 
yemyeşil yaylaları en güzel baharda yaşanıyor. 
 This May, delve into the endless vivacity of Mother 

Nature and set out on a Black Sea tour. The high 
plateaus of Trabzon and Samsun are at 
their greenest best in springtime.

 Bahar kafası en tatlı Prag’da yaşanır. Prazske 
Jaro Kültür Festivali Mayıs’ta yapılıyor, müziğe 
doymak için inanılmaz bir fırsat!
 Prague is the best place to enjoy the sweet scent 

of springtime, and the Prazske Jaro Cultural Festival, 
which takes place in May, offers an incredible 
opportunity for a musical feast.
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 Ramazan Bayramı 2016’da Salı başlıyor, Perşembe bitiyor. Pazartesi 
Arife günü, zaten yarım gün. Evet, anladın sen onu: Cuma’yı da bayrama 
ekleyince 9 günlük mutluluk gözyaşları döktüren bir tatile sahip oluyorsun.
 In 2016, the Ramadan Feast begins on a Tuesday and ends on a Thursday. 

Monday is a half-day, so there you have it: Add in Friday, and you end up with 
a 9-day-long holiday that’ll have you shedding tears of joy.

 Ramazan Bayramı en güzel aile büyüklerimizle ve köklerimizin bulunduğu 
şehirlerde yaşanır. Adana, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Mardin…                
Bu bayram büyüklerini mutlu et, onların yanında ol!
 The best place to spend the Ramadan, is the place where your roots and 

your family are. Adana, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Mardin… Give your 
elders a happy holiday by making a visit to pay your respects!

 Mistisizmi ve maviyi ailenle beraber keşfet! Tahran ve Beyrut kentlerindeki 
kutsal alanlar ile Hurgada – Şarm El-Şeyh kentlerinin altın renkli kumsalları 
bayram tatiline çok yakışır.
 Discover the mysticism of the East together with your family! The holy 

places in Tehran and Beirut and the golden sands of Hurgada-Sharm El-
Sheikh are great choices for this holiday.

 Zafer Bayramı, güneşin parlak ışınları altında kutlanacak ve kendisi Salı 
gününe denk geliyor. Pazartesi gününü izinle kapatırsan, 4 günlük bir tatil sana 
göz kırpıyor demektir.
 Victory Day is always celebrated under rays of sunshine, and this 

year it falls on a Tuesday. If you manage to take off Monday as well, 
you’ll have four days to enjoy as you wish.

 Ağustos ayı için harika bir tatil f ikrimiz var: Norveç Fiyortları! Hem
kavurucu sıcaklardan uzakta, Kuzey’in ferahlatıcı rüzgârları eşliğinde 
doğallığın kalbine büyülü bir yolculuğa çıkabilir hem de Norveç’in en ünlü 
dans grubu Ole Ivars’ı izleyebilirsin.
 We’ve got a marvelous idea for a holiday in August: Norwegian Fjords! You can 

set out on a magical journey to the heart of nature and get to see a performance 
by Norway’s most well-known dance troupe, Ole Ivars, accompanied by the 
refreshing winds of the North .

 Zafer Bayramı Kuzey Kıbrıs’ta da coşkuyla kutlanıyor. Ağustos’un yakıcılığında 
Kıbrıs’ın serin sularında ferahlamak, işte tatil budur.
 Victory Day is also celebrated with a bang in Northern Cyprus. Beating down the 

heat of August with the cooling waters of Cyprus: Now that’s what I call a holiday!

 RAMADAN (EID AL-FITR)

AUGUST 30: VICTORY DAY

Ramazan Bayramı 

30 Ağustos Zafer Bayramı

[4-7 TEMMUZ JULY]
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 FEAST OF THE SACRIFICE (EID AL-ADHA)
Kurban Bayramı [11-15 EYLÜL SEPTEMBER]

 Kurban Bayramı Pazartesi başlıyor, Perşembe günü bitiyor. Cuma’yı da işin içine 
katarsak, 9 günlük tatil görünüyor ufukta. 2016 tatil açısından çok bereketli bir yıl!
 The Feast of the Sacrif ice begins on a Monday and ends on a Thursday. If we 

add Friday into the mix, then there’s another nine-day holiday popping up along the 
horizon. As far as holidays go, 2016 is going to be full of them.

 Kurban Bayramı herkese tatil; ailenin et ustaları hariç! İşin uzmanları genellikle en 
büyük amca ve dayıların aralarından çıkar ve iyi etlerin bulunduğu şehirlerde yaşarlar: 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Adana… İlk ziyareti yap, kavurmanın en lezzetlisini kap!
 The Feast of the Sacrif ice is a holiday for everyone – apart for the master butchers 

of the family! These “experts” tend to be found among the older uncles, and they 
tend to live where livestock is abundant: Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Adana… Pay 
your holiday respects to these relatives first and get the tastiest bits of barbecue!

 Pazartesi bayramın tatlı telaşı, Salı-Çarşamba aile büyüklerinin ellerini öpme. 
Cuma iznini de kopardıysan hâlâ neden buradasın? Amsterdam, Barselona, 
Paris, Münih… Hepsi seni bekliyor!
 Monday is for the first-day-of-the-holiday rush, Tuesday and Wednesday for the 

obligatory visits to relatives. But if you can take off Friday as well, then why are you 
still here? Amsterdam, Barcelona, Paris, Munich…they’re all waiting for you!

 23 Nisan bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günleri devlet 
kurumları zaten tatil yapıyor, Cumartesi günleri de çalışan beyaz yakalılar ise 
şimdiden kutlamalara başladı!
 April 23 falls on a Saturday this year. Civil servants have the day off anyway, but 

other white-collar employees who normally work Saturdays have begun celebrating 
already!

 Hafta sonu tatilini yurt dışında geçirmeyi mi planlıyorsun? 23 Nisan çocuklarımızın 
günü, hatırlatalım! Tatil planını onlara bırak ama Kopenhag’taki Tivoli Bahçeleri’nin 
fotoğraflarını göstermeyi unutma, bu zor seçimi bayağı kolaylaştırmış olursun.
 Maybe you’re planning on spending the weekend abroad? Don’t forget that April 23 

is supposed to be our kids’ holiday! Leave the holiday planning to them but show them 
a photo of the Tivoli Gardens in Copenhagen and you’ll make their difficult decision a 
whole lot easier.

 23 Nisan’ı, ulu önderimiz Atatürk yeryüzünün tüm çocuklarına armağan etti. 
Bu 23 Nisan’da yanına ailenin küçük insanlarını alarak Anıtkabir’i 
ziyaret etmen çok anlamlı olur, geçit törenlerini kesinlikle kaçırma!
 The great national hero Atatürk meant for April 23 to be a day for all 

children of the world to celebrate. What would be more f itting than taking 
the littlest members of the family to pay a visit to his memorial at Anıtkabir? 
And don’t miss the parade!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
APRIL 23: NATIONAL SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S DAY
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 FEAST OF THE SACRIFICE (EID AL-ADHA)

OCTOBER

[11-15 EYLÜL SEPTEMBER]

 Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi 
çalışanları, bu güzel haber sizler için.
 Republic Day falls on a Saturday this year. Saturday workers, this piece of          

good news is for you.

 Ekim’de Antalya hem daha sakin hem de denize girmek için hava mükemmel. 
Biraz daha mistik bir tatil amacın varsa, Kapadokya Ekim’de bir başka güzel!
 Antalya in October is peaceful, and the weather’s perfect for swimming in the 

Mediterranean. If you’d rather something a bit more mystical, Cappadocia is really 
something special in October!

 Ekim ayı, İtalya gezisi için harika bir zaman. Roma ve Milano’da sonbaharın 
romantizmini çok daha derinden hissedebilirsin. Romantizm peşinde değilsen, 
rotan Hollanda olmalı. Ekim’de Amsterdam çok       
enerjik ve kışkırtıcı!
 October is also a great time of year for a visit to 

Italy. The romance of autumn will make an even 
deeper impression on you in Rome and Milan. If you’re 
not looking for romance, then you should head towards 
the Netherlands. Amsterdam in October is energetic 
and enticing! 

OCTOBER 29: REPUBLIC DAY
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı



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

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

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

Hem yurt içi hem yurt dışı için sadece 
mobil uygulamalara özel kampanyalar-
dan ilk senin haberin olsun. 

Pegasus mobil uygulamaları ile 30 
saniyeden kısa sürede check-in 
yapabilirsin. Bagajın yoksa Mobil 
Barkod’unu akıllı cihazına kaydederek 
biniş kartı olarak kullanıp doğrudan 
uçağa gidebilirsin. 

Be the first to find out about our great 
offers on all our routes exclusive to those 
who book on our mobile apps.

Using the Pegasus mobile app, you 
can check-in in less than 30 seconds. 
If you’re travelling without checked-in 
luggage, you can save your mobile 
barcode on your smartphone as your 
boarding pass and go straight to 
boarding.

Uçuşun için özel koltuk seçebilir, yemek için 
ön sipariş verebilir, ek bagaj haklarını 
sağlayabilirsin. 

Mobil uygulama ile yaptığın tüm işlemlerde 
UçuşPuan kazanabilirsin. 

You can select seats, pre-order meals, 
purchase extra baggage on mobile bookings

SPICE UP YOUR TRAVEL USING YOUR MOBILE

Every transaction you make on your mobile app 
earns you FlightPoints.  

EARN PEGASUS PLUS POINTS
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 Havalar yavaştan ısınmaya, bahar 
yüzünü göstermeye başladı. Doğanın ve 

tüm canlıların hareketlenmeye başladığı bu 
mevsimde sizin de biraz hareketlenmeye 

ihtiyacınız olabileceğini düşündük 
ve keyifle yürüyüş yapabileceğiniz               

bölgeleri derledik.

 The weather has slowly begun to turn 
warm, and spring has started showing 

her face. With nature and all living things 
“springing” up all around, we thought you 

could use a dose of activity as well. So, 
we compiled this list of destinations where 

you’ll be able to go out and enjoy a stroll.
YAZI / BY Sema USLU
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COMO GÖLÜ COMO LAKE
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COMO GÖLÜ, HARİKALAR DİYARI 
Lake Como, Land of Wonders

Dingin ve mavi suları, etrafını saran yemyeşil bitki 
örtüsüyle tüm görkemini misaf irlerinin önüne seren Como 
Gölü, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Çevresinde yer alan 
dağlar ve ormanlarla kendisini görmeye gelenlere muhteşem 
bir manzara sunan Como Gölü’nün etrafında birçok irili ufaklı 
köy ve kasaba yer alıyor. Yürürken karşılaşacağınız 
görkemli villa ve şatolar da görülmeye değer.

With its still blue waters hugged by bright green flora, 
and all its magnificence laid out before its guests, Lake 
Como has caught attention from all over the world. Lake 
Como is surrounded by mountains and forests that present 
a magnificent sight to visitors, and there are many villages 
and towns of various sizes located all around the region. 
The elegant villas and castles you’ll come across while 
you’re out walking are worth seeing.

İTALYA I ITALY

MİMARİNİN DOĞUŞU
BIRTH OF ARCHITECTURE
Como Gölü mimarlık mesleğinin 
doğduğu yer olarak biliniyor.  
Bu eşsiz mimariyi görebilmek için 
tekne turlarına katılabilirsiniz. 
Lake Como is known as the 
birthplace of architecture. You 
can take a boat tour to get a 
closer look at the peerless 
architecture in the area.

BUTİK KAFELER
BOUTIQUE CAFES
Ünlü İtalyan lezzetleri 
espresso ve tiramisuyu bir 
de Como Gölü civarındaki 
kafelerde deneyin. 
You can try out the famous 
Italian espresso and 
tiramisu at one of the cafes 
in the lake Como region.

BELLAGIO KÖYÜ
BELLAGIO VILLAGE
Gölün kıyısında yer alan 
Bellagio’yu muhakkak 
ziyaret etmelisiniz.
Bellagio, the closest town 
to the lake, is def initely 
worth a visit.
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FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Milan Bergamo 

ve Malpensa 
Havalimanlarına 

haftanın dört 
günü her şey dâhil 

39,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Milan 

Bergamo and 
Malpensa Airports 

from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus, four days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
39.99 USD.
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BUDAPEŞTE, YAŞAYAN ŞEHİR
Budapest, The Living City

Tuna Nehri’nin ortadan ikiye ayırdığı Budapeşte’de hâliyle 
bolca köprü var ve bu köprülerin hepsinin üzerinde, 
muhteşem bir manzara eşliğinde yürüyebiliyorsunuz. 
Karasal iklime sahip Budapeşte’ye gitmek için en uygun 
mevsim bahar çünkü şehir kış aylarında oldukça soğuk, yaz 
aylarındaysa oldukça kalabalık. Hem bahar yürüyüşünüzü 
yapmak hem tarihe tanıklık etmek hem de gece hayatının 
tadını çıkarmak istiyorsanız aradığınız adres: Budapeşte ve 
Tuna kıyıları!

Budapest is split down the middle by the River Danube, 
which, naturally, has a great number of bridges spanning it. 
All of them offer magnif icent views to admire as you walk 
across. Budapest has a continental climate, and the best 
time of the year to visit is spring, because it is rather too 
cold in the winter and rather too crowded in the summer.  
If you’re looking for someplace to enjoy your spring stroll, 
witness history and get a taste of nightlife, then Budapest 
and the banks of the Danube are the right bet for you!

MACARİSTAN I HUNGARY

BUDA VE PEŞTE
BUDA AND PEST
Tuna Nehri, şehre adını veren Buda 
ve Peşte’yi ikiye ayırıyor.   
The river Danube divides the city 
into the two towns of Buda and 
Pest, which together give the city 
its name.

GECE MANZARASI
NIGHT VIEW
Budapeşte’nin meşhur 
gece manzarası size 
İstanbul’u 
aratmayacak türden.
You’ll find Budapest’s 
famous nightscape is 
up there with 
İstanbul’s.

 LIBERTY KÖPRÜSÜ
 LIBERTY BRIDGE
Mimarisi sayesinde asma köprü  
hissi veren Liberty Köprüsü,   
1896 yılında kullanıma açılmış.
Looks like a suspension bridge 
because of its architecture, the 
Liberty Bridge opened in 1896.

BUDA KALESİ
BUDA CASTLE
Kemal Atatürk yürüyüş 
yolundan Budin 
Kalesi’ne çıkıp Tuna 
manzarasının tadını 
çıkarabilirsiniz.
You can climb up to 
the castle on the 
Kemal Atatürk 
footpath and enjoy a 
view of the Danube.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Budapeşte’ye 

haftanın beş günü 
her şey dâhil 
45,99 USD’den 

başlayan f iyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Budapest from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus five days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
45.99 USD.
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PRAG, ALIŞVERİŞ CENNETİ
Prague, The Shopping Paradise

Barok bir havaya sahip olan Prag sokaklarında 
yürürken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Orta 
büyüklükte bir şehir olması nedeniyle alışveriş yapılacak 
bölgeleri de birbirine yakın. Aradığınız birçok şeyi 
bulabileceğiniz dükkânlar Karl Köprüsü ve Eski Şehir 
Meydanı arasında yer alıyor. Celetna Caddesi ise Prag’a 
özgü ürünleri ile ünlü yerlerden biri. Bu bölgede satılan 
kuklalar, küçükler kadar büyük gezginleri de cezbeden, 
şehre özgü hediyelerden. 

You might lose track of time as you stroll along the 
streets of the Baroque city of Prague. It’s a medium-sized 
city, so the various shopping quarters are located close 
together. The shops between Charles Bridge and the Old 
Town Square will have practically everything you could be 
looking for. Celetna Street is famous for its distinctive 
local wares. The puppets you’ll f ind in the shops there are 
unique to Prague and make great gifts that will delight kids 
and grown-ups alike.

ÇEK CUMHURİYETİ I CZECH REPUBLIC

ST. VITUS KATEDRALİ
ST. VITUS CATHEDRAL 
Vitus Katedrali’nden gün 
batımını izleyebilirsiniz. 
You can watch the 
sunset at the Vitus 
Cathedral.

POWDER KULESİ
POWDER TOWER 
Yürüyüşünüze modern bir 
cadde olan Na Prikope ile 
devam edebilirsiniz. Sonunda 
mimarisi ile dikkatinizi çekecek 
olan Powder Tower’ı da 
görebilirsiniz.
You can continue your walk on 
the modern street of Na 
Prikope. When you reach the 
end, you can see the striking 
architectural form of the 
Powder Tower.

MASAL ŞEHİR
A FAIRY TALE CITY
Şehirdeki kukla dükkânları          
sizi bir masalın içindeymiş         
gibi hissettirecek.
The puppet stores in the city 
will make you feel like you 
are living in a fairy tale.

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Prag’a haftanın 

beş günü her şey 
dâhil 44,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Prague 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus, five days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
44.99 USD.





AMSTERDAM, SANAT VE DOĞA
Amsterdam, Art and Nature

Şehrin dört bir yanında yer alan kanallarda gezmek bile 
Amsterdam’a seyahat etmek için yeterli bir sebep. Bunun 
dışında, şehirde Madame Tussauds, Van Gogh ve Rijks 
Müzesi gibi birçok önemli müze ve sanat galerisi var. Eğer 
sanata ilgi duyuyorsanız Amsterdam’da keyifli vakit 
geçirmeniz garanti. Eğer biraz kafa dinlemek isterseniz de 
Vondelpark’a uğrayabilirsiniz. Amsterdam’ın en geniş 
parkında birçok ağaç ve bitki türü, gül bahçesi ve birçok 
kuş türüne ev sahipliği yapan göller bulunuyor.

Wandering around the canals that surround the city on 
all sides is reason enough for a visit to Amsterdam. Aside 
from that, the city has numerous important museums and 
art galleries, like Madame Tussauds, the Van Gogh Museum 
and the Rijskmuseum. If you’re interested in art, you’re 
guaranteed to enjoy your time in Amsterdam. If you feel like 
taking a break to relax, you can stop by the Vondelpark. It’s 
the biggest park in the city, and it contains many species of 
trees and plants, a rose garden, and lakes that are home to 
a variety of bird species.

HOLLANDA I NETHERLANDSP.C.HOOFTSTRAAT CADDESİ
P.C.HOOFTSTRAAT STREET
Hooftstraat Caddesi’nde 
her zevke hitap eden 
dükkânları ile dünya 
çapında markaları bir 
arada görebileceğiniz 
bir alışveriş sizi bekliyor.
Shopping awaits you on 
Hoofstraat, where local 
shops and international 
designer brands meet 
and there’s something 
to appeal to everyone. 

VONDELPARK
Her yıl yaklaşık   
10 milyon kişinin 
ziyaret ettiği parkta 
baharın tadını 
çıkarabilirsiniz. 
You can enjoy the 
spring weather by 
joining in the ranks 
of the park’s            
10 million annual 
visitors.

RIJKSMUSEUM, MÜZELER MEYDANI
RIJKSMUSEUM, MUSEUMPLEIN
Rijksmuseum’un arkasında yer 
alan parkta yürüyüş yapabilir      
ve ünlü “I amsterdam” yazısını 
görebilirsiniz.
You can take a walk in the park 
behind the Rijksmuseum,        
where you can find the famous          
letters, “I amsterdam”. 

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Amsterdam’a 

haftanın her günü 
her şey dâhil 
60,99 USD’den 

başlayan f iyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Amsterdam from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights; 

all-inclusive prices 
start at 60.99 USD.
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YEREL ADIMLAR
Local Steps
Baharı Türkiye’de mi karşılamak istiyorsunuz?      
Sizin için de önerilerimiz var! Belki daha önce 
gördünüz belki görmediniz ama sizin için seçtiğimiz 
rotalar baharda bir başka güzel…

So you want to welcome spring in Turkey? Well, 
we’ve got suggestions for you, too! Perhaps     
you’ve already been to the routes we’ve selected 
for you, or perhaps not – regardless, all of them    
are especially beautiful in the springtime...

LİKYA YOLU, ANTİK YOLCULUK
Lycian Way, Antique Voyage

Fethiye’den başlayıp Antalya’ya kadar süren, keyifli 
olduğu kadar zaman zaman zorlu da olabilen Likya Yolu, kısa 
ve uzun birçok parkurdan oluşuyor ve dünyanın en iyi 10 
uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösteriliyor. 
Likya Yolu’nda yönünüzü bulmak için ağaç ve kayaların 
üzerindeki işaretleri takip ediyorsunuz. Tarihe ve doğanın 
mucizesine aynı anda tanıklık edeceğiniz uzun soluklu bir 
yürüyüşe hazırsanız sıcaklar bastırmadan yola çıkmalısınız.

Starting in Fethiye and stretching all the way to Antalya, 
Lycian Way is consisting of many long and short paths and 
as enjoyable as at times it may be difficult. It’sconsidered 
to be one of the 10 best long-distance walking routes in the 
world. To find your way as you hike the Lycian Way, you 
need to follow the direction markers painted on the trees 
and rocks. This long trail envelops the miracles of history 
and nature at the same time. If you’re ready to tackle it, 
you’ll need to set out on your way before the heat of 
summer sets in.

FETHİYE -ANTALYA

LİKYA YOLU’NDA TREKKING
TREKKING ON THE LYCIAN WAY 
509 km uzunluğa sahip Likya 
Yolu, macerayı seven 
yürüyüşçüler için ideal.
Covering a total distance of 509 
kilometers, the Lycian Way is 
ideal for the walkers who love 
adventure.

FOTOĞRAF MERAKLILARINA
FOR PHOTOGRAPY LOVERS
Kısa parkurların 4-5 saat, uzun 
parkurların 8-10 saat sürdüğü 
Likya Yolu, fotoğraf meraklıları 
için eşsiz manzaralar sunuyor.
Lycian Way, where the short 
treks take around 4-5 hours and 
longer routes take about 8-10 
hours to complete, presents a 
great view for photographers.



PJ HARVEY

TINDERSTICKS STEVEN WILSON MEREDITH MONKSTACEY KENT

TEHO TEARDO 
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YASMIN LEVY M ENRICO MACIAS GEORGE DALARASSARA BARAS

SIGUR RÓS MAX RICHTER M83

WE STAGE THE WORLD!
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SAFRANBOLU, TARİHİ İLÇE
Safranbolu, Ancient County

Safranbolu’nun kendine has bir mimariye sahip ve 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan evlerini daha 
önce görmediyseniz, bu bahar yolları arşınlamanın tam 
sırası. Diğer yandan Tokatlı Kanyonu’nu tepeden 
izleyebileceğiniz, muhteşem bir manzaraya sahip olan 
Kristal Teras ve görmek için 150 basamak çıkmanız gereken, 
içeri girdiğinizdeyse tarihi 65-200 milyon yıl öncesine kadar 
uzanan sarkıt ve dikitlerin sizi karşıladığı Bulak Mencilis 
Mağarası da mutlaka “adımlamanız” gereken yerlerden.

The wooden houses of Safranbolu have their own 
idiosyncratic architecture and are on the UNESCO World 
Heritage List. If you haven’t seen them yet, then this spring 
is just the time for a visit. Other places you should “set foot 
on” are the “Kristal Teras (Crystal Terrace)”, where you can 
admire the Tokatlı Canyon from above, and the Bulak 
Mencilis Cave. To reach the cave, you’ll need to climb 150 
stairs, but when you step inside, you’ll be greeted by rock 
pillars that go back 65-200 million years in history. 

KARABÜK

TARİH KORUMA ALTINDA
HISTORY IS UNDER PROTECTION
Safranbolu tarihini 
yansıtan 800 kadar ev 
koruma altında.
About 800 houses that 
reflects Safranbolu’s 
history are under                
protection.

ÖZGÜN MİMARİ
AUTHENTIC ARCHITECTURE
Safranbolu’daki taş, ahşap, 
kerpiç evler tarihi dokularını 
koruyor.
The stone, frame and adobe 
houses in Safranbolu retain 
their historical fabric. 

KRİSTAL TERAS
CRYSTAL TERRACE
Tokatlı Kanyonu yürüyüş 
parkuru üzerine yapılan 
Kristal Teras, doğayla baş 
başa kalmanızı sağlayacak. 
The Crystal Terrace, built over 
the Tokatlı Canyon trail, lets 
you become one with nature.
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CUNDA ADASI, EGE KOKUSU
Cunda Island, The Aegean Smell

Patriça Plajı, taş evleri, Taksiyarhis, Agios Yannis ve 
Panaya Kiliseleri, sahil şeridinde sıralanan balık restoranları 
ve âşıklar tepesinde bulunan tarihi değirmen Cunda’da 
görüp gezmeniz gereken mekânlardan yalnızca birkaçı. 
Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında sükûnet içinde yürüyün, 
yorulunca bir kahvede oturun ve Cunda’nın meşhur damla 
sakızlı veya dibek kahvesinden için. Ertesi gün muhteşem 
bir manzara sunan tarihi kiliselerini dolaşın, sonra sahile inip 
deniz kıyısındaki kafelerden birinde dinlenin.

Patriça Beach, stone houses, Taksiyarhis Church, Agios 
Yannis Church, Panaya Church, f ish restaurants lining the 
shore and the historical windmill up on the hill are only a 
few of the places to see in Cunda. Walk along the narrow, 
cobbled streets in peace and quiet, and when you start to 
get tired, take a seat at one of the coffee houses and enjoy 
a cup of Cunda’s famous “dibek (mortar)” or mastic-gum 
coffee. The next day, stroll around the historical churches 
with their magnif icent views, and afterwards head down to 
the seashore for a rest at one of the cafes.

SEVİM VE NECDET KENT KİTAPLIĞI 
SEVİM AND NECDET KENT LIBRARY
Rahmi Koç Müzesi’ne bağlı Sevim     
ve Necdet Kent Kitaplığı’ndan Cunda 
manzarası izlerken soğuk bir limonata 
molası verebilirsiniz.
You can drink a cold lemonade while 
you look out at the Cunda landscape 
from the Sevim and Necdet Kent 
Library, a part of the Rahmi Koç 
Museum.

TAKSIYARHIS KİLİSESİ
TAKSIYARHIS CHURCH
Hâlen ayakta kalabilen ve adanın 
tarihi açıdan en görkemli yapısı 
olma özelliğini koruyan kilise 
görülmeye değer.
It’s definitely worth a visit to the 
church, which has managed to 
keep standing and remains one 
of the greatest historical 
structures on the island.

GÜNE İYİ BAŞLAYIN
START THE DAY BETTER
Cunda’nın sembollerinden biri 
olan Taş Kahve’de mutlaka 
kahvaltı etmelisiniz. 
For breakfast, you should go to 
the Taş Cafe, which has become 
one of the symbols of Cunda.

BALIKESİR





AMASRA, MAVİ İNCİ
Amasra, The Blue Pearl

Batı Karadeniz’in incisi Bartın’ın ilçesi Amasra’da, 
mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Bizans 
döneminden kalma Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı, Amasra 
Müzesi, Göldere Şelalesi, Gürcüoluk Mağarası ve Amasra 
Plajı yer alıyor. Yürümeye nereden başlasam diye 
düşünüyorsanız, bizim önerimiz Çekiciler Çarşısı’nın çok 
yakınında bulunan Amasra Kalesi’nden başlamanız. 
Unutmadan söyleyelim; her yeri bir günde gezmeye 
çalışmayın sakın!

The pearl of the Western Black Sea coast, Amasra is a 
town in the province of Bartın. Its must-see attractions 
include the Byzantine-era Amasra Castle, Çekiciler Bazaar, 
Amasra Museum, Göldere Waterfall, Gürcüoluk Cave and 
Amasra Beach. If you’re wondering where to begin your 
wandering, our suggestion is to begin from Amasra Castle, 
located very close to Çekiciler Market. And before we 
forget: Don’t try to tackle all of these locations in one day!

BARTIN

DOĞAYI KEŞFEDİN
EXPLORE THE NATURE
Amasra’nın doğal güzellikleri   
size cennette gibi hissettirecek.
The natural beauty of Amasra 
will make you feel as if you’ve 
landed in paradise.

TAZE BALIK
FRESH FISH
Bir liman kenti olan Amasra’ya 
gelince önce balık yemek 
gerekiyor. 
Amasra is a harbor town, so the 
first thing to do when you get 
there is to sit down to a meal of 
seafood.

PANORAMİK MANZARA
PANORAMIC VIEW
Bir tarafta şehir, bir 
tarafta dağ, bir tarafta 
deniz, bir tarafta ada 
manzarası... 
The city on one side, 
mountains on the other;    
a view of the sea on one 
side, an island landscape 
on the other...
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YILDIZI PARLAYAN ŞEHİRLER:
EUROPE’S SHINING STARS:
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Ç O K
G E Z E N L E R

K U L Ü B Ü
YAZI WORDS ÇOK GEZENLER KULÜBÜ The GLOBETROTTERS CLUB

 THE  GLOBE TROT TERS  CLUB
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COLMAR TORINO LEIPZIG

Aarhus, Leipzig, Torino, Colmar!
Avrupa sadece Berlin, Paris, Oslo, Roma, Barselona gibi büyük şehirlerden ibaret değil. 2016’da 

yıldızı parlayacak şehirlerin haberini şimdiden vermek istedik. Aarhus doğal yaşam parkları, genç 
nüfusu, Leipzig kültür sanat rotaları, Colmar mimarisi, Torino kahveleri, f ilm setlerine mesken 

olmuş sokaklarıyla bu yıl Avrupa’da görülecek yerler listelerine girmeli! 

Europe isn’t only about big cities like Berlin, Paris, Oslo, Rome, and Barcelona. We wanted to let 
you know which cities are going to be the stars of 2016. This year, Aarhus makes the list of places 

to see in Europe with its natural life parks and young population, Leipzig with its culture and arts 
routes, Colmar with its architecture and Torino with its cafes and streets that resemble f ilm sets. 
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ÇOK GEZENLER KULÜBÜ NEDİR?
Pegasus sponsorluğunda 
şehirden şehire uçarak dünyanın 
farklı coğrafyalarını keşfeden Çok 
Gezenler Kulübü, ‘Şehri turist 
gibi değil, şehirli gibi yaşamak’ 
felsefesiyle blogger Hazal Yılmaz 
öncülüğünde 2011’in Haziran 
ayında kuruldu ve kısa sürede 
onbinlerce seyahatseverin 
ilgisini çekti. Çok Gezenler Kulübü 
blogger’ları, Berlin, Roma, Paris, 
Kopenhag, Amsterdam, Beyrut, 
Stockholm, Dubai, Londra 
gibi birçok şehrin tarihini, yeni 
ve ilginç mekânlarını, mahalle 
barlarını, en yeni restoranlarını, 
parklarını ve sokaklarını Pegasus 
misafirleri için keşfediyor. Eğer siz 
de bir şehri yerlileri gibi gezmeyi 
sevenlerdenseniz, hazırladıkları 
rehberleri, fotoromanları, videoları 
Pegasus’un sosyal medya 
hesaplarından

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

WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB? 
The Globetrotters Club, sponsored 
by Pegasus, flies from one 
city to another, discovering 
different parts of the world with 
the principle that you should 
‘Experience the city as a local, not 
a tourist’, was set up in June 2011 
under the leadership of blogger 
Hazal Yılmaz and soon attracted 
the attention of tens of thousands 
of travellers. Globetrotters Club 
bloggers, fly to travel routes 
including, Berlin, Rome, Paris, 
Copenhagen, Amsterdam, Beirut, 
Stockholm, Dubai and London 
discovering the city’s newest 
restaurants, streets, history, 
new and interesting venues, 
neighbourhood bars and parks for 
Pegasus guests. If you too like to 
travel like a local of a city, then visit 

facebook.com/pegasushavayollari 
twitter.com/ucurbenipegasus
instagram: @cokgezenlerkulubu
www.cokgezenlerkulubu.
 to follow in their footsteps 
and keep up with their guides, 
photonovels and videos via 
Pegasus’ social media accounts. AARHUS

Aarhus, Leipzig, Torino, Colmar!



GÜZEL HAYAT AARHUS’TA! 
Danimarka’nın ikinci büyük şehrine hoş 

geldiniz. Biliyoruz. Siz daha çok Kopenhag 
sokaklarında dolaşmış, burada sağlık, 
mutluluk, neşeyle yaşanır demiştiniz. İşte bu 
sebeple sizi Aarhus’la da tanıştırmak istedik. 
Bu aralar Danimarka’da Kopenhag klasik, 
Aarhus popüler!

Ne keşiflerde bulunmalı? Sabahın ilk 
kahvesi, işe ve okula yetişmeye çalışan Aarhus 
ahalisi ile birlikte La Cabra’da. Burayı bir 
komün çalışma, ilham alma, hayaller kurma 
alanı olarak düşünebilirsiniz. Şehre yukarıdan 
bakmak ve çikolatalı kek yemek için adresiniz: 
Lynfabrikken. Latin Mahallesi ise şehrin 
kalabalıklarından kaçmak istediğiniz anda 
çare olacak. Burada pek çok küçük dükkân, 
kapı önü kahveleri, kitapçılar, çiçekçiler 
var. Ardından gelin Botanik Bahçeleri’nde 
biraz yürüyüş yapalım; pembe, turuncu, mor 
çiçeklerin ortasında. Öğle yemeğinde balık 
köftesi tatmaya Café Drudenfuss’a uğruyoruz. 

Yaz yakın, Aarhus halkı hava güzel 
olduğunda gününü Den Permanente veya 
Moesgaard Strand plajlarında geçiriyor. 
Havanın kapalı olduğu bir güne denk 
gelirseniz de İskandinavya’nın en büyük 
kütüphanesine sahip kültür merkezi Dokk1’i 

LIVE THE GOOD LIFE IN AARHUS!
Welcome to Denmark’s second biggest city. 

We know, you are more likely to have wandered 
around the streets of Copenhagen, thinking 
you could live there in health, happiness, and 
joy. This is why we wanted to introduce you to 
Aarhus. Nowadays, when it comes to Denmark, 
Copenhagen is a classic, but Aarhus is popular.

What to discover? The f irst coffee of the 
morning is to be had with the residents of Aarhus 
hurrying on their way to school or work at La 
Cabra. You can think of it as a communal space for 
work, inspiration, and dreaming. To get a glimpse 
of the city from the top and eat a slice of chocolate 
cake, make your way to Lynfabrikken. The Latin 
Quarter will come to your aid when you want to 
escape the bustle of the city. There are many small 
shops, cafes, bookstores and florists in the area. 
Then, join us for a walk at the Botanical Gardens, 
surrounded by pink, orange, and violet flowers. 
For lunch, we’re stopping at Café Drudenfuss to 
sample their f ishcakes.

It’s almost summer, and when the weather’s 
warm the people of Aarhus spend their day at the 
Den Permanente or Moesgaard Strand beaches. 
If it’s overcast, you could visit the cultural centre 
Dokk1’i, which houses the biggest library in 
Scandinavia. As evening falls, go back to the city 
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NASIL GİTMELİ   
Kopenhag’a vardıktan sonra 
tren istasyonuna gidiyorsunuz. 
Neredeyse her 45 dakikada bir 
Aarhus’a kalkan bir tren var. 
Yolculuk üç saate yakın sürüyor. 
Eğer araba kiralamak isterseniz iki 
şehrin arası 300 km. Otobüs de bir 
diğer seçenek. Şoföre 15 Euro verip 
yemyeşil peyzajların içinden geçerek 
dört saatte Aarhus’a ulaşabilirsiniz.

HOW TO GET THERE    
After landing at Copenhagen, get to the 
train station. There’s a train to Aarhus 
around every 45 minutes. The journey 
takes around three hours. If you want to 
rent a car, be advised that the two cities 
are 300 km apart. You can also get on a 
coach. Pay 15 Euros for a ticket, and you 
can get to Aarhus in four hours, driving 
through green landscapes.

NEREDE KALMALI   
Hiç organik ürünlerle sabah 
kahvaltısı servisi yapan bir hostelde 
kaldınız mı? Hayır mı? O hâlde City 
Sleep-In’i denemelisiniz. Bir diğer 
seçenek de tek kişilik, suit ya da 
altı kişilik odalarıyla hizmet veren 
Simple Bed.

WHERE TO STAY   
Have you ever stayed at a hostel that 
serves an entirely organic breakfast? No, 
we presume? Well then, you must try City 
Sleep-In. Another choice is Simple Bed, 
where you’ll have a choice of rooms: 
single, suit, or six-person dormitory.

CAFÉ DRUDENFUSS

DEN PERMANENTE
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gezmelisiniz. Akşamüstü yeniden şehre inip Street Coffee’de 
son bir kahve için. Yemek için deniz ürünleri tercih ederseniz 
Klassisk Fisk, Asya mutfağına merak salarsanız Kowloon. 
“Brunch?” dediğinizi duyar gibiyiz. Onun için adres de 
Langhoff & Juul.

Neden gitmeli? Sebepleri çok ama biz altı maddede 
özetlemeye çalışalım: 1  16’ncı yüzyıldan 1970’lere kadar 
Danimarka’nın pek çok yerinden toplanan binalar getirilip 
Den Gamle By’de toplanmış; bir mahalle olarak gezilebiliyor. 
2 ARoS Aarhus Kunstmuseum’da İskandinavya’dan ve 
dünyadan pek çok çağdaş sanatçının eserleri görülebilir. 
Olafur Eliasson’un “Gökkuşağı Panoramanız” yapıtı bunlardan 
biri. 22 Mayıs’a kadar da 20 Çinli sanatçının karma sergisi var. 
3 Bir açık hava müzesi olarak konumlanmış olan Moesgaard 
Müzesi (MOMU) 2014 yılında açılmış. Danimarka tarihinden 
eserleri toplayan bu müzede tarih öncesi çağlara ait pek çok 
bilgi edinebilirsiniz. 4 Marselisborg ceylan parkına giderken 
tek yapmanız gereken elma, havuç almak. Sonra geyikler, 
ceylanlar, ördekler yanınıza geliyor. Ellerinizle besliyorsunuz. 
5 Çocuklar gibi ya da çocuklarla eğlenme vakti mi? O hâlde sizi 
Tivoli Friheden parkına alıyoruz. Burada “havalara uçmanıza” 
olanak verecek pek çok oyun var. 6 Müzik de var, tiyatro da var, 
sergi de var. Musikhuset Aarhus’un programına mutlaka bakın.

Ne zaman gitmeli? Danimarka ve İskandinav müziklerini, 
müzisyenlerini keşfetmek için Spot Festivali’ne denk gelecek 
şekilde programınızı yapmalısınız. 28 Nisan – 1 Mayıs arasında 
(spotfestival.dk). Şehrin en büyük festivali Northside ise 17-19 
Haziran arasında (northside.dk) 

Kimden takip etmeli? 2017 Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmiş Aarhus’ta yapılacakları visitaarhus.com adresinden 
takip edebilirsiniz.

centre and have one last coffee at Street Coffee. If you prefer 
seafood for dinner, go to  Klassisk Fisk, if Asian cuisine is more 
to your taste, there’s Kowloon. We can almost hear you asking 
where to go for brunch. The place for that is Langhoff & Juul.

Why visit? There’s many reasons to visit Aarhus, but here’s 
six of them: 1  Many buildings in Denmark built between the 
16th century and 1970s have been put together at Den Gamle 
By, and you can visit it like a neighbourhood. 2 You can view 
contemporary artworks from Scandinavia and around the 
world at ARoS Aarhus Kunstmuseum. One such work is “Your 
Rainbow Panorama” by Olafur Eliasson. There’s a mixed 
exhibition of works by 20 Chinese artists until May 22. 3 The 
Moesgaard Museum (MOMU) is an open-air museum which 
opened in 2014. The museum brings together artifacts from 
Danish history, and you can learn a great deal about pre-historic 
ages whilst you’re there. 4 When you visit the Marselisborg 
gazelle park, all you have to do is to take some apples and carrots 
with you. Then gazelles, deer, and ducks will be flocking to your 
side, and you can feed them yourself. 5 Time to have fun like a 
child or to entertain a child? The Tivoli Friheden park is at your 
service, where you’ll be able to play as you wish. 6 There’s also 
music, theatre, and exhibitions. Do check out the schedule for 
Musikhuset Aarhus.

When to visit? You can organise your schedule to coincide 
with the Spot Festival, where you’ll discover Danish and 
Scandinavian music. The festival takes place between April 28-
May 1. (spotfestival.dk). The city’s biggest festival, Northside, 
takes place between June 17-19. (northside.dk) 

Where to follow? You can follow all the events in Aarhus, 
which has been chosen as the 2017 Europe Capital of Culture at 
visitaarhus.com.

LA CABRA COFFEE

KLASSISK FISK
LANGHOFF & JUUL
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GENÇ, DİNAMİK LEİPZİG
Bu aralar Almanya’nın öğrenciler 

tarafından en çok tercih edilen, yaşayan 
şehirlerinden biri Leipzig. Kültür, sanat 
bakımından oldukça gelişmiş.

Ne keşiflerde bulunmalı? Güne 06.00’da 
açılan Backerei & Konditorei fırınından 
aldıklarınızla, Clara-Zetkin parkında 
sincapları severek başlayabilirsiniz. 
Kahve Brühbar’dan alınmalı. Oradan bu 
müzik dolu şehirde ruhunuzu doyurmak 
için Zeitgeschichtliches tarih müzesinin 
önündeki sokak müzisyenlerini dinlemeye 
gitmeli. Öğle saatlerinde Leipzig kültürüne 
uyun, vejetaryen olun. Deli’de nefis 
kekler, sandviçler hatta vegan burgerler 
var. Belediye binası Altes Rathaus’un 
da bulunduğu Leipzig Markt, şehrin 
ana meydanı. Buralarda vakit geçirmek, 
1557’de yapılan belediye binasını ve 
etrafındaki Rönesans mimarisi örneklerini 
fotoğraflamak isteyeceksiniz. Akşam 
yemeği ya kanal kenarında, manzaraya karşı 
Kaiserbad’de, ya da Leipzig gençlerinin 
takıldığı Substanz’da. Ayaküstü bir şeyler 
yemek isterseniz de Pizzeria Andria’nın 
seçenekleri nefis. Gece “dans, dans, dans” 
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NASIL GİTMELİ   
Berlin – Leipzig arası 190 km. 
Arabayla iki saate yakın sürüyor 
ama bizce tren kullanın. Gidiş 60 TL 
civarında ve yolculuk sadece 1 saat 
15 dakika sürüyor.

HOW TO GET THERE   
Leipzig is located 190 km away from 
Berlin. Driving takes around two hours, 
but you can take the train, which’ll take 
you to the city in 1h15m and costs 
around 60 TL.

NEREDE KALMALI   
Biz, gittiğin şehirde kalacak yere az, 
gezecek yere çok bütçe ayırmak 
gerektiğini düşünenlerdeniz. Bu 
yüzden önerilerimiz Homeplanet 
Hostel, Central Globetrotter Hostel 
ve Five Elements Hostel.

WHERE TO STAY   
 We tend to think that the less you spend 
on a hotel room, the more funds you’ll 
have to explore the city you’re visiting. 
Our suggestions are: Homeplanet Hostel, 
Central Globetrotter Hostel and Five 
Elements Hostel.

YOUNG AND DYNAMIC LEIPZIG
One of the most lively cities in Germany 

these days is Leipzig, and it’s very popular with 
students, as well as being rich in arts and culture.

What to discover? You can start the day 
by eating the breakfast you bought from the 
Backerei & Konditorei bakery which opens at 6 
am, and look at the squirrels at the Clara-Zetkin 
park. Buy a coffee from Brühbar. From there, go 
and have a listen to the buskers in front of the 
Zeitgeschichtliches history museum, to nourish 
your soul with the music of the city. When it 
comes to lunch, do as Leipzigians do and go 
vegetarian. There are fantastic cakes, sandwiches, 
and vegan burgers at Deli. Leipzig Markt is the 
main square of the city, where the municipality 
building Altes Rathaus also stands. You might 
want to hang around there a bit and takes photos 
of the municipality building, which was built 
in 1557, and other examples of Renaissance 
architecture surrounding it. For dinner, you could 
go to Kaiserbad by the canal and enjoy the view, 
or prefer Substanz, where the city’s youth tend to 
visit. If you feel like getting a takeaway, Pizzeria 
Andria has some great choices. If your motto for 
the night is “Dance, dance, dance”, Möritzbastei 
is open until 4.30 am. For open-air fun during 

CAFE MAITRE DELI LEIPZIG KULESİ
LEIPZIG TOWER

LEIPZIG MARKT
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diyorsanız, Möritzbastei’de 04.30’a kadar müziğin sesi 
kesilmiyor. Yazları açık hava eğlencesi Taubchenthal’de! 
Ertesi gün sabah kahvaltısına Café Maitre’desiniz. Omletleri, 
kahveleri ve çikolatalı keki leziz.

Neden gitmeli? 1  Leipzig, Avrupa’nın en iyi doğal yaşam 
parklarından birine sahip. 850’den fazla hayvan türü, 
burada kurulan açık alanlarda korunuyor. Göreceğiniz ilk 
yer burası olmalı diye düşünüyoruz. 2 Market Meydanı 
şehrin merkezi. Salı günleri kurulan yiyecek – içecek 
pazarında şarküteri ve peynir seçenekleriyle kendinizden 
geçeceksiniz. 3 Bach ve klasik müzik sevenler, Bach anısına 
kurulmuş olan müzeyi mutlaka görmeli. Video, audio’larla 
Bach’ın hayatı ve bir zamanlar kullanmış olduğu orgu 
burada sergileniyor. 4 Her şehre tepeden bakmak mümkün 
değil ama Leipzig’e bakabilirsiniz. Bunun için Panorama 
Kulesi’ne çıkmanız gerekiyor. 5 Gewandhaus zu Leipzig 
konser salonunun akustiği Avrupa’da nam salmış. Burada 
bir senfoni dinlemek şart.

Ne zaman gitmeli? Klasik müziğin ana vatanında 
elbette Bach Festivali yapılıyor. 10-19 Haziran arasında 
(bachfestleipzig.de). Doğu Almanya’nın en büyük indie 
(bağımsız) müzik festivali Highfield de 19-21 Ağustos 
arasında Leipzig’de (highfield.de). 31 Ekim – 6 Kasım’da 
59’uncu Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali Dok                    
(dok-leipzig.de) kaçmaz.

Kimden takip etmeli? Güncel Leipzig haberlerini leipzig-
leben.de ve heldenstadt.de blog’larından takip edebilirsiniz.

summer, there’s Taubchenthal. The next morning, visit Cafe 
Maitre for breakfast, where the omelettes, coffees, and chocolate 
cake is delicious.

Why visit? 1  Leipzig is home to one of the best natural life 
parks in Europe. More than 850 species of animal are under 
protection in this open-air venue. We think it should be one 
of the f irst places you visit. 2 Market Square is the centre of 
the city. On Tuesdays, there’s a food and drink market, with 
an array of delicatessen and cheese varieties. 3 For those who 
like classical music and Bach in particular, the Bach museum 
is definitely worth a visit. Bach’s life story is told through video 
and audio installations, and his harpsichord is also on display. 
4 Not every city allows you to get a glimpse of it from above, 
but Leipzig does. You just need to go up to the Panorama 
tower. 5 Gewandhaus zu Leipzig is famous through Europe 
for the quality of its acoustics. One simply has to listen to a 
symphony there.

When to visit? Obviously there’s a Bach festival in the 
birthplace of classical music. It takes place between June 10-19. 
(bachfestleipzig.de) East Germany’s biggest indie music 
festival Highf ield takes place between August 19-21 in Leipzig 
(highf ield.de). The 59th Leipzig Documentary and Animated 
Film Festival Dok (dok-leipzig.de) is an unmissable 
opportunity between October 31-November 6.

Where to follow? You can keep track of current news 
from Leipzig on the following blogs: leipzig-leben.de & 
heldenstadt.de.

BACKEREI & KONDITOREI

CLARA ZETKIN PARK

MÖRITZBASTEI
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FRANSIZ RÜYASI COLMAR
Fransa’nın kuzeydoğusunda, İsviçre 

sınırındaki bu şehir, özellikle mimarisiyle 
büyülüyor!

Ne keşiflerde bulunmalı? Güne Brasserie 
des Dominicain’in kanala bakan masalarından 
birinde başlıyorsunuz. Sonra elbette bol bol 
yürüyüş! 19 Rue des Tetes’deki Maison des 
Têtes’in önünde durup başınızı kaldırmalı, 
binayı süsleyen heykellere ve büstlere 
hayranlıkla bakmalısınız. Şimdi Krutenau 
mahallesindesiniz. Buraya yerliler kendi 
aralarında “Küçük Venedik” diyor. Colmar’da 
da Fransa’da olduğu gibi teraslar (kapı 
önü masaları) çok havalı. Bizim önerimiz 
akşamüstünden Le Comptoir de Georges 
ya da Auberge’de yerinizi ayırtmanız ve 
Fransız klasiklerinden chateaubriand ya da 
patates kızartmasıyla servis edilen midyeyi 
ısmarlamanız. Sadece crème brûlée’sini 
denemek için de Le Roesselmann’a 
uğrayabilirsiniz. Sabah kahvaltısı Jadis et 
Gourmande’da! Çikolatalı ekmekler eşliğinde.

Neden gitmeli? 1  Rue des Têtes, Rue des 
Clefs, Rue des Marchands sokakları arasında, 
eski şehrin kokusunu alabilir, her evin 
önünde fotoğraf çektirmek isteyebilirsiniz. 
2 Place de la Cathédrale (Katedral Meydanı) 
şehrin merkezi. Bu gotik katedralin içi 

NASIL GİTMELİ   
Colmar’a ulaşmanın en kolay yolu 
Basel’den trene binmek. Yolculuk 
aşağı yukarı 50 dakika sürüyor ve 
45 TL civarında.

HOW TO GET THERE   
The simplest way to get to Colmar is to 
take the train from Basel. The journey 
lasts around 50 minutes and a ticket costs 
45 TL approximately.

NEREDE KALMALI   
Kendinizi Orta Çağ Fransa’sında 
hissetmeye ne dersiniz? O hâlde 
restoranıyla da sükse yapmış 
La Maison des Tetes odaları sizi 
bekliyor. Modern tasarıma sahip, 
minimalist bir otelde kalmak 
isterseniz Hotel Le Colombier, 
bütçeye daha uygun, merkezi bir 
yer ararsanız da Hotel Turenne 
önerilerimiz.

WHERE TO STAY   
What would you say to a taste of 
Medieval France? Then we invite you to 
La Maison des Tetes, which also houses 
a popular restaurant. If you want to stay 
in a more modern but minimalistic hotel, 
there’s Hotel Le Colombier, and if 
staying central but keeping to a budget 
is what you’re after, we recommend 
Hotel Turenne.

FRENCH DREAM COLMAR
Located on the Swiss border in northeastern 

France, this city will enchant you with its 
architecture!

What to discover? Start the day off at one 
of the tables by the canal at the Brasserie 
des Dominicain. Then, lots of walking! You 
must stand in front of the Maison des Tetes 
on 19 Rue des Tetes, lift up your head, and 
gaze at the sculptures and busts adorning 
the building with awe. You’re now in the 
Krutenau neighbourhood, which the locals 
call “Little Venice”. In Colmar, just as in the 
rest of France, doorstep tables are the cool 
thing. We recommend booking a table at 
Le Comptoir de Georges or Auberge in the 
afternoon, and having the French classic 
chateaubriand or mussels with chips. You can 
stop by Le Roesselmann to sample their creme 
brulee. For breakfast, get yourself to Jadis et 
Gourmande, and have some pain au chocolat!

Why visit? 1  On the Rue des Têtes, Rue 
des Clefs, Rue des Marchands streets you’ll be 
able to breathe in the ancient city, and might 
even want to take photos of every single house.           
2 Place de la Cathédrale (Cathedral Square) is 
the centre of the city. This Gothic cathedral is 
just as impressive on the inside as it is on the 
outside. 3 The renowned architect of his time 

Seyahat ••• travel
UNTERLINDEN  MÜZESİ

UNTERLINDEN  MUSEUM

LE ROESSELMANN

AUGUSTO BARTHOLDI MÜZESİ
AUGUSTO BARTHOLDI MUSEUM

OYUNCAK VE TREN MÜZESİ
TOY AND TRAIN MUSEUM
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Auguste Bartholdi’s house is now a museum. 4 Unterlinden 
Museum houses gothic sculptures and Medieval artworks, 
as well as works by masters such as Picasso, Léger, Rouault, 
Mathieu, Vasarely, and Braque. 5 The Koifhus building, 
which used to be the economic and political heart of Colmar, 
is definitely worth a look as you walk around the city. 6 The 
neighbourhood of Tanneurs is home to a market, colourful 
houses, and the Chevaliers de St-Jean hotel, an example of 
Alsatian architecture. 7 You mustn’t leave without visiting 
the Toy and Trains museum! It’s a haven for kids and 
collectors alike. 

When to visit? The chamber music festival Les Musicales 
takes place between April 30 – May 8. (les-musicales.com).

Where to follow? You can learn a lot about Colmar by 
visiting the Tourisme-colmar.com website, as well as find out 
about the upcoming events in the city.

de dışı kadar etkileyici. 3 Çağının büyük mimarlarından 
Auguste Bartholdi’nin evi, şimdi müze olarak gezilebiliyor.                              
4 Unterlinden Müzesi gotik heykeller ve Orta Çağ resimlerinin 
yanı sıra Picasso, Léger, Rouault, Mathieu, Vasarely, Braque 
gibi büyük ustaların da eserleri sergiliyor. 5 Bir zamanlar 
Colmar’ın ekonomi ve politika merkezi olan Koïfhus binası 
elbette yürüyüş rotalarına girmeli. 6 Tanneurs Mahallesi 
marketi, rengârenk evleri ve Alsace bölgesine özel mimarisiyle 
Chevaliers de St-Jean oteline ev sahipliği yapıyor. 7 Oyuncak 
ve Tren Müzesi’ni görmeden Colmar’dan ayrılmak yok! Burası 
hem çocuklar hem de koleksiyonerler için özel bir yer.

Ne zaman gitmeli? 30 Nisan – 8 Mayıs arasında oda müziği 
festivali Les Musicales yapılıyor (les-musicales.com).

Kimden takip etmeli? Tourisme-colmar.com sitesi 
üzerinden Colmar hakkında pek çok bilgi edinebilir, gelecek 
etkinlik programını görebilirsiniz.

KÜÇÜK VENEDİK LITTLE VENICE
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TORİNO’DA FİLM KARESİNDE 
YAŞAMAK

Piedmont bölgesinin başkenti Torino, 
sanat galerileri, opera binası, Rönesans, barok, 
rococo, neo-klasik ve art nouveau mimarisi, 
1700’lerden beri yaşayan kahveleriyle 
bu yıl İtalya’da gezmeniz gereken en özel 
şehirlerden biri.

Ne keşiflerde bulunmalı? Güne art-
deco stiline hayran kalacağınız Caffè 
Mulassano’da mı başlamak istersiniz yoksa 
Ava Gardner’in macchiato’sunu içtiği 
Caffé Torino’da mı? Seçim sizin. Oradan 
Piazza San Carlo’ya doğru yürümeli, şehrin 
merkezinde bir gezinmelisiniz. Sonrasında 
Piazza Castello’da sokak sanatçılarını 
izlemeyi de unutmayın. Öğle saatlerinde 
Cesare Pavese’nin müdavimi olduğu 
Platti’ye bekliyoruz sizi. Üstüne Gelateria La 
Romana’dan dondurma iyi gidiyor. Öğleden 
sonra Valentino Park’tan Ruffini Park’a 
uzanan bir yürüyüş yapın. Akşam Signorvino 
ya da Cammafa’da klasik İtalyan lezzetlerini 
tadın. Sabah Pasticceria Caffe Beatrice’de 
tatlıları denemeden gitmek yok.

LIVING WITHIN A FILM IN TORINO
Torino, capital city of the Piedmont region, 

is one of the most special destinations in Italy 
you should visit this year, with its art galleries, 
opera building, renaissance, baroque, rococo, 
neoclassical and art nouveau architecture, and 
cafes that’ve been around since the 1700s.

What to discover? Where would you like 
to begin your day? At the Cafe Mulassano, 
where you’ll be bowled over by the art-deco 
style, or Caffe Torino, where Ava Gardner 
used to have her macchiato? The choice 
is yours. From there, walk towards Piazza 
San Carlo and wander around the city. 
Don’t forget to watch the street artists on 
Piazza Castello. For lunch, you’re invited to 
Platti, which used to be a favourite hangout 
of Cesare Pavese’s. Some ice cream from 
Gelateria La Romana will go down well after 
that. In the afternoon, take a walk from 
Valentino Park to Ruffini Park. In the evening, 
sample classic Italian food at Signorvino 
or Cammafa. There’s absolutely no leaving 
without trying some of the sweets at the 
Pasticceria Caffe Beatrice the next morning.

PIAZZA SAN CARLO VALENTINO PARK

CAFFÈ MULASSANO

NASIL GİTMELİ   
Milano’da uçaktan inip trene 
biniyorsunuz; 50 dakika sonra 
Torino sokaklarında volta atmaya 
başlayabilirsiniz. Ortalama bilet 
fiyatları 90 TL civarında.

HOW TO GET THERE   
If you get off the plane at Milano and get 
on the train, you’ll be out wandering the 
streets of Torino in about 50 minutes. 
Tickets cost 90 TL approximately.

NEREDE KALMALI   
Tomato Backpackers Hostel 
küçücük bir şehirde, dünyanın her 
yerinden insanları bir araya topluyor. 
Bamboo Eco Hostel açık mutfağı 
ve organik kahvaltısıyla bu aralar 
oldukça popüler.

WHERE TO STAY   
Tomato Backpackers Hostel brings 
people from all around the world together 
in this tiny city.  Bamboo Eco Hostel is 
rather popular these days, boasting an 
open kitchen and organic breakfasts.
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Neden gitmeli? 1  Nietzsche, Alexandre Dumas, Puccini, 
Rossini, Cavour, Cesare Pavese’nin müdavimi olduğu bu 
şehirde 1780’de kurulmuş, 1845’te şimdiki yerine taşınmış 
Caffè Fiorio, 1763’ten beri hizmet veren Al Bicerin, 1858’den 
beri kapılarını kapatmamış Baratti&Milano’yu mutlaka 
ziyaret etmelisiniz. 2 Bollywood’dan önce Tollywood 
ismiyle anılırmış Torino. Burası İtalyan sinemasının 
başkentlerinden biri. Ulusal Film Müzesi’nde hikâyesini 
bulabilirsiniz. 3 Torino’da sadece araba tarihine ayrılmış 
bir müze olduğunu biliyor muydunuz? Museo Nazionale 
dell’Automobile’de bir gününüz, nasıl olduğunu anlamadan 
geçebilir, biletlerinizi ona göre almanızı öneriyoruz. 4 Akşam 
saatlerinde herkesin buluşma noktası: Pizza Vittorio Veneto. 
5 Egizio Müzesi, Kahire haricinde Mısır sanatı ve kültürüne 
adanmış tek müze. Sfenksler, mumyalar ve kitaplar burada 
incelenebilir.

Ne zaman gitmeli? Torino Film Festivali bu yıl 34’üncü 
kez Kasım ayında düzenlenecek (torinofilmfest.org). Yine 
Kasım’da gerçekleşecek olan büyük elektronik müzik olayı 
Club to Club şehrin tüm konser salonlarını devasa bir 
festival dönüştürüyor (clubtoclub.it).

Kimden takip etmeli? Torino ile ilgili her türlü 
duyuruyu turismotorino.org adresinde bulabilirsiniz. 

Why visit? 1  Nietzsche, Alexandre Dumas, Puccini, 
Rossini, Cavour, and Cesare Pavese were all fans of this city, 
and you must visit Caffe Fiorio, which was founded in 1780 
and moved to its current location in 1845, Al Bicerin, which 
opened in 1763, and  Baratti&Milano, which hasn’t shut its 
doors since 1858. 2 Before Bollywood, there was Tollywood. 
Torino is one of the capitals of Italian cinema. You can find 
out all about its story at the National Film Museum. 3 Did 
you know that there’s a museum in Torino dedicated entirely 
to the history of the automobile? You can easily spend an 
entire day at the Museo Nazionale dell’Automobile, so book 
your tickets accordingly. 4 When evening falls, Pizza Vittorio 
Veneto is where everyone meets. 5 Egizio Museum is the 
only museum outside of Cahiro dedicated to Egyptian art 
and culture. Here, you can look at sphyinxes, mummies, and 
ancient books.

When to visit? The 34th Torino Film Festival takes 
place this year in November. (torinof ilmfest.org). Also in 
November is the big electronic music event Club to Club, 
where all the concert venues of the city are transformed into 
a festival. (clubtoclub.it)

Where to follow? You can f ind out all about what’s 
happening in Torino at turismotorino.org. 

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE (ARABA MÜZESİ)

CAFFÈ FIORIO
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T RAN’A 
YOLCULUK
A  Tr i p  t o  Ti r a n a

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Tiran’a haftanın 

dört günü her şey 
dâhil 42,99 USD’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Tirana 

from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with 
Pegasus, four days a 
week; all-inclusive 

prices start at 
42.99 USD.
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 Bu ay Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’a düştü yolumuz. Şehrin tarih 

kokan sokaklarını gezdik, eşsiz 
mimarisini ve kültürünü inceledik.

 This month we ended up in Tirana, 
the capital of Albania. We wandered 

around the history-laden streets, 
and we discovered its magnif icent 

architecture and culture.
YAZI / BY Orhan ŞANLI
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Tiran yolculuğum Sabiha Gökçen 
Havaalanı’ndan Pegasus Hava Yolları’nın 
“Melis” adlı uçağı ile başladı. Uzun, keyifli ve 
macera dolu yolculuk durağım Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’da saatin Türkiye’den geri 
olması, ilk gün için bana zamandan tasarruf 
sağladı.

Osmanlı’nın 500 yıl hüküm sürdüğü bu 
şehir, İşkodra Valisi Süleyman Paşa tarafından 
imar edilmiş. Bu dönemde camiler, külliyeler ve 
birçok mimari eser yapılmış.

EKONOMIK ŞEHIR TURU
Bu tarihi bilgilendirmeden sonra 

gezimize başlayalım. Size ilk tavsiyem, 
gezinize başlamadan önce paranızı mutlaka 
bulunduğunuz ülkenin para birimine 
çevirmeniz. Havaalanından şehir merkezine 
1 numaralı perondan her saat başı otobüs 
kalkıyor ve 2 Euro karşılığında otobüslerden 
faydalanabiliyorsunuz. Rahatınıza düşkünseniz, 
taksiler ile pazarlık edip 15–20 Euro 
karşılığında merkeze ulaşabilirsiniz. Şehir 
içinde uygun fiyatlı olmasından dolayı toplu 

Our journey began at the Sabiha Gökçen 
Airport, inside Pegasus Airlines’ plane “Melis”. 
Our destination was Tirana, the capital of 
Albania, and our journey would be long, 
enjoyable and full of adventure. I was able to 
save some time on our f irst day, because the 
time in Tirana is an hour behind Turkey.

The city was under the rule of the Ottoman 
Empire for 500 years, and its plan was laid 
down by Süleyman Pasha, the Governor 
of Shköder. During this time period, many 
mosques, schools and other buildings were 
constructed to meet the needs of the city.

BUDGET CITY TOUR
After this brief historical anecdote, let’s 

begin our tour. My f irst piece of advice is that 
you should def initely exchange your money for 
the local currency before you set out on your 
trip. Buses from the airport to the city center 
leave on the hour every hour from Platform 
Number 1; tickets cost 2 Euros. If you’re 
someone who likes to travel in comfort, you 
can bargain with one of the taxi cabs, which can 
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CAMİ VE 
SAAT KULESİ

-
Tiran Valisi Ethem 
Bey tarafından 
19’uncu yüzyılda 
yapımına başlanan 
cami ve saat kulesi, 
mimari uyumluluk 
esası gözetilerek 
aynı taşlardan 
inşa edilmiş. 
Otuz beş metre 
yüksekliğinde 
ve doksan 
basamaktan oluşan 
kule görülesi, 
görkemli bir yapıt. 

MOSQUE AND 
CLOCK TOWER

-
Construction on the 
mosque and clock 
tower here began in 
the 19th century on 
the order of Ethem 
Bey, the governor 
of Tirana, using the 
same stones for 
both structures 
to achieve an 
architectural unity. 
With 90 steps, the 
clocktower is a 
grandiose structure 
that rises to a height 
of 35 meters.

ETHEM BEY CAMİİ ETHEM BEY MOSQUE



drop you off in the city center for around 15-20 
Euros. Personally, once you’re in the city, I’d 
recommend taking public transportation. You 
can purchase your ticket on the bus for 30 LEK 
(about 0.70 TL).

MAGNIFICENT HISTORICAL 
BUILDINGS

When you arrive at the city center, the f irst 
thing you’ll lay eyes on is the glorious Iskender 
Bey Square. From wherever your vantage point, 
the f irst thing you’ll see will be the Ottoman 
Clock Tower and Ethem Bey Mosque. It was 
a tradition in the Ottoman Empire to build a 
mosque and clock tower in the most important 
area of the city and to plant sycamore trees in 
every place that came under Ottoman rule and 
Tirana is one of these places.

Directly across from the mosque you’ll see 
the opera building and the Museum of National 
History (Muzeu Historik Kombëtar), the 
largest museum in Albania. At the entrance 
to the museum is a mosaic that includes a 
series of f igures representing the country’s 
independence. The entrance fee is 100 LEK 
(2.30 TL) for adults and 60 LEK (1.37 TL) for 
students. A visit to this museum is an absolute 
must, as the collection will provide you with an 
overview of Albanian history and culture that 
will help you a great deal in establishing a broad 
overview of the country.

Upon exiting the museum, you’ll be greeted 
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taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye 
ediyorum. Otobüslerin içindeki görevlilerden 
30 Lek (70 Kuruş) karşılığında bilet 
alabiliyorsunuz.

GÖSTERIŞLI TARIHI YAPILAR
Şehrin merkezine geldiğinizde bütün 

ihtişamıyla İskender Bey Meydanı sizi 
karşılıyor. Bu ihtişamlı meydanda nereden 
bakarsanız bakın ilk olarak Osmanlı 
mimarisine ait Saat Kulesi ve Ethem Bey 
Camii’ni göreceksiniz. Osmanlı Devleti gelenek 
olarak hüküm sürdüğü her yerde şehrin 
en önemli noktalarına cami ve saat kulesi 
yaptırmış, çınar ağacı diktirmiş. Tiran da bu 
yerlerden biri.

Caminin hemen karşısında opera binasını 
ve Arnavutluk’un en büyük müzesi olan Ulusal 
Tarih Müzesi’ni (Muzeu Historik Kombëtar) 
görüyorsunuz. Müzenin girişindeki mozaikte 
bağımsızlığı sembolize eden bir dizi figür 
yer alıyor. Giriş biletleri yetişkinler için 100 
Lek (2,30 TL), öğrenciler içinse 60 Lek (1,37 
TL). Tiran’da kesinlikle gezmeniz gereken bu 
müzede gördükleriniz Arnavutluk tarihinin ve 
kültürünün özeti adeta. Ülke hakkında bir izlenim 
oluşturmanıza ciddi şekilde katkı sağlıyor.

OPERA BİNASI OPERA HOUSE

TARİH MÜZESİ NATIONAL HISTORY MUSEUM 

KRUJA KALESİ KRUJA  CASTLE
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Tarih müzesinden çıktığınızda İskender Bey 
heykeli ile karşılaşıyorsunuz. Kendisi, 1405-
1468 yılları arasında yaşamış, Arnavutluk’un 
ulusal kahramanı olarak değer ve saygı 
gören önemli bir karakter. Rivayetlere göre, 
Osmanlı ordusunda sipahi olarak başlayan 
askeri hayatı, üst rütbelere kadar yükselmiş. 
Osmanlı – Macar Savaşları sırasında emrindeki 
Arnavut birliği ile savaş meydanından kaçarak 
başkaldırmış ve sahte bir ferman ile Kroya 
Kalesi’ni almış. Arnavutluk bayrağında 
bulunan iki başlı kartal figürü de İskender 
Bey’e dayandırılıyor. Kartalın kanatlarındaki 
ve kuyruğundaki telek sayısı ülkeyi yönetmiş 
olduğu yıl sayısı (25 yıl) kadar. 

GÖRMEDEN DÖNMEYIN
Lezzet dolu bir yemek molasından sonra 

şehrin içinde yapay bir göl olan ve şehir 
merkezine otobüs ile beş duraklık mesafede 
bulunan Parku i Madh’a yöneliyoruz. 
Parkın içinde hayvanat bahçesi ve botanik 
bahçesi bulunuyor. İçindeki ağaçlarla ve 
bitki örtüsü çeşitliliğiyle Arnavut halkının 
şehrin stresinden kaçmak için uğradığı en 
büyük sosyal alan. Göl kenarında bulunan 
kafeteryalarda oturup bulunduğunuz anın 
keyfini çıkarabileceğiniz, yeşillikler içinde 
bir park sizleri bekliyor. 

Parku i Madh’ın ardından Tarih Müzesi’ne 
yöneliyoruz ve tam da müzenin karşısında 
gerçekleştirilen yerel konserler ve halk dansları 
gösterisine denk geliyoruz. Eğer siz de rast 
gelirseniz izlemeden ayrılmayın, gösteriler 
oldukça eğlenceli. 

Keyifli ve lezzet dolu yolculuklar…

by the monument of Skanderbeg (1405-1468), 
who is treasured and respected as the national 
hero of Albania. Legend has it that Skanderbeg 
rose to the highest ranks of the Ottoman 
army after beginning his military career as a 
cavalryman. During the Ottoman-Hungarian 
wars, he disobeyed orders, abandoning the 
battlef ield and taking the Albanian troops 
under his command to conquer Kroya Castle 
using a false decree from the sultan. The two-
headed eagle on the Albanian flag is thought to 
refer to Skanderbeg, as the number of feathers 
on the eagle’s wings and tail equals the number 
of years (25) that he ruled the country.

DON’T HEAD HOME BEFORE 
YOU’VE BEEN HERE 

After a tasty lunch break, we make our way 
towards the Parku i Madh, which is about five 
stops by bus from the city center. The park 
includes an artificial lake, as well as a zoo and 
botanical gardens. With its wide array of trees 
and flora, the park is where Tirana’s residents 
go to escape the stress of daily life, making it the 
largest social space in the city. You can sit down 
in one of the cafes you’ll f ind along the banks of 
the lake and enjoy the moment, surrounded by 
all the park’s greenery. This is the place where 
the city goes to take a breather.

After Parku i Madh, we head over to the 
History Museum. Directly across from the 
museum we run smack into the middle of 
a concert and folk dance show! If you come 
upon it yourselves, do stay and watch, as the 
performances are rather entertaining.

Have an enjoyable and delicious trip. 
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AĞZINIZA LAYIK LEZZETLER

-
Arnavutluk genel anlamda ucuz bir 
ülke, buna yiyecek-içecek de dahil. 
Opera binasının sol tarafında bulunan 
“Ulqini” adlı restoran keşfimizin 
ilk durağı. Şansımız yaver gidiyor 
çünkü restoran yöneticisi Türkçe 
biliyor. Âdetimiz üzere; mekânın 
en lezzetli yemeklerini “ortaya 
karışık”  isteyebilmenin rahatlığı 
var. Kremalı tavuk çorbası, pirzola 
ve salata ile karnımızı güzel bir 
şekilde doyuruyoruz. Kremalı tavuk 
çorbasının yapılışı Türkiye’deki ile 
aynı; ama tavuk eti çok daha lezzetli. 
Yemeğin toplam f iyatı ise 
1,270 Lek (30 TL).

DELICIOUS DELICACIES

-
Albania is generally an inexpensive 
country, and food and drinks are 
especially cheap. The f irst place on our 
expedition is the restaurant “Ulqini”, 
which is just to the left of the opera 
building. We’re in luck, because the 
restaurant manager speaks Turkish. We 
have no problem in ordering all the best 
dishes on the menu – as Cem Yılmaz 
puts it – “little little, into the middle”. 
We fill ourselves up nicely on cream of 
chicken soup, ribs and salad. The soup 
is made just like it is in Turkey, but the 
chicken is much tastier. The total bill for 
our meal comes to 1,270 LEK (30 TL).

PARKU I MADH GÖLÜ ARTIFICAL LAKE
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Yurt dışı hatlarına yenilerini eklemeye devam 
eden Pegasus Hava Yolları, Mart ayından 
itibaren Gabala ve Amman’a uçuruyor. Yeni 
hatlarıyla Pegasus, uçtuğu ülke sayısını 41’e, 
toplam uçuş noktasını ise 103’e çıkardı. 

Pegasus’un Azerbaycan’daki ilk noktası 
olan Gabala’ya uçuşları 18 Mart’ta başlıyor. 
Azerbaycan’ın zengin bir tarihi geçmişe sahip 
şehirlerinden Gabala’ya, İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndan Çarşamba, Cuma 
ve Pazar günleri olmak üzere, haftanın üç 
günü 49.99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçmak mümkün. 

Azerbaycan’ın turizm bölgelerinden biri olan 
Gabala yolculuğunuza engin yeşillikler içinde 
doğada ilerlerken, yol üzerindeki tandırlarda 
pişen taze çöreklerle başlayabilirsiniz. Buradaki 
doğal ürün zenginliği göz dolduruyor, bu 
doğallıktan çıkan lezzetler de Gabala’ya ender 
bir gastronomi zenginliği sağlıyor. 

egasus Airlines keeps expanding 
its list of international 
destinations, and from March 
onwards our guests will be able to 
fly to Qabala and Amman. With 
these new routes, the total number 

of countries Pegasus serves has reached 41, and 
the number of destinations to 103.

Qabala is Pegasus’s first destination in 
Azerbaijan, and flights commence on March 
18. Qabala is a city rich in history, and you 
can fly there from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport three times a week, on Wednesday, 
Friday, and Sunday. Prices start at 49.99 USD.

Qabala is also one of the touristic regions 
in Azerbaijan and you can begin your trip by 
travelling amongst wide stretches of forests, 
and purchasing pastries from roadside 
vendors. The variety of natural products is 
quite something, and the delicacies created 

P

PEG ASUS’ TAN İK İ  YENİ  HAT:
Two New Routes From Pegasus:

GABAL A & AMMAN
-
Yeni hatlarıyla 
Pegasus, uçtuğu 
ülke sayısını 41’e, 
toplam uçuş 
noktasını ise 103’e 
çıkardı. 

-
With these new 
routes, the total 
number of countries 
Pegasus serves 
has reached 41, 
and the number of 
destinations to 103.

AMMAN
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ANKARA’DAN AMMAN’A 
SEFERLER BAŞLIYOR

Pegasus’un Ürdün’ün başkenti Amman’a 
seferleri ise 20 Mart’tan itibaren başlıyor. 
Misafirler, Amman’a Ankara Esenboğa 
Havalimanı’ndan gerçekleşen direkt 
seferlerle Salı, Perşembe ve Pazar günleri 
ulaşabiliyor. Misafirler, Orta Doğu’nun 
önemli ülkelerinden biri olan Ürdün’e 
79,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilir. 
Helenistik dönemde “Filedelfiya” adıyla 
anılan Amman, dar sokaklarında gezerken, 
dik merdivenlerin ve yüksek tepelerin 
arasında kaybolabileceğiniz bir şehir. Gece 
hayatı oldukça renkli olan Amman’da, Ürdün 
kültürünü simgeleyen ürünleri “Amman 
Çarşısı”nda bulabilirsiniz. 

with those natural ingredients allows the city to 
have its own rich gastronomy.

FLIGHTS FROM ANKARA 
TO AMMAN BEGIN

Pegasus’s flights to Amman, the capital of 
Jordan, begin on March 20. Our guests can go to 
Amman with a direct flight from Ankara Esenboğa 
Airport, and flights take place on Tuesdays, 
Thursdays and Sundays. Amman is an important 
Middle Eastern city, and ticket prices begin at 
79.99 USD. During the Hellenistic era, Amman 
was called Philadelphia, and it’s a city where 
you can get lost wandering amongst the narrow 
streets, steep steps, and high hills. The nightlife in 
the city is also vibrant, and you can find traditional 
Jordanian products at the Amman Bazaar. 
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GABALA QABALA

GABALA QABALA

AMMAN
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B E Y K O Z - Ü S K Ü D A R  ARASI
K E Y F E  Y O L C U L U K

A Joy fu l  Voyage Bet ween Beykoz-Üsküdar

BOĞAZ KÖPRÜSÜ, BEYKOZ
BOSPHORUS BRIDGE, BEYKOZ



 İstanbul İETT otobüsleriyle de keşfedilebilir! Bunun için 
(15) numaralı Beykoz-Üsküdar otobüsüne atladık ve 

Anadolu yakası sahilinde muhteşem bir yolculuğa çıktık.

 The İETT city bus system is one way to discover 
İstanbul! We jumped on the Number (15), the line running 
up the coast between Beykoz and Üsküdar on the city’s 

Asian side, and had a fantastic time.
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ÜSKÜDAR SAHİL ŞERİDİ, ÜSKÜDAR COAST

YAZI / BY Zeynep Merve KAYA
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Otobüs yolculukları İstanbul trafiği içinde 
zaman zaman sıkıntılı olsa da, şehir içi 
ulaşımda en çok işe yarayan seçenek. Kandilli 
Kız Lisesi’nde okurken, her Pazartesi sabahı 
Üsküdar vapurundan iner, 15 numaralı 
Beykoz-Üsküdar otobüsüne binerek okula 
giderdim. Her seferinde de yanından geçtiğimiz 
muhteşem yalılara, Beylerbeyi Sarayı’na, 
korulara hayran kalıp kendime “Bir gün 
buralara gelip karış karış dolaşmak lazım” 
derdim. 

İşte bu ay hayalimi gerçekleştirmek kısmet 
oldu. Çocukluk anılarımı süsleyen 15 numaralı 
Beykoz-Üsküdar İETT otobüsüne atlayarak, 
Üsküdar’dan sahil boyunca Beykoz ve ötesine 
doğru bir yolculuğa çıktım. 

ÜSKÜDAR’DAN BEYLERBEYİ’NE
Hattın dördüncü durağı Kuzguncuk. Bu 

durakta veya bir öncekinde otobüsten indiğiniz 
takdirde, yolun sağ tarafında karşınıza Fethi 
Paşa Korusu çıkıyor. Koruya adını veren Fethi 
Paşa’nın, Kuzguncuk’ta aynı adı taşıyan bir de 
yalısı bulunuyor. Kimin yaptırdığı bilinmese de, 
yalı bölgenin en güzel korunmuş yapılarından. 

Kuzguncuk’ta 17’nci yüzyıldan bu yana 
Yahudilerin yaşadığı biliniyor. Bölgedeki 

t’s true, getting around by bus in 
Istanbul can be a problem, but 
sometimes it can be the best form 
of transportation. When I was 
at Kandilli High School for Girls, 

every Monday morning I’d get off the ferry in 
Üsküdar and board a Number 15 bus running 
between Beykoz and Üsküdar to get to school. 
Each time I drove by the magnif icent shorefront 
mansions, the Beylerbeyi Palace and the woods, 
I fell in love, and I’d say to myself, “One day I’m 
going to explore every inch of this route.”

Finally, my dream came true this month. 
I jumped on the Beykoz-Üsküdar Number 
15 İETT bus, f illed with the memories of my 
childhood, and set out on a journey up the coast 
from Üsküdar out towards Beykoz and beyond.

FROM ÜSKÜDAR TO BEYLERBEYİ
Kuzguncuk is the fourth stop on the line. 

When you get off the bus at this stop or at the one 
before, you’ll f ind the Fethi Pasha Woods to your 
right. In addition to the woods, Fethi Pasha’s 
name is also attached to one of Kuzguncuk’s 
seaside villas. Just who was responsible for its 
construction is unknown, but it is one of the best 
preserved of Istanbul’s seaside mansions. 

I
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KIZ KULESİ, ÜSKÜDAR MAIDEN’S TOWER, USKUDAR



iki sinagogdan biri olan ve 19’uncu yüzyılda 
yapılan Beth Yaakov Sinagogu’nun tavanında 
yer alan ve Tevrat’tan esinlenerek yapılan 
resimler bizi etkilemeyi başarıyor. Üstelik 
Ramazan ayında sinagogda iftar davetleri 
verildiğini de öğreniyoruz. Kuzguncuk’un bir 
diğer güzel yalısı, II. Abdülhamit’in satranç 
arkadaşı Cemil Molla’ya ait olan Cemil Molla 
Köşkü. Bu aynı zamanda “ilk”lerin köşkü: 16 
odasının hepsi Boğaz manzaralı,  İstanbul’daki 
ilk telefon ve kalorifer sistemi bu yalıda 
kullanılmış, ilk fotoğraf stüdyosu burada 
açılmış.

Sırada Beylerbeyi var. Şimdilerde hayran 
kaldığımız Beylerbeyi Sarayı, aslında bu 
noktaya yapılan üçüncü saray; eskiden yerinde 
II. Selim’in eşi Gevher Sultan’ın sarayı varken, 
II. Mustafa bu sarayı yıktırıp yerine yenisini 
yaptırmış. Hem kullanılmadığı hem de yandığı 
için bu ikinci saray da yıkılıp yerine 1851’de 
Beylerbeyi Sarayı yapılmış. Barok mimariye 
sahip sarayın iç dekorasyonundaki altın 
işçiliği ve padişahın elinden çıkma hat eserleri 
mutlaka görülmeli. 

TALİHSİZLİKLER VE ASKERİ NİZAM
Çengelköy’e vardığınızda cadde üzerindeki 

150 yıllık Has Ekmek Fırını’ndan bir şeyler 
alın ve Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde 
dilediğinizce keyif çatın. Boğaz’ın en muhteşem 
yapılarından biri olan Sadullah Paşa Yalısı 
ise Çengelköy iskelesine gelmeden gözünüze 
çarpacaktır. Garip bir şekilde, Sadullah Paşa’nın 
ailesi günümüze kadar hep talihsizlikler ve 
aile trajedileriyle uğraşmak zorunda kalmış. 
Herkesin hatırlayacağı 90’lı yıllarda Türk 

Kuzguncuk is known to have been a Jewish 
neighborhood ever since the 17th century. The 
Beth Yaakov Synagogue, which dates to the 19th 
century and is one of two synagogues in the 
neighborhood. The ceilings feature impressive 
paintings of images taken from the Old 
Testament. We even learned that the synagogue 
offers evening meals to break the daylong fasts 
during the month of Ramazan. 

Another of the beautiful mansions in 
Kuzguncuk belonged to Cemil Molla, Sultan 
Abdülhamit II’s chess partner. The Cemil Molla 
Mansion has 16 rooms, all with views of the 
Bosphorus, and it is home to a number of ‘f irsts’ 
for Istanbul: the f irst telephone, the f irst central 
heating system, and the f irst photography studio. 

Next stop, Beylerbeyi. The Beylerbeyi Palace 
that enchants us so today is in fact the third 
palace to be built on the site. The f irst was built 
by Selim II for his wife, Gevher Sultan, but that 
one was torn down by Mustafa II, who built 
a new one in its place. After catching f ire and 
falling into disuse, this second palace was itself 
torn down, and in 1851, construction began on 
the Beylerbeyi Palace that still stands today. The 
palace was built in the Baroque architectural 
style, and the interior is decorated with gold and 
features examples of calligraphy penned by the 
Sultan’s own hand that are not to be missed.

MISFORTUNES AND MILITARY MEN
When you arrive at Çengelköy, pick up 

something from the 150-year-old Has Bakery 
on the main thoroughfare, and then head over 
to the Historical Çınaraltı Tea Garden to just 
sit and enjoy yourself to your heart’s content. 
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•••
Barok mimariye 
sahip sarayın iç 

dekorasyonunda 
bulunan altın 

işçiliği ve padişahın 
elinden çıkma hat 
eserleri mutlaka 

görülmeli. 

Baroque 
architectural style 
and the interior is 

decorated with gold 
and features 
examples of 

calligraphy penned 
by the Sultan’s own 
hand that are not to 

be missed.

BEYLERBEYİ SARAYI BEYLERBEYI PALACE

ÜSKÜDAR SAHİL ŞERİDİ, ÜSKÜDAR COAST
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medyasını epey meşgul eden ünlü tarihi eser 
kaçakçılığı da bu yalıda gerçekleşmiş.

Boğaz’ın en çarpıcı yapılarından biri olan 
Kuleli Askeri Lisesi binalarının güzelliğini ve 
etkileyiciliğini, Kandilli Kız Lisesi ve Kuleli 
öğrencilerinin geleneksel dans eğitimlerine 
katıldığımdan dolayı çok iyi biliyorum. Sizin 
o güzel salonları, bahçeleri görme şansınız 
olur mu bilmem ama yine de lisenin halka açık 
bölümlerini mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. 
Eskiden süvari kışlası olarak kullanılan lisenin 
içinde bulunan halka açık Kuleli Askeri Müzesi 
ve Şeref Salonu’nu gezme bahanesiyle içeri 
adım atınca, Kuleli’nin muhteşem bahçelerini 
ve iç avludaki harika mimariye sahip binaları da 
görebiliyorsunuz. 

Kuleli’den iki durak sonra otobüs, tam 
da Kandilli Kız Lisesi’nin önünde duruyor. 
Acıktıysanız veya bir şeyler içmek istiyorsanız, 
okul kapısının önündeki Boğaz’a nazır çay 
bahçesini şiddetle tavsiye ederim! 1986’daki 
yangında harap olana kadar Kandilli Kız Lisesi 
olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı, 2006 
yılındaki restorasyondan sonra yeniden açıldı. 
Sarayın muhteşem balo salonunda şimdilerde 
davet ve düğünler düzenleniyor, dilerseniz de 
içindeki Borsa Restoran’da Boğaz manzarası 
eşliğinde bir akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. 

Biz bu maceramızda Anadolu yakası 
sahilinin bir kısmını gezmeye çalıştık ama 
İstanbul’un daha pek çok güzelliklerle dolu 
olduğunu biliyorsunuz. Kim bilir, belki 
de evinizden çıkıp kalabalık otobüslerden 
birine atlayıp Boğaz’ın muhteşem 
manzaraları eşliğinde bir gezintiye çıkma 
vaktiniz çoktan gelmiştir.

The Sadullah Pasha Mansion, one of the most 
magnificent structures along the Bosphorus, will 
grab your attention even before you get down to 
the Çengelköy pier. Strangely, Sadullah Pasha 
and his descendents have suffered misfortune 
and family tragedy all the way up to the present 
day. This villa was also the center of an infamous 
smuggling operation of historical artefacts that 
everyone will recall and that got so much play in 
the Turkish media back in the 1990s.  

Another one of the striking architectural 
examples to be found along the Bosphorus is the 
Kuleli Military School. That’s a building I know 
very well, sinceI attended the traditional dance 
lessons of Kandilli High School For Girls and Kuleli 
students. I don’t know if you’ll have the chance to 
visit its beautiful private salons and gardens, but I 
def initely recommend taking a look at those areas 
that are open to the public.  Inside the high school, 
which was once used as a barracks for cavalrymen, 
you’ll f ind the Kuleli Military Museum and 
Reception Hall. Visit to these open-to-the-public 
spaces as an excuse, and you can catch a glimpse 
of the magnif icent gardens and architectural 
wonders within the interior courtyards.

Two stops on from Kuleli, the bus stops right in 
front of the Kandilli High School for Girls. If you’re 
hungry or would like something to drink, I strongly 
recommend the tea garden by the front door of the 
school overlooking the Bosporus! In 1986, the Adile 
Sultan Palace that housed the Kandilli Girls School 
caught f ire and was damaged almost beyond 
recognition, but the restored structure was opened 
to the public once again in 2006. The palace’s 
magnif icent ballroom is now used for weddings 
and other affairs. If you’re interested, you can 
enjoy an evening meal while gazing out over the 
Bosporus at the Borsa Restaurant inside the palace.

As part of this adventure, we tried to see some 
of the sights along a part of the Asian shore of 
Istanbul, but as you know, the city is f illed with 
many beautiful places. Who knows, maybe the 
time for you to leave the house, hop on a crowded 
city bus and make your way up the lusciously 
landscaped Bosporus is long overdue. 
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KANLICA 
YOĞURDU

-
Evliya Çelebi’nin 
bile Kanlıca 
Yoğurdu’na 
methiyeler düzdüğü 
biliniyor. Anadolu 
Hisarı’ndan 
sonra gelen 
Kanlıca durağında 
indiğinizde, 
belirli bir mekân 
adı vermemize 
gerek kalmadan 
her köşede ünlü 
Kanlıca Yoğurdu 
yiyebiliyorsunuz. 
Ayrıca 1870’den 
beri açık olan İsmail 
Ağa Kahvesi’nde 
bir Türk 
kahvesi içebilir, 
yolculuğunuzu 
tatlı bir şekilde 
sonlandırabilirsiniz. 

KANLICA 
YOGHURT

-
Even Evliya Çelebi 
is known to have 
sung the praises 
of Kanlıca yoghurt. 
The Kanlıca stop is 
right after Anadolu 
Hisarı. There’s no 
need to mention the 
name of any specific 
establishment, 
because as soon 
as you step off the 
bus, you’ll find shops 
selling the famous 
Kanlıca yoghurt on 
practically every 
corner. Sample all 
of the varieties, and 
then do us a favor 
and have a taste 
of the yoghurt with 
powdered sugar. 
Afterwards, end 
your trip on a sweet 
note by drinking 
a Turkish Coffee 
at the Ismail Ağa 
Coffeehouse, which 
has been in business 
since 1870. 

KULELİ ASKERİ LİSESİ
KULELİ MILITARY SCHOOL

İSMAİL AĞA KAHVESİ
İSMAİL AĞA COFFEEHOUSE





GÖBEKLITEPE TARIHI
YENIDEN YAZIYOR
G öbe k l i te p e  Re w r i te s  H is tor y
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YAZI / BY Şule KÖKTÜRK, 
FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH 
Alman Arkeoloji Enstitüsü-German Institute of 
Archeology, Şanlıurfa Müzesi-Şanlıurfa Museum, 
National Geographic Creative
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 Günümüzden 12.000 yıl önce, henüz çanak çömlek 
yapımının bile icat edilmediği yıllar olarak kabul edilen 
bir dönemde inşa edilen Göbeklitepe’nin keşf i, insanlık 
tarihinin ezberlerini bozuyor. 

 The discovery of Göbeklitepe, built around 12,000 
years ago, at a time before even pottery was supposed 
to have been invented, has shattered our previous 
understanding of human history.

GÖBEKLITEPE TARIHI
YENIDEN YAZIYOR

FLY WITH  
PEGASUS

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Şanlıurfa’ya 
haftanın her 
günü her şey 

dâhil 79,99 TL’den 
başlayan f iyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

Şanlıurfa from 
İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
79.99 TL.
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The findings at Göbeklitepe have had 
repercussions around the world and will 
enable history to be rewritten, at least until 
the next discovery. Located 18 kilometers 
Northeast of Şanlıurfa near the village of 
Örencik, Göbeklitepe is older than the great 
mysteries of humanity, built 7,000 years before 
England’s Stonehenge, 7,500 years before the 
pyramids of Egypt and 6,000 years before the 
megalithic temples of Malta, recognized as the 
oldest temples in the world. Excavations at 
Göbeklitepe began in 1995 and still continue. In 
light of these, archaeologists presented a new 
understanding of history.

Göbeklitepe was placed on UNESCO’s 
Temporary World Heritage List in 2011, but its 
story begins in 1963, when it was discovered 
by a team from Istanbul University and the 
University of Chicago. However, nothing 
much was made of it at the time. In 1980, it 
was mentioned in an academic article by US 
archaeologist Peter Benedict, but its significance 
was again underestimated. In 1983, Mahmut 
Kılıç came across a carved stone while tilling 
his field and brought it to the Urfa Museum, 
which put it on display as a run-of-the-mill 
archeological find. Finally, in 1995, during the 
course of excavations led by archaeologist 
Prof. Klaus Schmidt under the initiative of the 
German Institute of Archeology, numerous 
circular, oval and spiral-shaped structures were 
discovered on a hilltop at Göbeklitepe.

STONE-AGE TEMPLES
The enormity of the discovery has been 

revealed through surface studies that have 
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Tarihin bir sonraki keşfe kadar yeniden 
yazılmasını sağlayacak bir buluntu olan 
Göbeklitepe, tüm dünyada yankı uyandırıyor. 
Şanlıurfa’nın 18 km kuzeydoğusunda, Örencik 
Köyü yakınlarında bulunan ve insanlığın en 
eski gizemleri İngiltere’deki Stonehenge’den 
7000, Mısır piramitlerinden 7500 yıl ve en eski 
tapınaklar olarak adı geçen Malta megalitik 
tapınaklarından 6000 yıl daha eski olan 
Göbeklitepe, 1995 yılından bu yana yürütülen 
kazı çalışmalarının ışığında okunacak yepyeni 
bir hikâye olarak arkeologların karşısında 
duruyor.

2011 yılında UNESCO tarafından Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin 
öyküsü 1963 yılında başlıyor. Göbeklitepe, 
bu yıllarda İstanbul Üniversitesi ve Chicago 
Üniversitesi’nin yürüttüğü bir çalışmada 
keşfediliyor ancak üzerinde durulmuyor. 1980 
yılında ABD’li arkeolog Peter Benedict’in 
yazdığı bir makalede de buradan söz ediliyor 
fakat yine önemi anlaşılamıyor. 1983 yılında 
tarlasını süren Mahmut Kılıç, tarlada bulduğu 
oymalı taşı müzeye götürüyor fakat eser bu 
kez de sıradan bir arkeolojik buluntu olarak 
Urfa Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor. 1995 
yılına gelindiğinde ise Göbeklitepe’de Alman 
arkeolog Prof. Klaus Schmidt danışmanlığında 
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün girişimleri ile 
başlatılan kazılar sırasında bir tepe üzerine 
inşa edilmiş çok sayıda yuvarlak, oval ve spiral 
biçimli yapı keşfediliyor. 

TAŞ DEVRI TAPINAKLARI
Bugüne kadar yapılan kazılarda, yüzey 

araştırmalarında toplamda 20 adet olduğu 

Hayvan Figürü
Animal Figure

Taş Kap Parçası 
Piece of Stone Cup

Minyatür Taş Kap
Miniature Stone Cup

Doğum Sahnesi
A Giving-Birth Stage



shown a total of 20 structures, although only 
six of them have been excavated to date. 
The lack of any evidence of daily life among 
the discoveries indicates that the place was 
constructed for ritual purposes, according 
to Prof. Schmidt, who led the excavations up 
until his death in 2014. In short,” he sums up 
his theory, “this area consists of stone age 
temples”.

“T” PEOPLE
The scale of the structures found at 

Göbeklitepe is astonishing. All of them share 
a common characteristic, namely two, large 
t-shaped columns in the center surrounded 
by smaller t-shaped columns. Standing face 
to face, the central columns range between 
3-6 meters in height and are estimated to 
weigh around 40-60 tons. The columns are 
covered in reliefs representing arms, hands 
and clothing, which have led archaeologists 
to believe that they are stylized depictions 
of the human form. Just how these massive 
stones were transported and erected 
during a period when nothing but primitive 
hand-tools were supposed to have existed 
is just one of many questions waiting to be 
answered.

Other interesting finds at Göbeklitepe         
are the reliefs of animals and headless 
human figures that are believed to have 
been carved using flint tools. The animals 
depicted include a wild boar, crane, bull, 
wild duck, stork, fox, snake, scorpion,      
wild sheep, lion and spider as well as a 
wolf ’s heads.
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belirlenen bu yapıların henüz yalnızca altı 
tanesinin gün yüzüne çıkarılması keşfin 
büyüklüğünü de ortaya koyuyor. 2014 yılında 
yaşamını yitiren kazı başkanı Prof. Schmidt’e 
göre, buluntular arasında yaşam kanıtlarına 
rastlanmaması buranın tören için yapıldığını 
gösteriyor ve Schmidt bu konudaki tezini 
“Kısacası burası taş devri tapınaklarından 
oluşuyor” sözleriyle özetliyor. 

“T” INSANLAR
Göbeklitepe’de bulunan yapıların 

boyutları da şaşkınlık uyandırıyor. Yapıların 
ortak özellikleri, merkezlerinde T biçiminde 
iki büyük sütunun bulunması ve yine daha 
küçük T şeklindeki sütunlarla etraflarının 
çevrilmesi. 3-6 metre boylarındaki yüz 
yüze bakar şekilde duran bu sütunların her 
birinin ağırlığının 40 ila 60 ton arasında 
olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar, ortada 
bulunan ve üzerlerinde kollar, eller ve giysi 
şeklinde kabartmalar bulunan bu T biçimli 
dikilitaşların stilize edilmiş insan tasvirleri 
olduğunu düşünüyor. İlkel el aletlerinden 
başka bir aletin olmadığı kabul edilen bir 
dönemde, bu büyüklükteki sütunların nasıl 
taşındığı ve dikildiği ise yanıt bekleyen 
sorular arasında yer alıyor.

Göbeklitepe’de ortaya çıkartılan başka 
ilginç buluntular ise hayvan ve kafası 
olmayan insan kabartmaları. Kurt kafası, 
yaban domuzu, turna, boğa, yaban ördeği, 
leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, 
aslan ve örümceklerin tasvir edildiği bu 
kabartmaların çakmaktaşından yapılmış 
aletlerle şekillendirildiği tahmin ediliyor. 

Kuş Başı Figürü
Bird Head Figure

İnsan Figürü
Human Figure

Yaban Domuzu Heykeli
Wild Boar Statue

Sırtında Panter Taşıyan Adam
Man Carrying A Panther On His Back
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LIQUID RITUALS
Among the most notable discoveries at 

Göbeklitepe are the structures found at the 
temples. They can hold more than 150 liters of 
fluid, suggesting to archaeologists that liquids 
formed some part of the rituals performed at the 
temples, whether these liquids were blood, water 
or an alcoholic beverage is still unknown.

Another thing about Göbeklitepe that 
surprises archaeologists is that it has stayed 
so well-preserved up until the present day. 
Other questions on the list of mysteries related 
to Göbeklitepe are why and how it came to be 
buried entirely underground about a thousand 
years after it was constructed.

AGRICULTURE OR RITUAL?
One of the theories put forward with the 

discovery of Göbeklitepe takes the idea that 
the advent of agriculture preceded human 
settlement and the development of civilization 
and turns it upside down. According to Schmidt, 
permanent settlements were the result of 
hunter-gatherer societies coming together on 
a regular basis at centers such as Göbeklitepe, 
whose slopes are believed to be where wheat, 
an important cultivar with hundreds of genetic 
variations, was first grown.

The Ministry of Culture and Tourism and 
the Şahenk Initiative are engaged to introduce 
Göbeklitepe to the world. Meanwhile, research 
continues into this place that represents both a 
significant discovery and a great mystery.  
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GÖBEKLİTEPE’DEKİ 
BULUNTULAR

-
Malta megalitik tapınaklarındaki 
buluntular da, buranın 
Göbeklitepe’de olduğu gibi 1 
metre kalınlığında kum tabakası 
ile örtüldüğünü gösteriyor. 
-
Göbeklitepe’de ortaya çıkartılan 
ilginç buluntular arasında, 
hayvan ve kafası olmayan insan 
kabartmaları yer alıyor.
-
Göbeklitepe’deki en dikkat çekici 
bulgulardan biri, 150 litreden fazla 
sıvı alabilecek dibek tarzı yapılar.

FINDINGS FROM GÖBEKLİTEPE

-
As in Göbeklitepe, artifacts 
found at megalithic temples in 
Malta also appear to have been 
covered over with a layer of sand 
1 meter in thickness.
-
Other interesting finds at 
Göbeklitepe are the reliefs of 
animals and headless human 
figures. 
- 
Among the most notable 
discoveries at Göbeklitepe are 
the mortar-like structures found 
at the temples that can hold more 
than 150 liters of fluid.

SIVI ILE YAPILAN TÖRENLER
Göbeklitepe’deki en dikkat çekici 

bulgulardan biri de, tapınaklardaki 150 
litreden fazla sıvı alabilecek dibek tarzı yapılar. 
Arkeologlar, bu dibeklerin -kan, su veya 
içki- ne olduğu henüz bilinmeyen bir sıvının 
tapınaklarda yapılan törenlerin bir parçası 
olduğunu düşündürdüğünü kaydediyor. 

Göbeklitepe’nin bu denli korunmuş bir 
şekilde günümüze kalması da arkeologları 
şaşırtan bir diğer konu. Yapılış yılından 
yaklaşık bin yıl sonra tamamıyla gömüldüğü 
tahmin edilen Göbeklitepe’nin neden ve nasıl 
gömüldüğü de yanıt bekleyen bir başka soru 
olarak gizemler listesinde yerini alıyor.

TARIM MI, TÖREN MI?
Göbeklitepe’nin keşfi ile ortaya konan en 

önemli önermelerden biri de, tarımın keşfi ile 
insanların yerleşik hayata geçtiği ve uygarlığın 
geliştiği fikrini altüst etmesi. Schmidt’e göre 
avcı ve toplayıcı toplulukların Göbeklitepe 
gibi merkezlerde sürekli olarak bir araya 
gelmelerinin sonucunda yerleşik hayata 
geçilmiş. Önemli bir kültür bitkisi olan ve 
yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın 
atasının da ilk olarak Göbeklitepe eteklerinde 
yetiştirildiği düşünülüyor.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Şahenk İnisiyatifi işbirliğiyle tüm dünyaya 
tanıtılan Göbeklitepe, önemli bir keşif 
olmasının yanı sıra büyük bir gizem olarak 
araştırılmaya devam ediyor. 
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italyaITALIA

BAHAR
ROTALARI
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“SPRING” IS ANOTHER WORD FOR THE 
ROAD STORY IN A CITY, IN A SAFARI OR 
IN A SEA SIDE VILLAGE... ADDING SOME 
STYLE TO OUR TRAVELS IS AS EXCITING 
AS THE TRAVEL ITSELF. SO, WHAT DO WE 
HAVE THIS SEASON? LET’S PREPARE OUR 
BAGGAGES!

Spring 
Routes

BLACKFIN NETWORK

FABRİKA

HOTİÇ

FOREVER NEW

KOTON

VEKEM

NINE WEST

CASIO

“İLKBAHAR”, YOL HİKÂYELERİNİN DE BAŞLANGICI 
DEMEK. ŞEHİR, SAFARİ YA DA ISINMAYA BAŞLAYAN 
SAHİL KASABALARI… BİZE HAYALLER KURDURAN 
YOLCULUKLARA STİL OLGUSU KATMAK İSE EN 
AZ YOLUN KENDİSİ KADAR HEYECAN VERİCİ. 
PEKİ, SEZONA DAİR SEÇENEKLERİMİZ NELER? 
VALİZLER HAZIRLANSIN! 
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almanyaGERMANY
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TWEEN

FABRİKA

HOTİÇ

SARAR

MACHKA

DEICHMANN

TWIST

ALDO

NINE WEST

DERİMOD

VEKEM

MUDO





YANINIZA 
ALIN TAKE IT 
WITH YOU
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likya yoluLYCIAN WAY

Seyahat ••• travel

KTOOLS Taşınabilir 
harici şarj cihazı
Portable Charger
Yanınıza taşınabilir bir 
şarj aleti almak akıllıca 
olur. It will be wise to 
take a portable charger 
with you!

NETWORK

FABRİKA

KOTON

MUDO

SO CHIC

ALDO

FLO

CALZEDONIA

NINE WEST

TWIST
RAY-BAN

ALTINBAŞ

İPEKYOL





126 • PEGASUS • MART / MARCH 2016

Seyahat ••• travel

170’ten fazla ülkede servis veren İrlanda 
merkezli CarTrawler iş ortaklığıyla misafirlerine 
bir yıldan uzun süredir araç kiralama hizmeti 
sunan Pegasus, iş ortaklığını özel havalimanı 
transfer hizmeti ile büyüttü. 

Pegasus, CarTrawler’ın uluslararası 
tecrübesi ile Pegasus’un yurt içi ve yurt dışında 
uçtuğu noktalarda havalimanına ulaşmanın en 
kolay yolunu sunuyor. Misafirler, havalimanı 
transfer hizmeti ile farklı araç tipleri ve 
fiyat seçenekleri arasından seçim yaparak, 
diledikleri havalimanından şehirde istedikleri 
noktaya ve şehir içinde diledikleri noktadan 
havalimanına özel transfer hizmetiyle 
ulaşabiliyor. 

cars.flypgs.com adresi üzerinden 
ulaşılabilen hizmet ile misafirler, havalimanı 
transfer hizmetini satın alarak seyahatlerini 
daha konforlu hâle getirebilir. 

PEGASUS HAVA YOLLARI, SUNDUĞU 
EK ÜRÜN VE HIZMETLERIYLE 
MISAFIRLERININ SEYAHAT IHTIYAÇLARINA 
YÖNELIK ÇÖZÜMLERINI HER GEÇEN GÜN 
GELIŞTIRMEYE DEVAM EDIYOR.

PEG ASUS 
HAVA YOLL ARI ’NIN

CARTRAWLER 
IŞ ORTAKLIĞI MISAFIRLERIN 
SEYAHATLERINI KOLAYLAŞTIRIYOR.

In partnership with Ireland-based 
CarTrawler, Pegasus has been providing 
car-rental services in more than 170 countries 
across the globe for more than a year. Pegasus 
has expanded this partnership with the services 
including private airport transfers.

CarTrawler’s international experience 
allows Pegasus to present its guests with the 
easiest options for transportation to and 
from the airport at both our domestic and 
international destinations. Guests can select 
from various types of vehicles and price options 
for airport transfer services to and from the city. 
What’s more, they can be picked up from and 
dropped off at the location of their choice, all in 
the comfort of a private car.

By purchasing airport transfer service 
through cars.flypgs.com our guests can enjoy a 
more comfortable travel experience. 

Pegasus Airline’s 
CARTRAWLER 
Partnership Makes  
Guests’ Travels Easier
AT PEGASUS AIRLINES, WE ARE 
CONTINUALLY WORKING TO IMPROVE 
WAYS OF MEETING THE TRAVEL NEEDS OF 
OUR GUESTS THROUGH OUR SELECTION 
OF ADDITIONAL PRODUCTS AND SERVICES.

ARAÇ KIRALAYACAK MISAFIRLER 
IÇIN DE PEK ÇOK SEÇENEK VAR

Pegasus, CarTrawler iş ortaklığıyla 
sunduğu araç kiralama platformu ile 

pek çok araç kiralama şirketinin 
f ilosunu tek bir sayfa üzerinden 

inceleme ve istediği özelliklere sahip 
araca en kolay yoldan ulaşma imkânı 

sunuyor. Misafirler, 800’den fazla 
araç kiralama firmasının farklı ücret 

ve araç seçeneklerine 
cars.flypgs.com adresi üzerinden 

ulaşabilir, zevklerine ve bütçelerine 
uygun aracı kiralayabilir.

FOR GUESTS RENTING CARS, PEGASUS 
OFFER A WIDE VARIETY OF CHOICES

Through the partnership with 
CarTrawler, Pegasus offers its guests 

the opportunity to browse through 
and select from among many car 
rental companies using a single 

platform. Guests can examine a wide 
variety of vehicles over an easy-to-

use interface and then select the one 
with the features that best suit their 
needs. There are over 800 car-rental 
companies listed on cars.flypgs.com, 

and they offer a variety of prices 
and vehicles, so guests can select a 
rental car that fits their taste as well 

as their budget.

cars.flypgs.com GO





PEGASUS
SEYAHATLERİNİZİ
TATLANDIRIYOR

•Pegasus’un Pre-Order 
sisteminde, glütensiz 
menü, düşük laktozlu 
menü, koşer menü ve 
vejetaryen menü 
alternatifleri de yer 
alıyor. 
You can also f ind 
gluten-free, low-lactose, 
kosher and vegetarian 
menu options in 
Pegasus’ Pre-Order 
System.
•Hamburger, patates 
kızartması, meyve suyu 
ve meyveden oluşan 
çocuk menüsüyle, 

çocuğunuza keyifli bir 
uçuş deneyimi 
yaşatabilirsiniz.
Make your child’s flight 
more enjoyable with a 
children’s menu that 
includes a hamburger, 
chips, juice and fruit.
•Pegasus’un deniz 
mahsullü menüsü veya 
somon salatası da diyet 
yapanların tercihleri 
arasında yer alıyor. 
Pegasus also offers a 
seafood menu and 
salmon salad if you’d 
like something light.

•Romantik bir seyahat 
planlıyorsanız, karışık 
meyvelerle sunulan 
çikolatalı fondü veya 
kalpli pasta tam size göre. 
If you’re planning a 
romantic holiday, try our 
chocolate fondue served 
with fruit or a heart-
shaped cake.
•Kilosuna dikkat 
edenlerdenseniz yağsız, 
hafif menüleri tercih 
edebilirsiniz. 
If you’re watching your 
calorie intake, opt for one 
of our low-fat meals. 

Pegasus Cafe’nin alternatif lezzetlerle dolu, koltuk ceplerinde yer alan menüsünden yemek seçimi yapabilirsiniz. Pegasus Cafe menüsünde yer 
alan sandviç alternatifleri, sebzeli ve beyaz peynirli dürüm başta olmak üzere pek çok yiyecek ve içecek ile seyahatinize lezzet katabilirsiniz. 

You can choose from the many options on the Pegasus Cafe menu found in seat pocket in front of you. Liven up your flight with a 
sandwich, vegetable and feta cheese wrap, or one of the many other foods and beverages we have to offer. 

Izgara Dana File 
Grilled Beef Fillet

Izgara Köfte 
Grilled Meatball

Suşi
Sushi

Tavuk Şinitzel 
Chicken Schnitzel

Salata Çeşitleri
Salads

Pegasus, Pre-Order (uçuş öncesi satış) 
menüsüyle ravioliden deniz mahsullerine, 
şinitzelden suşiye kadar uzanan 20’den fazla 
yemek alternatif i sunarak seyahatlerinizi 
damak zevkinize uygun lezzetlerle 
keyiflendiriyor. Pre-Order sistemi sayesinde 
dilediğiniz yemeği uçuşunuzdan en az 24 saat 
öncesine kadar flypgs.com üzerinden satın 
alabilir ve gökyüzünde lezzet dolu bir 
seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. 

Pegasus offers guests to add flavour to their flight 
with with its Pre-order menu includes over 20 choices 
including ravioli, seafood, schnitzel and sushi. You can 
view the menu at flypgs.com and decide what you 
would like to order at least 24 hours prior to your 
flight. Thanks to Pre-Order System, you can live a 
delightful travel experience in the sky.

PRE-ORDER 
Yapmadıysanız Üzülmeyin

Haven’t PRE-ORDERED? 
No Worries ! 

PEGASUS FLAVOURS YOUR TRAVELS

Yemek ••• food
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Lifestyle
••• yaşam ve stil

DAHA İYİ BİR YAŞAMA DAİR İPUÇLARI.
TIPS FOR A BETTER LIVING. 



Gastronomi ••• gastronomy

YAZI / BY Şule KÖKTÜRK 
FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH Hakan AYDOĞAN
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MEVSİMLER
BU MUTFAKTA

 Yemeklere mevsimleri 
yansıtan Akdeniz sentez 
mutfağına ait tarifleri, 
Wyndham Grand İstanbul 
Kalamış Marina Hotel’deki 
Ouzo Roof Restaurant’ın 
Baş Aşçısı Mehmet 
Yalçınkaya’dan aldık.

 The seasons are 
reflected in the dishes of 
Mediterranean Synthesis 
cuisine. We got these 
recipes from Executive Chef 
Mehmet Yalçınkaya, from 
Wyndham Grand İstanbul 
Kalamış Marina Hotel’s Ouzo 
Roof Restaurant.

The Seasons are 
in the Dishes
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ZEYTİNYAĞLI 
ÇİKOLATA 
MOUSSE 
Olive Oil Chocolate 
Mousse 

500 gr krema  
 300 gr bitter çikolata  
3  adet yaprak jelatin  
30	 	 gr	zeytinyağı

500 g cream
300 g bitter chocolate
3  gelatin leaves
30  g olive oil

Kremayı kaynatın. 
Jelatini buz üzerine 
alıp yumuşamasını 
sağlayın. Kaynayan 
kremayı ocaktan alın 
ve çırpıcı yardımıyla 
bitter çikolatayı 
yedirin. Eriyen 
jelatinleri bu karışıma 
ilave edin. Zeytinyağını 
ekleyin ve köpük hâlini 
alana dek karıştırın. 
Hazır olan karışımı 
kalıplara dökerek 

derin dondurucuda 
yaklaşık bir saat 
bekletin. Donduktan 
sonra orman 
meyveleri ya da çilek 
ile yapacağınız bir sos 
ile birlikte servis edin.

Bring the cream to 
a boil. Place the 
gelatin over ice to 
allow it to soften. 
Remove the cream 
from the heat, whisk 
in the bitter chocolate 

and add the melted 
gelatin. Add the olive 
oil and beat until 
foamy. Pour the 
mixture into bowls, 
and place the bowls 
in the freezer for 
about an hour. 
Remove the frozen 
mousse, and serve 
with a sauce made 
from raspberries and 
blackberries or 
strawberries.

8 
Kİ

ŞİL
İK  8 SERVES
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Bir kap içine mısır ununu 
alarak ortasını açın. Yoğurt, 
maya, tuz ve ılık suyu ilave 
edin. Şeker ve zeytinyağını 
ilave ederek hamuru 
yoğurun. Yoğurduğunuz 
hamuru 15 dakika ılık ortamda 
bekletin. Bekleyen hamura 
doğranmış sarımsak ve kuru 
biberiyeyi ilave edin. 
Ardından ekmek kalıplarına 
yağlı kâğıt yerleştirin. 
Hamurları eşit parçalara 
bölerek kalıpların yarısına 

kadar gelecek şekilde 
paylaştırın. Birinci aşamada 
60 derecede 20 dakika, ikinci 
aşamada 80°de 20 dakika, 
üçüncü aşamada 140° de 40 
dakika pişirin ve dilimleyerek 
servis edin.  

Place the corn meal in a 
bowl. Make a well in the 
center, and add the yoghurt, 
yeast, salt and water. Add 
the sugar and olive oil and 
mix. Knead the dough, let it 
rest in a warm place for 15 

minutes, and then add the 
grated garlic and dried 
rosemary. Line the loaf pans 
with wax paper. Divide the 
dough into equal parts and 
place in the loaf pans. (The 
pans should be filled about 
half-way to the top.) Cook in 
stages – at 60° for 20 min, 80° 
for 20 min, and 140° for 40 
min. Slice and serve.

ZEYTİNYAĞLI 
SARIMSAKLI 
VE BAHARATLI 
MISIR EKMEĞİ 
Cornbread with 
Olive Oil, Garlic 
and Spices

1	 	 kg	mısır	unu
20	 	 gr	tuz
15  gr maya
25	 	 gr	şeker
200	gr	yoğurt
150	 gr	zeytinyağı
½		 	 litre	ılık	su
10	 	 gr	sarımsak
5	 	 gr	kuru	biberiye
4	 	 adet	ekmek	kalıbı
	 	 Yağlı	kâğıt

 
1  kg corn meal
20  g salt
15  g yeast
25	 	 g	sugar
200	g	yoghurt
150 g olive oil
½	 	 liter	lukewarm	water
10  g garlic
5  g rosemary
4  loaf pans
  Waxed paper 

4 
Kİ

ŞİL
İK  4 SERVES
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Domatesleri yaklaşık 2x2 
santimetre şeklinde küp küp 
doğrayın. Salatalık, soğan ve 
biberleri doğradıktan sonra 
bir kap içerisinde karıştırın. 
Karıştırdığınız malzemeleri bir 
salata kâsesine alın. Kare 
dilim olarak kesilmiş feta 
peynirini malzemelerin 

üzerine yerleştirin. Peynirin 
üzerineyse kuru kekiği, 
kalamata zeytinlerini, sızma 
zeytinyağını ve limon suyunu 
ilave ederek servis yapın.  

Chop the tomatoes into 
cubes approximately 2x2 cm.  
Chop the cucumbers, onions 
and peppers. Mix everything 

together in a large bowl, and 
then transfer the mixture into 
a salad bowl. Cut the feta 
cheese into cubes and add 
them to the salad. Sprinkle 
the dried thyme over the 
cheese; add the olives, olive 
oil and lemon juice; and serve.

GREK SALATA 
Eri Rero Dus Sit 

1  adet domates
1	 	 adet	salatalık
1	 	 adet	yeşil	kapya	biber
½	 	 adet	soğan
4	 	 adet	kalamata	siyah	zeytin
100	 gr	feta	peyniri
5	 	 cl	zeytinyağı
1	 	 adet	sarı	kapya	biber
1	 	 adet	kırmızı	kapya	biber
¼	 	 adet	limon
2	 	 gr	kuru	kekik
2	 	 gr	tuz

1  tomato
1	 	 cucumber
1	 	 green	bell	pepper
½	 	 onion
4	 	 Kalamata	olives
100	 g	feta	cheese
5	 	 cl	olive	oil
1	 	 yellow	bell	pepper
1	 	 red	bell	pepper
¼	 	 lemon
2	 	 g	dried	thyme
2  g salt

1 K
İŞİ

LİK  1 PORTION
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NARENCİYELİ 
DENİZ 
MAHSULLERİ 
MARİNA
Citrus-Marinated 
Seafood 

300  gr kılçığı ve derisi   
  alınmış levrek 
300  gr kılçığı ve derisi alınmış  
  somon f ileto 
200  gr ayıklanmış karides
5   cl alıç sirkesi 
10  gr kaya tuzu  
20   gr şeker  
2   adet taze limon suyu
1  adet taze portakal suyu 
2  adet lime 
50  gr krema
30  gr hardal
5  cl zeytinyağı
1  paket ay çekirdeği f ilizi
1  paket pancar f ilizi
1  adet taze nar tanesi

300 g sea bass (fillet)
300 g salmon (fillet)
200 g shrimp (peeled and  
  deveined)
5  cl hawthorn vinegar
10   g rock salt
20  g sugar
  Juice of 2 lemons
  Juice of 1 orange
2  limes
50  g cream
30  g mustard
5  cl olive oil
1  packet sunflower seed  
  sprouts 
1  packet beet sprouts
1  pomegranate

ASİTLİ PİŞİRME
Levrekleri, 

somonu ve karidesi 
dilimleyin. Bir kap 
içerisine alıp sirkeyi, 
limon suyunu, kaya 
tuzunu, zeytinyağını, 
1 adet portakalın 
suyunu ve şekeri 
koyun. Bu karışıma 
doğramış olduğunuz 
karides, levrek ve 
somonu ilave ederek 
yaklaşık yarım saat 
bekletin. Deniz 
ürünlerinin bu doğal 
asitte piştiğini 
göreceksiniz.

SOS VE SUNUM
Doğal asit içinden 

aldığınız deniz 

ürünlerini bir süzgeç 
yardımı ile süzün ve 
peçeteyle kurulayın. 
Bir kap içerisine 
kremayı, hardalı ve 
zeytinyağını alın. 
Lime’ın kabuklarını 
içine rendeleyin, 1 
adet limon ve yarım 
portakalın suyunu 
ilave ederek 
blenderda 
yoğunlaştırın. 
Tabağınızı hazırlayın 
ve sosu tabağa 
koyun. Ardından 
balıkları bu sos 
üzerine yerleştirin. 
Ay çekirdeği filizleri, 
pancar filizleri ve 
nar tanelerini de 
ilave ederek servis 
edin.

“COOKING” 
MARINADE
Slice the sea bass, 
salmon and shrimp. 
In a bowl, combine 
the hawthorn 
vinegar, lemon juice, 
rock salt, olive oil, 
orange juice and 
sugar. Add the sliced 
shrimp, sea bass 
and salmon, and 
allow the fish to 
marinate for about a 
half-hour. You’ll see 
that the fish is being 
“cooked” in this 
natural acid.

SAUCE 
and SERVICE
Use a strainer to 
remove the seafood 

from the acidic 
marinade, and dry 
with a napkin. In a 
bowl, combine the 
cream, mustard and 
olive oil. Grate the 
lime rind into the 
mixture, and add the 
juice from 1 lemon 
and half an orange. 
Pour the mixture into 
a blender and then 
blend to thicken. 
Prepare the service 
dish by pouring out 
some of the sauce 
onto the plate and 
then placing the fish 
on top. Garnish with 
sunflower sprouts, 
beet sprouts and 
pomegranate seeds. 

Gastronomi ••• gastronomy
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ŞİL
İK  4 SERVES





Yaşam ve Stil ••• lifestyle

EGZERSIZ 
YAPARKEN 
SAĞLIĞINIZI 
KAYBETMEYIN

 Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi 
olan egzersiz, yanlış yapıldığında 
sağlığınızı tehdit edebiliyor. Kaş 
yaparken göz çıkarmamanız 
için ne yapmanız gerektiğini 
uzmanlara danıştık. 

 Exercise is a must when it 
comes to healthy living, but 
if not done correctly, it can 
threaten your health. To avoid 
inadvertently causing yourself 
harm, we consulted the experts.

Taking Care of 
Your Health While 
You Exercise
YAZI / BY Şule KÖKTÜRK 
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EGZERSIZ 
YAPARKEN 
SAĞLIĞINIZI 
KAYBETMEYIN

Bazıları için yaşamın vazgeçilmezi, 
bazılarınınsa adını bile anmadıkları bir 
etkinlik olan egzersiz, fit bir görünüm 
sağlamasının yanı sıra birçok sağlık sorunu ile 
karşılaşmanızı önlüyor. Ancak vücuda uygun 
olmayan, aşırı egzersizler sağlıkla ilgili ciddi 
sorunlara yol açabiliyor.

Yapılan araştırmalar, 50 yaş üstü 
sporcuların kalp dokusunda nedbe (doku 
kaybı) oluştuğunu; uzun süre yoğun ağırlık 
kaldırma şeklinde yapılan antrenmanların ise 
kalp kasını zayıflattığını ortaya koymuş. Bu 
nedenle uzmanlar, özellikle sağlık sorunları 
olanların doktor kontrolünde spor yapması 
gerektiğini söylüyor.

Uzun süre, yoğun bir şekilde yapılan 
egzersizin bir başka negatif etkisi ise oksidatif 
stres. Vücut egzersiz sırasında harcadığı 
enerjiyi yerine koyabilmek için 20 kat daha 
fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı 
karşılamak için üretilen bazı serbest radikaller 
ise kas ve damar gibi dokularda oksidatif 
strese neden oluyor.

or some, exercise is an integral part 
of life, whereas others can’t even 
bear to hear the word spoken out 
loud. But not only can exercise 
keep you looking fit, it can also 
help to prevent a myriad of health 

problems. At the same time, too much working 
out in a style that is ill-suited to your physique 
can actually deprive you of your health.

Studies have shown that athletes over 50 
can suffer from damaged (lost) heart tissue and 
that long periods of intensive weight-lifting 
can actually weaken heart muscles. So, experts 
warn against starting a sport or exercise regime 
without first consulting a doctor, especially for 
individuals with existing health problems.

Another negative side-effect of long periods 
of intensive exercise is oxidative stress. During a 
workout, the body needs 20 times more oxygen 
than usual to replace the energy it burns. Free 
radicals are produced to meet this need, but 
some of them can end up causing oxidative 
stress in muscle and blood-vessel tissue.

F
KALP DOSTU 
EGZERSIZLER

-
• Yürümek.
• Bisiklete binmek. 
• Yüzmek
• Eliptik bisiklet  
   kullanmak.
• Dans etmek. 
• Tai Chi. 

HEART-FRIENDLY 
EXERCISES

-
•Walking
•Cycling
•Swimming
•Elliptical Bicycle
•Dancing
•Tai Chi
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Zayıf Ama Yağlı 
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, 
oksidatif stresin vücuda etkisini şöyle 
anlatıyor: 

“Oksidatif stres, kronik ve sistemik 
inflamasyona yol açarak hücre yapısındaki 
proteinleri, zarları ve genleri bozuyor. Yoğun 
ve uzun süre aerobik egzersiz yapıyorsanız, 
kronik ve sistemik inflamasyonla karşı 
karşıyasınız demektir. Kronik inflamasyon 
kanser, kalp hastalıkları, felç, alzheimer 
ve parkinson gibi birçok hastalığın 
gelişmesine zemin hazırlıyor. Bunun yanı 
sıra aşırı egzersiz, böbrek üstü bezlerini 
de çok çalıştırır ve vücutta ciddi hormon 
dengesizliklerine yol açar. Bu durum da 
kronik yorgun, düzensiz uykuya sahip, düşük 
libidolu, anlamsız ve yorgun bakışlı, sürekli 
çene eklemini sıkan bir insana dönüşmenize 
neden olur.”

Isınma ve Soğuma
Doç. Dr. Defne Kaya, egzersiz öncesi 

ısınmanın ve egzersiz yapılan günler arasında 
toparlanmak için bir gün ara vermenin bu 
sorunları azaltacağını söylüyor. Medical 
Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji 

Thin, But Fatty
Asst. Prof. Dr. Defne Kaya, head of 

the Physiotherapy and Rehabilitation 
Department at Üsküdar University’s Faculty 
of Health Sciences, explains how oxidative 
stress affects the body: 

“Oxidative stress causes chronic and 
systematic inflammation, which damages 
the proteins, membranes and genes inside 
cells. If you participate in intensive aerobic 
exercise over an extended period, you could 
face chronic and systematic inflammation. 
Chronic inflammation can pave the way for 
all manner of diseases, including cancer, heart 
disease, stroke, Alzheimer’s and Parkinson’s. 
Additionally, excessive exercise puts extra strain 
on the adrenal glands and can lead to severe 
hormonal imbalances in the body. This can end 
up transforming you into a chronically tired, 
glassy-eyed, jaw-clenching individual with a low 
libido and problems getting regular sleep.”

Warming Up and Cooling Down
According to Dr. Kaya, these issues can be 

minimized by warming up before you exercise 
and taking a day off between workouts so that 
your body has a chance to recover. Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Erol, head of the Cardiology 
Department at the Medical Park Bahçelievler 

Spor sırasında ve 
sonrasındaki saatlerde 
dikkat edilmesi 
gerekenler:
Recommendations to pay 
attention before and after 
a work-out:

 Sporun şiddeti ve süresi 
kişiye göre hazırlanmalı. 
Scale the intensity and 
duration of your exercise 
to your physical condition.

 Kalp-damar sorununuz 
varsa, kendinizi iyi 
hissetmediğiniz günlerde 
spor yapmayın. 
If you have cardiovascular 
problems, don’t exercise 
on days you don’t feel well.

 Enfeksiyon hastalığınız 
varsa spor yapmayın. 
If you have an infection, 
don’t exercise.

 Spor sonrası sıcak veya 
soğuk duş almayın. 
Don’t shower with hot or 
cold water after exercise. 

 Yeterli sıvı tüketin. 
Drink enough fluids.

 Enerji içeceklerinden 
uzak durun. 
Stay away from energy 
drinks.

 Spor öncesi ve sonrası 
yoğun kahve, alkol ve 
sigara tüketmeyin. 
Don’t drink excessive 
amounts of coffee before 
or after working out.

 Spor sırasında kendinizi 
rahatsız hissederseniz 
sporu sonlandırın ve bir 
sağlık kuruluşuna 
başvurun. 
If you feel bad while 
exercising, stop 
immediately and consult 
an health institution.
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Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol 
ise kalp sağlığı için olumlu olmasına karşın 
ısınmadan yapılan egzersizin kalp krizini 
tetiklediğini vurguluyor ve “Çoğu kez yemek 
sonrası ve ısınmadan yapılan ani yüklenme 
kalp krizlerini tetikleyebiliyor” diyor. 

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Sönmez 
de kalp hastalarının uzak durması gereken 
egzersizleri şöyle sıralıyor: “Bazı kalp 
hastaları ile kalp kası kalınlaşması olanlar 
rekabete dayalı sporlardan uzak durmalı. 
Yine aynı tür hastalar ağır kaldırma ve 
vücut geliştirme için yapılan egzersizleri 
yapmamalı. Kalbi delik olanlar dalgıçlık veya 
yüksek irtifa sporları yapmamalı. Kalp kapağı 
hastaları veya pulmoner hipertansiyonu 
olanlar için ise karın basıncını artıran 
egzersizler son derece tehlikeli.”

Spor Sonrası 6 Saat Önemli
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Spor Hekimliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu da aşırı 
spor yaptıktan sonra ilk altı saat içinde 
gelişen ölümlerin, klinik olarak sporla ilişkili 
ani ölümler kapsamında değerlendirildiğini 
belirtiyor ve “Aslında sıklıkla da ölümler bu 
zaman periyodunda gelişiyor” diyor. 

Hospital, stresses that while exercise is good for 
the heart, exercising without warming up can 
trigger a heart attack. “A sudden overload caused 
by exercising after a meal or without warming 
up can lead to a heart attack,” says Dr. Erol.

Moreover, Dr. Osman Sönmez, a cardiology 
specialist at the Medical Park Gaziosmanpaşa 
Hospital, warns those with heart problems 
to keep away from certain kinds of exercises: 
“Some heart patients, including those who 
have a thickened heart muscle, should stay 
away from competitive sports, heavy lifting 
and body-building exercises. Individuals with 
septal defects (“a hole in the heart”) should avoid 
diving and high-altitude sports. Exercises that 
put pressure on the abdomen are extremely 
dangerous for individuals with heart-valve-
related diseases and pulmonary hypertension.”

6 Hours After Exercise are 
Important

Deaths that occur within six hours following 
intensive exercise are clinically evaluated as 
exercise-related sudden death, according to 
Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, a lecturer at the 
Department of Sports Medicine at Istanbul 
University’s Istanbul Faculty of Medicine. “We 
often see deaths occurring in this period,” says 
Erdem Kaşıkçıoğlu. 

ERKEN YAŞTA 
EGZERSIZ

-
Egzersiz, 
çocukların fiziksel, 
zihinsel ve sosyal 
gelişimlerine de 
ciddi katkı sunuyor. 

-
Altı yaşından 
küçük çocuklar için 
jimnastik, savunma 
sporları, yüzme, 
karate ve danslı 
oyunlar öneriliyor.

EXERCISE AT EARLY 
AGES

-
Exercise makes 
a significant 
contribution to 
children’s physical, 
intellectual and social 
development. 

-
Gymnastics, martial 
arts, swimming, 
karate and dancing 
are recommended 
for young children 
under age six.
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Gerçek insan dokusuna yakın bir formda 
üretilen sentetik dokular, kanser cerrahisinde 
cerrahlara deneyim kazandırıyor.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan 
meme kanserinde başarılı ameliyatlar, onların 
sağlıklarına kavuşmasında kilit rol oynuyor. 
Cerrahi girişimlerde ise başarıda cerrahın 
deneyimi büyük önem taşıyor.

Cerrahların deneyim ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Sabancı Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Özge Akbulut ve göğüs cerrahı Dr. 
Barkın Eldem tarafından kurulan Surgitate, 
cerrahların ve cerrah adaylarının birçok farklı 
kanser cerrahisi tekniği üzerinde uygulamalı 
deneyim kazanmasını sağlayan sentetik meme 
modelleri üretiyor. Bu modeller, kesiye, küçük 
veya büyük kitle çıkarılmasına, dikiş atılmasına 
ve meme ucunun konumunun değiştirilmesine 
kadar birçok cerrahi müdahaleye gerçekçi 
tepkiler verecek şekilde tasarlanıyor. 

Ürün gamında deri ve damar modelleri 
de bulunun Surgitate’in yeni ürünlerinin 
mamografi, ultrasonografi ve travma modelleri 
olması planlanıyor. Surgitate, doktorların 
deneyim kazanmasında etkin rol oynuyor 
ayrıca ürünlerin içinde farklı noktalara 
yerleştirilmiş çeşitli boyutlardaki tümör 
kitleleri sayesinde de, bu konuda eğitim alan 
kadınlar “kendi kendini muayene etmeyi” 
gerçekçi bir platformda öğrenebiliyor.

Synthetic tissue that closely resembles 
actual human tissue enables surgeons to gain 
experience in the surgical treatment of cancer.

Breast cancer is the most frequently 
observed type of cancer in women. Successful 
surgery is the key to regaining health, and 
when it comes to surgery, the experience of 
the surgeon plays a very important role.

Surgitate was founded by Sabancı 
University faculty member Dr. Özge Akbulut 
and thoracic surgeon Dr. Barkın Eldem with 
the aim of meeting needs in terms of surgical 
experience. The company produces synthetic 
breast models that allow surgeons and 
surgical residents to gain practical experience 
with different types of oncoplastic surgery. 
The models are designed to provide realistic 
responses to a variety of surgical procedures, 
including incisions, suturing, removal of small 
or large masses and nipple repositioning.

Surgitate currently produces skin and 
vascular models within its range of products, 
and it plans to add models of mammography, 
ultrasound and trauma. Not only does 
Surgitate play an important role in providing 
experience to medical practitioners, the 
various-sized masses embedded within their 
products also provides a realistic platform for 
educating women in performing breast self-
examinations. 

MEME KANSERI 
TEDAVISINDE 
UYGULAMALI DENEYIM

Practical Experience In the 
Treatment of Breast Cancer
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Dış Hat Uçuşlar...Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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PEG ASUS YURT IÇINDE 33,  YURT DIŞINDA 70  OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 41 ÜLKEDE 103  NOK TAYA TARIFELI SEFERLER DÜZENLIYOR.
PEG ASUS AIRLINES OFFERS 33 DOMESTIC AND 70 INTERNATIONAL FLIGHTS TO  41 COUNTRIES  AND 103 CITIES.



 Gabala

Amman

JORDAN

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

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

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

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights

BULGARİSTAN

SURİYE IRAK

İRAN

ERMENİSTAN

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN
KARADENİZ

AKDENİZ

YUNANİSTAN

KKTC

İstanbul

Edremit

İzmir

Denizli

Bodrum

Dalaman Antalya
Gazipaşa

Konya

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep
Şanlıurfa

Mardin
Diyarbakır

Malatya

Kayseri

Nevşehir

Elazığ

Muş Van

Erzurum

Trabzon

Erzincan
Kars

Sivas

Amasya

Samsun

Ordu

Kastamonu

Ankara

Batman

Hatay

SYRIA IRAQ

IRAN

NORTH 
CYPRUS

BULGARIA

GREECE

MEDITERRANEAN SEA

BLACK SEA

ARMENIA

AZERBAIJAN

GEORGIA

PEG A SU S Y UR T I ÇIND E 3 3, Y UR T DI ŞINDA 7 0 OL M A K ÜZ ER E T OPL A MDA 41 ÜL K EDE 10 3 N OK TAYA TA R IF EL I SEF ER L ER D ÜZ ENL I YOR .
PEG A SU S A IR L INE S OF F ERS 3 3 D OME S T I C A ND 7 0 IN T ER N AT I ON A L F L I G H T S T O 41 C O UN T R IE S A ND 10 3 CI T IE S.

Yukarıda yer alan harita, Pegasus’un yurt içi destinasyonlarını göstermek üzere hazırlanmış bir graf ik çalışmadır. 
The map located above is a design work for Pegasus Airline’s scheduled domestic flights.
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ONLINE CHECK-IN

Havalimanında sıra beklemeden 
rahat uçmanın yolu:
ONLINE CHECK-IN
THE EASY WAY TO FLY AND AVOID LONG 
AIRPORT QUEUES: ONLINE CHECK-IN

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONLINE CHECK-IN YAPILIR
CHECK IN ONLINE

HIZLI BAGAJ TESLİMİ
FAST BAGGAGE DROP-OFF

KAPIYA GİDİLİR
GO TO GATE

BİNİŞ KARTI-MOBİL BARKOD
BOARDING PASS-MOBIL BARCODE

SADECE EL BAGAJI
ONLY HAND BAGGAGE

UÇUŞTAN 72 SAAT ÖNCE BAŞLAR ... STARTS 72 HOURS BEFORE FLIGHT

UÇUŞ AĞIMIZ 
Our flight network

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... INFORMATION ABOUT PASSENGER RIGHTS

Pegasus Hava Yolları Tarifeli İç Hat Uçuşlar I Pegasus Airlines Scheduled Domestic Flights
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine
FOR THE ATTENTION OF OUR TRANSFER GUESTS  from Sabiha Gökçen Airport

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

KISITLAMAYA DÂHIL 
OLAN SIVILAR:

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

El Bagajında Sıvı Taşıma Kısıtlaması
REGULATION FOR LIQUIDS CARRIED IN HAND BAGGAGE

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

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 
flights. Liquids subject to hand baggage 
restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 
regulations of airline management. Hand/
carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 
through the last security checkpoint.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Transfer (Bağlantılı) Uçuşu Olan Misafirlerin Dikkatine
FOR THE ATTENTION OF OUR TRANSFER GUESTS  from Sabiha Gökçen Airport

IÇ HAT UÇUŞLARIN INIŞLERI
 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 

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

DIŞ HAT UÇUŞLARIN INIŞLERI 
 Pegasus Hava Yollan dış hat uçuşları ile devam edecek olan 

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

DOMESTIC FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

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

INTERNATIONAL FLIGHTS 
 All connecting guests on Pegasus Airlines International 

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

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

EL BAGAJI
HAND BAGGAGE

El Bagajında Sıvı Taşıma Kısıtlaması
REGULATION FOR LIQUIDS CARRIED IN HAND BAGGAGE
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Online Check-in yapamadınız, zamanınız çok az ve 
havalimanındaki check-in kuyruğunu düşünmek bile 
istemiyorsunuz. Endişelenmeyin, kiosklarla işiniz daha kolay...

Pegasus Hava Yolları’nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
yerleştirdiği 34 yeni kioskla uçağa ulaşmak için harcadığınız süre 
artık çok daha kısa... Havalimanında kolayca ulaşılabilen farklı 
alanlara yerleştirilen kiosklar sayesinde misafirler, biniş kartlarını 
sıra beklemeden kendileri alabiliyor. Pegasus’un yeni kioskları 
ile valizi olmayan misafirler kontuara uğramadan, kiosklardan 
alacakları biniş kartları ile direkt güvenlik kapısına gitme avantajını 
yaşıyor. Valizi olan misafirler ise uçuş kartlarını aldıktan sonra 
havalimanında C kontuarlarının bulunduğu adada yer alan “Online 
Check-in&Bag Drop Kontuarları”na valizlerini sıra beklemeden 
teslim ederek güvenlik kapısına hızlıca gidebiliyor. Özellikle uçuş 
trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde misafirleri uzun kuyruklarda 
bekleme zorunluluğundan kurtaran kiosklar, biniş kartını almak 
için harcanan işlem süresini de kısaltıyor. Misafirler ayrıca, yurt 
dışı uçuşlarda biniş kartlarını almak üzere gereken pasaport 
bilgilerini (APIS-Ön Yolcu Bilgisi), pasaportlarının çiplerini yeni 
kiosklara okutarak sisteme tanımlatabiliyor ve uçuş kartlarını 
kontuarlara uğramadan alabiliyor.

You haven’t checked in online, you haven’t got much time, and you can’t 
bear to even think about the check-in line at the airport... Don’t worry, 
our kiosks are designed to make your life easier.

With 34 new Pegasus kiosks installed at Istanbul’s Sabiha 
Gökçen Airport, you’ll spend less time than ever at the 
airport before boarding. The kiosks, which can be found at 
easily accessible locations throughout the airport, let guests 
pick up their boarding passes themselves, without having 
to wait on line to check in. With the new Pegasus kiosks, 
guests without checked baggage can proceed straight to the 
security checkpoint with their boarding passes, and guests 
with checked baggage can drop off their bags at the ‘Online 
Check-in & Bag Drop Facility’ at the C counter quickly 
and easily and then go directly to the security checkpoint. 
Especially during the airport’s busiest hours, when check-
in lines are longest, the kiosks let you get a boarding pass 
printed quickly without a wait. Our guests can also use 
the kiosks to input the preliminary passport information 
(Advanced Passenger Information System, APIS) required 
for international flights by swiping the chips on their 
passports.

Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS
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Pegasus Kiosklarıyla Havalimanında Daha Az Bekleyin
WAIT LESS AT THE AIRPORT WITH PEGASUS KIOSKS

SUDOKU

KOLAY Easy ORTA Medium
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to pay

US Federal
Bureau 

of Inves-
tigation 

Bud
Hurting 

Dined 

"Caught
you!" 

Bunch 

Small
ladies' bag 

To a very
great extent

or degree 

Russian
leader 

before 1917 

Sticker
Used as a
greeting 

Small dog 

Data Secretary, 
at times Chilled

Lessens 
the force of 

Smoke

Letter 
in Greek 
alphabet 

Full of vigor

UK 
secondary
education

certificates 

Resinous
deposit 
Floral 

necklace 

Roman 
Emperor 

Jewish
month 

Son of 
Ramses I 

Sandwich
shop 

Undisturbed 

Medium
claim 

Breakfast
order 

Piece of
pipe 

Exploits

Abbr. for
Tantalum 

Doing 
nothing 

Branch 

Magazine
feature 

Animal in a
roundup Away 

"Absolu-
tely!"

Wrinkly
fruit 

D O I A E U S
S E L F S T Y L E D S E T A

N O A S A P I P E C A C
A Z T E C W H I T E H I T

E R I A M O S O R
A L R E A D Y P R O F M

W I M P I D E A
D A V I T E L E M I

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

I A I L L
U N I F Y P A L Y

G O B T S A R
E T U I S E H I

O O B P B L A C
I N F O C A L I G U L A

I N S I T U C R E P E S
D E L I G E S T S I D L E

S E C T S T E E R O U T
S P R E A D Y E S U G L I
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Pilota yardım et 
Help the pilot
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