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KUTLU OLSUN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız

HAPPY 29 OCTOBER REPUBLIC DAY 

E K İ M / O C T O B E R  2 0 1 6

Her şey çözülür!
Tabii mükemmel bir uykuyla…
En yaygın 5 uyku problemini çözmek için
Uluslararası Uyku Kurumu ile birlikte tasarlanan
Serta Perfect Sleeper ile uykusuzluk gidiyor,
mükemmel uyku geliyor.

• Uykuda fazla hareketi azaltır.

• Sırta ve omurgaya destek verir.

• Uykuda vücut ısısını dengeler.

• Çiftlerin birbirini rahatsız etmesini önler.

• Yatak ve yatak kenarları çökmeye dirençlidir.

%20
indirim

Kampanya sadece Serta markalı Perfect Sleeper yatakların tüm ölçülerinde geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak için Test Dream iletişim formu doldurmak zorunludur. KDV 
dahil tavsiye edilen perakende indirimli fiyat 01.10.2016-31.10.2016 tarihleri arasında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Yatsan kampanya koşulları ve tarihleri üzerinde önceden 
belirtmeksizin değişiklik yapma ve belirtilen kampanya tarihlerinden önce kampanyayı sonlandırma haklarına sahiptir. KDV veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişik-
likler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. Kampanya koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bir Yatsan yetkili satıcısına başvurunuz. Tipografik hatalar-
dan Yatsan sorumlu tutulamaz.



3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de

Vodafone

Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin 
keyfini çıkarın.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Şimdi izle.

3 ay hediye Netflix üyeliği sadece 4.5G Red 10, 4.5G Red Elite ve Red Elite’te geçerlidir.
Diğer Red Tarifeleri Netflix Paketi’nden, aylık 9,90 TL’lik data paketiyle faydalanabilir.
Hediye Netflix üyelikleri dışındaki Netflix Paketi, aylık 9,90 TL’ye 3 ay geçerli aylık 1 GB paket alımlarıyla faydalanabilmektedir. 1 GB paketle 3 aylık Netflix üyeliği otomatik 
tanımlanacaktır. Sadece üyelik bilgileri doldurulmalıdır. Yeni gelen, mevcut aboneler için geçerlidir. Hediye Netflix sadece 3 aylık standart paket (aynı anda 2 cihazdan yayın/HD) 
için geçerlidir. İzlemek için Netflix uyumlu cihazla, internet bağlantısı gereklidir. Netflix hakkı devredilemez, paraya çevrilemez, başka paketle değiştirilemez, birleştirilemez. 1 GB 
yurtiçinde geçerlidir. 3 ay sonunda isteğe göre, Netflix üyeliği aylık 27,99 TL’lik standart paketle mevcut üyelik koşulları kapsamında ücretlendirilecektir, aksi takdirde otomatik 
sonlandırılacaktır. Değişiklik hakkı Vodafone ve Netflix’te saklıdır. 29.10.2017 - 25.03.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Detaylar: netflix.com/termsofuse ve vodafone.com.tr
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Mehmet T. NANE
Pegasus Hava Yolları 

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

KIŞ KAMPANYALARIMIZLA 
DA “UÇURUYORUZ”

Saygıdeğer misafirlerimiz,
Tarifeli uçuşlarımızın başladığı 2005 
yılından bu yana siz misafirlerimize 
yeni yerler keşfetmeleri için ilham 
vermeyi hedefliyoruz. Sunacağımız kış 
kampanyalarımız ile de Pegasus’un 33’ü 
yurt içinde, 69’u yurt dışında olmak üzere 
toplam 40 ülkedeki 102 uçuş noktasında 
kış tatillerinizi geçirebilecek, iş, aile, akraba 
ziyaretleri için son derece düşük maliyetli 
uçak biletlerinden faydalanabileceksiniz. 
Kampanyalarımızdan yararlanan 
misafirlerimiz Pegasus’un avantajlı 
fiyatlarıyla tercihlerine göre bir 
sonbahar rotası çizebilecek ve kış tatili 
bütçeleri için ulaşımı dert etmeyecekler. 
Kampanyalarımızdan haberdar olmak için 
flypgs.com, mobile.flypgs.com ve mobil 
uygulamamızı takip etmenizi öneririm.

Pegasus Ekopark yeni yerinde
Pegasus Hava Yolları olarak 
misafirlerimizin seyahatini kolaylaştırmak 
için sadece uçuş sırasında değil öncesi 
ve sonrasında da yenilikler sunmaya 
devam ediyoruz. Bu çalışmalar 
çerçevesinde Pegasus Ekopark artık 
yeni yerinde hizmete devam ediyor. Yeni 
Ekopark’ımızda ilk bir saat kullanımı 
ücretsiz, otomobiller için 1-3 saat arası 5 TL 
ve 3-24 saat arası 10 TL olarak sunuluyor.  
Yüzde 50 kapasite artışı ile 1.500 araçlık 
Ekopark’ımızın yeni yerini haritada 
görmek, yol tarifi almak ve ücretler ile ilgili 
detaylı bilgi almak için flypgs.com’u ziyaret 
edebilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun
Türk milletinin yeniden doğuşu ile 
kurulan Cumhuriyetimizin 93’üncü yılını 
kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. 
Siz sevgili misafirlerimizin Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlar, başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, 
aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle 
anar, saygılarımızı sunarız. 

Yeni seyahatlerinizde buluşmak üzere,
Keyifli uçuşlar.

YOU’LL “FLY HIGH” WITH OUR 
SPECIAL WINTER OFFERS

Dear guests,
Since our scheduled flights first began 
in 2005, we’ve aimed to inspire you to 
discover new places. Our special winter 
offers to 102 flight destinations in 40 
countries (69 destinations in Turkey 
and 33 abroad) let you take advantage 
of unbelievably low ticket prices to go 
on vacation, conduct business, or visit 
friends and family. Those of our guests 
who benefit from Pegasus’s advantageous 
ticket prices will be able to decide on a 
fall holiday and not have transportation 
costs create worries for their winter 
holiday budget. I recommend you check 
flypgs.com, mobile.flypgs.com, or our 
mobile app to learn about the latest deals.

Pegasus Ekopark 
in its new location
At Pegasus Airlines, we continue to 
provide initiatives that make our 
guests more comfortable before, during 
and after their flights. As part of 
these initiatives, Pegasus Ekopark is 
continuing to operate at a new location. 
Parking at our new Ekopark is free 
for the first hour; after that, prices for 
automobiles are 5 TL for 1-3 hours and 
10 TL for 3 -24 hours. Ekopark has 
increased its capacity by 50% to be able 
to accommodate 1,500 vehicles. For a 
map showing the new location as well as 
directions and detailed price information, 
you can visit flypgs.com.

Happy 29 October 
Republic Day!
On October 29, we’ll be celebrating the 
93rd anniversary of the founding of the 
Turkish Republic with joy and pride. To 
our dear guests, we’d like to wish you all 
a Happy Republic Day, and we offer our 
respect and gratitude to the founder of 
the Turkish Republic, Ghazi Mustafa 
Kemal Atatürk, to his comrades and all 
those who have served, including those 
who have given up their lives.

See you on your next trip,
Have a pleasant flight.
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Resimdeki aracın görüntüsü satışa sunulan modellerimizden farklılık gösterebilir.

DANIŞMA HATTI: (0216) 266 54 98

Yeni Amarok’a sahipseniz bu bir meydan okuma değil, yalnızca basit bir soru… 
Ve daha basit bir yanıtı var: Yeni Amarok V6 ile dilediğiniz kadar ileri gidebilirsiniz.
 
224 PS gücünde, 3.0 litre V6 motora ve 8 ileri vitese sahip Yeni Amarok, tamamen yenilenen
iç tasarımı ve daha pek çok özelliğiyle Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizi bekliyor.

www.vw.com.tr

Ticari Araç

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

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

ÇAĞRI MERKEZİ CALL CENTER

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

FRANSA - FRANCE   0 170060140
ALMANYA - GERMANY  069120063505   
İNGİLTERE - UK  0 3333003555
İSVİÇRE - SWITZERLAND  0 445510018   
AVUSTURYA - AUSTRIA  0 12675322 
HOLLANDA- NETHERLANDS  0 202626924
NORVEÇ- NORWAY  21959265
İSPANYA- SPAIN  917695893
İSVEÇ- SWEDEN  0 840308782
DANİMARKA- DENMARK  78774491
İSRAİL - ISRAEL  0 37208299  
KKTC - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
DİĞER ÜLKELER - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

TEMSİLCİLİKLERİMİZ  OUR AGENTS  

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

Pegasus  Magazine, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. adına Group Medya ve Bilgi 
Teknolojileri A.Ş tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Pegasus  
Magazine’nin isim ve yayın hakkı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden 
alıntı yapılamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, yayınlanan ilanların sorumluluğu ise 
sahiplerine aittir.
Pegasus  Magazine is published for Pegasus Airlines by Group Medya ve Bilgi Teknolojileri Inc. 
in accordance with the laws of the Turkish Republic. The name and publishing rights of Pegasus 
magazine are held by Pegasus Airlines. All rights are reserved that  pertain to the written 
materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may 
be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. The written materials are 
the sole responsibility of each of the writers, and the advertisements published in the magazine 
are the sole responsibility of each advertiser.
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14 I CAZIN FARKLI RENKLERİ   
 İSTANBUL’DA 
 MANY SHADES OF JAZZ IN   
 ISTANBUL
Akbank Caz Festivali, bu yıl 26’ıncı yaşını 
kutluyor. 
Akbank Jazz Festival celebrates its 26th birthday 
this year.

20 I GEYİK KOŞULARI SİZİ BEKLİYOR 
 DEER RUNS AWAITS YOU
Engebeli ve dar patika yollardan oluşan 
parkurlarıyla “Geyik Koşuları” 16 Ekim’de 
gerçekleştiriliyor. 
With it’s bumpy and narrow paths “Deer Runs” is 
scheduled for October 16th.

32 I BÜYÜK BALIK ALAÇATI’DA
 BIG FISH IN ALAÇATI
Türkiye’nin en usta balıkçılarını ağırlayan 
Alaçatı Big Fish, 27-30 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştiriliyor. 
The Alaçatı Big Fish tournament that aims to 
bring together Turkey’s fishing experts, is taking 
place on October 27-30.

38 I BERLİN IŞIL IŞIL
 BRIGHT LIGHTS, BERLIN
Berlin, 7-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 
festivalde her zamankinden farklı görünüyor. 
Berlin looks different than usual during the Festival 
of Lights, which takes place on October 7-16.

50 I YENİ HİKÂYELER KEŞFEDİN
 DISCOVER NEW STORIES
Videoları kısa sürede yoğun ilgi gören 
hikâye anlatıcı Barış Özcan, hakkında merak 
ettiklerimizi cevapladı.
We asked  a few questions to storyteller Barış 
Özcan, whose videos become a hit by viewers.

 PORTRE PORTRAIT
 54 I ZERRİN TEKİNDOR
Zerrin Tekindor tiyatro, sinema ve televizyonda 
yaptığı başarılı işlerin yanı sıra resimleriyle de 
dünya sanat turlarına devam ediyor.
Alongside her success in the theater, cinema and 
television, Zerrin Tekindor is continuing on her 
world tour of the arts through painting.
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 SEYAHAT 
          TRAVEL

68 I BODRUM CUP
 THE BODRUM CUP  
Bodrum Cup Uluslararası Yelkenli Yat 
Yarışları, yelken tutkunlarını buluşturuyor.
 The Bodrum Cup International Sailing 
Regatta gathers yachting enthusiasts.

94 I ÖTEKİ ATİNA 
          THE OTHER ATHENS
Çok Gezenler Kulübü, Atina’nın çok 
bilinmeyen güzelliklerini anlatıyor!
Globettroters Club introduces you to the 
rarely known beauties of Athens.

112 I  HAYAT DOLU BİR ŞEHİR:  
           MOSKOVA 
 A CITY FULL OF LIFE:         
           MOSCOW
Moskova, geceleri masalsı ışıklarla kaplı 
binaların ihtişamla yükseldiği bir şehir.
Moscow; at night the buildings tower 
magnificently, covered with enchanting 
fairy-tale lights.

   YAŞAM VE STİL            
        LIFESTYLE

128 I MÜZESİNİ DÜŞLEYEN RESİMLER
 PAINTINGS THAT IMAGINE   
            THEIR MUSEUM
Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Müzesi’nin 
Sanat Direktörü Dilara İnce ile Devrim Erbil’in 
“Müzesini Düşleyen Resimler” sergisini 
konuştuk.
We talked to Dilara İnce, Bodrum Şevket Sabancı 
Cultural Center’s Art Director about Devrim 
Erbil’s exhibition “Paintings That Imagine Their 
Museum.”

134 I KAHVE FESTİVALLERİ
 COFFEE FESTIVALS
İzmir ve İstanbul’da düzenlenen kahve 
festivallerini kaçırmayın. 
Don’t miss the coffee festivals which will be held in 
İzmir and İstanbul.

140 I KALORİSİ DÜŞÜK LEZZETLER
 LOW-CALORIE DELIGHTS
500 kalorinin altında birbirinden lezzetli tarifler! 
Delicious recipes less than 500 calories.

68

94

112

134







Hot Wire
••• trend

EN YENİLER... GÖRMENİZ GEREKENLER...
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

COLOR SKY KOŞUSU
COLOR SKY RUN



THE MANY SHADES OF JAZZ 
IN ISTANBUL

One of the longest running festivals in Turkey, the Akbank 
Jazz Festival celebrates its 26th birthday this year, painting 
Istanbul with the many shades of jazz. Concerts will take 
place between October 12-23 at a variety of venues across 
the city. Among the most prominent names in this year’s 
festival are Tony Allen, a drummer, composer and lyricist 
of Nigerian origin who blends traditional African music with 
jazz and funk; Grammy-Award winner Ron Carter and his 
long-time group, the Golden Striker Trio; Imany, who brings 
diversity to soul music; musician Fatih Erkoç; young musician 
Ferit Odman; virtuoso percussionist Okay Temiz; pianist Tuluğ 
Tırpan; and Colombian bass guitarist Juan Garcia-Herreros, 
who won a Grammy Award for “Best Latin Jazz Album”. 

 akbanksanat.com

Cazın Farklı 
Renkleri 
İstanbul’da
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz 
Festivali, bu yıl 26’ncı yaşını kutluyor. 12-23 Ekim tarihleri 
arasında şehri cazın farklı renkleriyle buluşturan festival 
konserleri, İstanbul’un çeşitli gösteri merkezlerinde 
gerçekleşiyor. Bu yılki festivalin dikkat çeken isimleri ise 
şöyle: Afrika müziğini caz ve funk türleriyle harmanlayan 
Nijerya asıllı davulcu, besteci ve söz yazarı Tony Allen, 
Grammy Ödüllü Ron Carter ve uzun süredir beraber 
çalıştığı grubu Golden Striker Trio, soul müziğe zenginlik 
katan Imany, müzisyen Fatih Erkoç, genç kuşak 
müzisyenlerden Ferit Odman, vurmalı çalgılar ustası 
Okay Temiz, piyanist Tuluğ Tırpan ve “En İyi Latin Caz 
Albümü” dalında Grammy sahibi Kolombiyalı bas gitarist 
Juan Garcia-Herreros.  akbanksanat.com
  

FESTİVAL FESTIVAL
Trend ••• hot wire
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Tasarımın 
200 Bin Yılı
İnsanın uzun tasarım serüvenine odaklanan 3. İstanbul 
Tasarım Bienali, 22 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 
bienalin küratörlüğünü Beatriz Colomina ve Mark Wigley 
üstleniyor. “Biz insan mıyız? Türümüzün tasarımı: 2 saniye, 
2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” başlığını taşıyan bienalde, 
13 ülkeden tasarımcı, mimar, sanatçı, tarihçi, arkeolog 
ve bilim insanının 70’in üzerindeki işi İstanbul’un farklı 
bölgelerinde bulunan beş farklı mekânda sergileniyor. 
Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Studio-X 
İstanbul ve DEPO ile Bomonti’deki Alt’ta yer alan işler 
ücretsiz ziyaret edilebilirken, Sultanahmet’teki İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’ne giriş, müze biletiyle yapılıyor. Bienal, 
20 Kasım’a kadar devam ediyor. 

 tasarimbienali.iksv.org 

200,000 YEARS OF DESIGN

The 3rd Istanbul Design Biennial opens its doors on  
October 22. Organized by the Istanbul Culture and Arts Fund 
(IKSV) and curated by Beatriz Colomina and Mark Wigley, 
the biennial focuses on humanity’s lengthy adventures in 
design under the title “Are we human? The Design of Our 
Species: 2 Seconds, 2 Days, 2 Years, 200 Years, 200,000 
Years”. Over 70 works by designers, architects, artists, 
historians, archaeologists and scientists from 13 countries 
will be exhibited at exhibition spaces in five different 
neighbourhoods in Istanbul. You can visit the exhibits at the 
Galata Greek Primary School (Karaköy), Studio-X Istanbul, 
DEPO and Alt (Bomonti) for free, but you’ll need tickets to 
see the pieces at the Archaeology Museum in Sultanahmet. 
The Biennial runs until November 20.

 tasarimbienali.iksv.org

TASARIM DESIGN
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A WORLD OF TOYS IN ISTANBUL

The Kids Turkey Toys, Children, Licensing, Games and Gaming 
Equipment Fair, Turkey’s first and only specialty children’s 
toy fair, takes place at the Istanbul Exhibition Center from 
October 27-30. The fair, which is the ninth to be organized 
by Spielwarenmesse Middle East Exhibitions, allows toy 
companies from the Turkish and Middle Eastern markets as 
well as those from the Balkans, Black Sea, Caucasus, Turkic 
republics and neighboring European and Mediterranean 
countries to introduce themselves to thousands of toy 
and game enthusiasts. Last year’s fair hosted 120 local 
and international participants from 42 countries and 
attracted 8,987 visitors. With all kinds of toys imaginable, 
from educational games to models, from party favors and 
costumes to electronic gadgets, this fair is sure to mesmerize 
your kids.  kidsturkey.com

ÇOCUKLAR KIDS
Trend ••• hot wire
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Oyuncak Dünyası
İstanbul’da
Türkiye’nin ilk ve tek çocuk oyuncak ihtisas fuarı Kids Turkey 
Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı, 
27-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor. Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık 
tarafından dokuzuncusu düzenlenen fuar, Türkiye ve Orta 
Doğu pazarlarının yanı sıra Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, 
Türk Cumhuriyetleri, komşu Avrupa ülkeleri ve Akdeniz 
coğrafyasından binlerce oyuncakçıyı ve oyuncakseveri 
buluşturuyor. Geçen yıl 42 ülkeden toplam 120 ulusal ve 
uluslararası katılımcıya ve 8.987 ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan fuarda bu yıl eğitsel oyuncaklardan maketlere, parti 
ürünleri ve kostümlerden elektronik oyuncaklara aradığınız 
tüm oyuncakları bulabilirsiniz. Çocuklarınızın bu fuarı 
büyülenmiş bir şekilde gezeceğinden emin olabilirsiniz.  

 kidsturkey.com
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DEER RUNS IN İSTANBUL  

Sometimes you can run and at other times you can jog 
along the winding, narrow paths in Istanbul’s Belgrade 
Forest during the “Deer Runs” organized by the Adventure 
Academy and MCRRacesetter. Sponsored by Asics, the 
third run this year is scheduled for October 16th (the 
other two were held on February 21 and July 14). Over a 
thousand people participate in the event, running one of 
three separate courses: a 4K, a 14K and a 28K. Children 
aren’t left out of the race, with a “Bambi Run” organized 
so that kids aged 4-12 can join in the fun and get their first 
taste of sporting activities. Participants in the competition 
are also attracted by the activity area and the snack 
tunnel, which have become classic traditions at the 
Deer Runs. 

 geyikkosulari.com

Geyik Koşuları 
Sizi Bekliyor
İstanbul Belgrad Ormanı’nın kimi zaman koşarak kimi 
zaman koşar adımlarla yürüyerek geçilebilen, engebeli 
ve dar patika yollardan oluşan parkurlarında düzenlenen 
“Geyik Koşuları” 16 Ekim’de gerçekleştiriliyor. 21 Şubat 
ve 24 Temmuz’dan sonra bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
koşular, Macera Akademisi/MCRRacesetter tarafından 
ASICS sponsorluğunda organize ediliyor. 4, 14 ve 28 
kilometreden oluşan üç farklı parkurun bulunduğu Geyik 
Koşuları’nda binden fazla kişi yarışıyor. Koşularda çocuklar 
da unutulmamış. 4 ila 12 yaş arası minikler, kendileri için 
düzenlenen “Bambi Koşuları”nda eğlence ve sporun tadını 
çıkarıyor. Etkinlik alanı ve ikram tüneli ise Geyik Koşuları’nın 
klasikleri olarak yarışmacıları yine kendine çekiyor. 

 geyikkosulari.com



ve çok 
...

West Side Story • Chick Corea Trio with Brian Blade & Eddie Gomez 
Madeleine Peyroux • José Feliciano and his Band  
Michel Camilo&Tomatito •  Moderat • Kitaro • Lara Fabian 
Mike Stern/Dave Weckl Band • Victor Wooten Trio feat. Dennis 

Chambers&Bob Franchescini • Ron Carter Golden Striker Trio • Mark Eliyahu 
Murcof x Vanessa Wagner • Kadebostany • Tinariwen • Islam Chipsy 
& EEK • Lubomyr Melnyk • Fabio And Grooverider, Dillinja, Total 
Science, 2shy And Five Alive: 25 Years Of Drum And Bass Parties 
Fennesz • Havasi Concert Show • Actress (DJ Set) • Weval • Hauschka 
Lena Chamamyan • Cola & Jimmu (Nicole Willis&Jimi Tenor) • Audiofly 
Mix Festival • Oi Va Voi • • Ceza • Che Sudaka 
Baba Zula • Eypio & Burak King • Mode XL • Gaye Su Akyol  
Sattas  • Ahmet Aslan • Taksim Trio • Erdal Erzincan • Niyazi Koyuncu 

• The Ringo Jets • Hey! Douglas • Luxus •   
ü&Emre Karabulut Dörtlüsü • She Past Away • In Hoodies  

Ahmet Ali Arslan   •  Gökçe nçer  •  
Turkish Edits  Present Aksak • Neophon Ensemble: Welcoming Maqam  
Kamufle • Try Soldier • Help! The Captain Threw Up •   
Ozbi • Ponza • Uluru • Rock Party • PSM Caz Festival i  
African Colours Fest • Só • Fashion Film Fest  
Titanic Live • Amadeus Live   Aliens Live • The Lord Of The Rings In 
Concert: The Two Towers • •  
Oriental Ensemble • Mabel Matiz • Ümit Besen • Güliz Ayla • Cem Adrian 
Yeni Türkü • Kaan Tangöze • Kozalar •  
39 Basamak • • Frankenstein •  
Hamlet • Seviyoruz Ve Hi •  
Roberto Zucco • Bira F •  

 • Pencere • •  
Hansel Ve Gretel’in Öteki Hikayesi • • Zorlu Çocuk Tiyatrosu 

 Anastasia • Les Contes D’hoffmann 
The Nutcracker • Il Trovatore • Woolf Works • The Sleeping Beauty  
Madama Butterfly • Jewels • Otello  • Norma   
Così Fan Tutte  •  Mercedes Fashion Week  

2016-2017
4. SEZON

WE 
STAGE
THE 
WORLD!

Müzikal Konser Opera/Bale/Dans Tiyatro

Festival Parti Sergi Film Enstalasyon







COLOR SKY IN BURSA

The Color Sky run, begun in the United States and now held 
across the world, will bring color to the Botanic Gardens in 
Bursa on October 2, as thousands of runners make their 
way towards the finished line drenched in a rainbow of color. 
People of all ages are welcome to either run or walk in this 5K 
run, which involves no timekeeping, but a lot of fun. The festival 
is organized by media sponsor Best FM in cooperation with 
the Association for Solidarity with the Physically Disabled. 
Before the run, packets containing a runner number, Color 
Sky 5K t-shirt, temporary tattoo, powdered pigments and 
wristband are distributed to the runners, who are doused 
in color at “color stations” set up at each kilometer of the 5K 
race. A deejayed color party lets the color and entertainment 
continue after the runners have crossed the finish line.
  colorsky5k.com/bursa

SPOR SPORT
Trend ••• hot wire

24 • PEGASUS • EKİM / OCTOBER 2016

Color Sky 
Bursa’da
ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan renkli koşu Color 
Sky, 2 Ekim Pazar günü Bursa Botanik Park’a renk katıyor. 
Binlerce kişinin rengârenk boyanmış hâlde 5 km’lik bir 
parkurda finale ulaşmaya çalıştığı Color Sky, her yaştan 
insanın ister koşarak ister yürüyerek ama mutlaka çok 
eğlenerek tamamladığı, süre tutulmayan bir festival. 
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Best 
FM medya sponsorluğunda düzenlenen festivalde koşudan 
önce, içinde koşucu numarası, Color Sky 5K T-Shirt, geçici 
dövme, renkli toz ve koşucu bilekliği bulunan paketler 
dağıtılıyor. 5 km’lik parkur boyunca her bir kilometrede 
bulunan renk istasyonlarında farklı renklere boyanan 
koşucular, bitiş çizgisini geçtikten sonra DJ eşliğinde 
yapılan renk partisiyle renklenmeye ve eğlenmeye devam 
ediyor.  colorsky5k.com/bursa





DOĞA NATURE
Trend ••• hot wire

26 • PEGASUS • EKİM / OCTOBER 2016

Doğada Yenilenin
Yoga ve WingChun, Antalya’nın harika doğasında, kaya 
tırmanışı cenneti Geyikbayırı’nda, alanlarında deneyimli 
eğitmenler eşliğinde bir araya geliyor. 6-9 Ekim tarihlerinde 
gerçekleşen Yoga & WingChun & Kaya Tırmanışı kampında, 
her sabah meditasyon ve dinamik Hatha Yoga derslerini 
Günsu Engin, gün içerisinde WingChun savaş sanatı derslerini 
Sifu Cemil Uylukçu, akşamları bedeni yumuşatan Yin Yoga 
derslerini Pınar Üstün veriyor. Tecrübe gerektirmeyen 
ve herkese açık olan bu kampta aynı zamanda adrenalin 
sporlarından olan kaya tırmanışını da deneyimleyebileceğiniz 
bir bölüm yer alıyor. 3-6 Kasım tarihlerinde tekrarı 
gerçekleşecek olan bu kampı, Geyikbayırı’nın en güzel 
mevsiminde tecrübe edebilirsiniz.  

 gunsuenginyoga.com

REFRESH IN NATURE

Yoga and WingChun are getting together by 
experienced instructors at rock climbing heaven, 
Geyikbayırı which is located in the beautiful nature 
of Antalya. At this Yoga & WingChun & Rock Climbing 
camp which will be held between October 6th and 9th, 
Günsu Engin will be teaching meditation and dynamic 
Hatha Yoga classes each morning, Sifu Cemil Uylukcu 
will be teaching WingChun martial arts classes in day 
time and Pınar Üstün will be teaching Yin Yoga classes 
in the evening which helps to relax the body. You may 
also try rock climbing which is an extreme sport at this 
camp. The camp is open to all and any prior experience 
is not required. You can join this camp that will 
repeated on November 3rd-6th on the most beautiful 
season in Geyikbayırı.  gunsuenginyoga.com
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PEGASUS RIDERS ON THE ROAD

Ozan Ali Arslan, Mustafa Rıza Genç, Serhan Ulga, Yavuz Turan, 
Volkan Bozkaya and Bulut Birdinç have covered thousands of 
kilometers on the road, turning motorcycling into a lifestyle. 
In 2016, they founded the “Pegasus Riders”, a social club that 
has grown to more than 40 members. So far, the riders have 
organized three trips as a group. The first was to Lake Iznik 
and the second to “Sakli (Hidden)” Lake in Şile. On August 26, 
the riders set out from Pegasus Airlines’ headquarters and 
travelled through Alexandropolis, Greece; Ancona, Trento, 
and Garda, Italy; Ljubljana, Serbia; Zagreb, Croatia; Belgrade, 
Serbia; and Sofia, Bulgaria before returning to Istanbul. They 
arrived home safely, thrilled to have met their goal of clocking 
up 4,000 miles and seven countries in seven days. For 2017, 
the Pegasus Riders are planning a route that will include 
Sweden-Germany and the Dolomites in Italy.  flypgs.com

SPOR SPORT
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Pegasus 
Riders Yollarda
Motosiklet kullanmayı yaşam biçimi hâline getiren ve 
üzerinde binlerce kilometre yapmış olan Ozan Ali Arslan’ın, 
2016 yılında Mustafa Rıza Genç, Serhan Ulga, Yavuz Turan, 
Volkan Bozkaya ve Bulut Birdinç ile beraber kurduğu 
“Pegasus Riders” şu an yaklaşık 40 üyesi bulunan bir 
sosyal kulüp. Şimdiye kadar İznik Gölü ve Saklı Göl-
Şile gezilerini düzenleyen kulüp, 26 Ağustos tarihinde 
üçüncü gezilerini gerçekleştirdi. Pegasus Hava Yolları 
Genel Müdürlük Binası’ndan hareket eden ekip sırasıyla 
Yunanistan-Aleksandrapoli, İtalya’nın Ancona, Trento ve 
Garda kentleri, Slovenya-Ljubljana, Hırvatistan-Zagreb, 
Sırbistan-Blegrada, Bulgaristan-Sofya’dan sonra tekrar 
İstanbul’a ulaştı. Hedefleri olan yedi günde, yedi ülke ve 
4.000 kilometre yapmanın mutluluğu ile sağ salim evlerine 
dönen Pegasus Riders, 2017 yılında İsveç-Almanya ve 
İtalya-Dolomites parkurunun devamını gerçekleştirmeyi 
planlıyor.  flypgs.com



Ş İ R K E T L E R  İ Ç İ N
AVA N TA J L A R
G A R E N TA’ D A !

g a r e n t a p r o . c o m    4 4 4  4  2 6 3
/Garentatr            /Garenta

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

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

*Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

KIA Cerato Concept Plus 1.6 Dizel  
136 PS DCT

Aylık 298 +KDV*

Skoda Superb Prestige 1.6 TDI 120 PS 
GREENTECH DSG

Aylık 449 +KDV*
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BIG FISH IN ALAÇATI

The Alaçatı Big Fish fishing tournament taking place on 
October 27-30 aims to bring together Turkey’s fishing 
experts. Visitors from Greece and Italy will also be 
participating in the tournament, whose slogan is “Reeling in 
the Big Fish”. Olympic athletes Ilknur and Ertuğrul Çilingir, 
who represented Turkey in windsurfing events, have 
taken the lead in organizing this year’s tournament, which 
is being hosted by Port Alaçatı Marina. The tournament 
has become so popular that participation is now limited 
to 80 boats. This year’s tournament also includes an 
“Offshore Fishing Expo” that brings together well-known 
manufacturers of fishing equipment.  

 alacatibigfish.com

Büyük Balık 
Alaçatı’da
Türkiye’nin en usta balıkçılarını ağırlama hedefiyle 
düzenlenen balıkçılık turnuvası Alaçatı Big Fish, 27-30 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. “Büyük Balığın Peşinde” 
sloganıyla düzenlenen turnuvaya Yunanistan ve İtalya’dan 
ziyaretçiler de katılıyor. Turnuva bu yıl, olimpiyatlarda 
Türkiye’yi windsurf dalında temsil etmiş tecrübeli sporcular 
İlknur ve Ertuğrul İçingir öncülüğünde ve Port Alaçatı 
Marina’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Son yıllardaki 
yoğun ilgi nedeniyle tekne sayısının 80 ile sınırlandırıldığı 
turnuva kapsamında bu yıl düzenlenen “Offshore Fishing 
Expo”da ise balıkçılıkla ilgili markalar bir araya geliyor. 

 alacatibigfish.com





ELECTRONIC MUSIC FANS 
GATHER IN AMSTERDAM

The world’s leading electronic music platform Amsterdam 
Dance Event (ADE) takes place this year between October 
19-23 at 120 venues spread out across the city. ADE is an 
ambitious event that evaluates recent music trends and new 
talents while at the same time showcasing the latest works 
of pioneers and popular names in electronic music. Not only 
will music fans be able to catch live performances, they’ll 
also get the opportunity to attend various presentations and 
conferences. The sounds of electronic music will ring out in 
Amsterdam with performances by more than 2,000 artists 
and more than 450 separate events. 

 amsterdam-dance-event.nl

ETKİNLİK EVENT
Trend ••• hot wire

Elektronik 
Müzikseverler 
Amsterdam’da 
Dünyanın önde gelen elektronik müzik platformu 
Amsterdam Dance Event (ADE) bu yıl 19-23 Ekim tarihleri 
arasında, şehrin çeşitli bölgelerine yayılan 120’ye yakın 
mekânda gerçekleşiyor. ADE, son müzik trendlerinin 
ve yeni yeteneklerin değerlendirildiği, aynı zamanda 
elektronik müziğin öncülerinin ve popüler isimlerinin en 
son çalışmalarının sergilendiği en iddialı etkinliklerden biri. 
Müzik tutkunları burada, canlı performansları izleme fırsatı 
yakalarken, birçok sunuma ve konferansa da katılabiliyor. 
İki binden fazla sanatçının performans sergileyeceği 
450’den fazla etkinlik boyunca Amsterdam’dan elektronik 
müzik sesleri yükseliyor.  

 amsterdam-dance-event.nl
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LAND OF COLOUR: INDIA

The Diwali Festival marking the triumph of light against 
darkness is one of the biggest celebrations in India. This year, 
Diwali falls on the tail end of October. The five-day religious 
holiday celebrates the triumph of knowledge over ignorance 
and of good over evil, and it holds great significance for the 
Indian population. According to legend, to make sure that 
Rama, an important god in the Hindu pantheon, returned 
safely to his kingdom after his victory over the devil Ravana, 
everyone in the kingdom came to light up the roads. Diwali is 
also known as the “Festival of Light”, with the festival’s third 
day, which this year falls on October 30, marking the start of 
the Indian new year. During Diwali, candles and lamps light up 
the houses and streets at night, there are fireworks displays 
that last for hours, and people decorate their houses and 
exchange gifts with one another.  diwalifestival.org

FESTİVAL FESTIVAL
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Renklerin 
Ülkesi Hindistan
Hindistan’ın en büyük bayramı diyebileceğimiz, ışığın 
karanlığın karşısındaki zaferini simgeleyen Diwali Festivali, 
bu yıl 30 Ekim tarihinde kutlanıyor. Tüm Hindistan için 
önemli olan bu dini bayramda, bilginin cehalete, iyinin 
kötüye karşı olan zaferi kutlanıyor. Efsaneye göre, Hindular 
için önemli bir tanrı olan Rama’nın şeytan Ravana’ya karşı 
zaferi sonrası krallığına dönüşünü güvenli hâle getirmek 
için yollar halk tarafından aydınlatılıyor. Bu nedenle ışık, 
festivalin önemli bir parçası. Bunun yanında Diwali, 
Hintliler için yeni yılın başlangıcını da işaret ediyor. Diwali 
gecelerinde evlerde ve sokaklarda mum ve lambalar 
yakılıyor, saatler süren havai fişek gösterileri yapılıyor, 
evler süsleniyor ve insanlar birbirlerine hediyeler veriyor. 

 diwalifestival.org
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BRIGHT LIGHTS, BERLIN

Berlin looks different than usual during the Festival of 
Lights, which takes place this year from October 7-16. The 
city is turned into a virtual canvas during the festival, as 
video projections, 3D video mapping and light installations 
created by artists from around the world light up cultural 
monuments, historical buildings and boulevards like the 
Brandenburg Gate, Berlin Cathedral, Funkturm Radio Tower 
and other symbols of the city. The festival, which has been 
held since 2005, also includes a program of music and 
arts events under the heading “Lightseeing”. Boat tours 
organized throughout the festival allow viewers a chance 
to watch the light shows from different angles.

 festival-of-lights.de
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Berlin Işıl Işıl
Berlin, 7-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde 
her zamankinden farklı görünüyor. 2005 yılından bu yana 
devam eden Berlin Işık Festivali’nde şehrin sembolü hâline 
gelmiş Brandenburg Kapısı, Berlin Katedrali, Funkturm 
Radyo Kulesi gibi kültürel anıtlar, tarihi binalar ve caddeler 
dünyanın dört bir tarafından gelen ışık sanatçıları 
tarafından video projeksiyon, 3D video mapping ve 
ışık enstalasyonları yoluyla adeta tuval hâline getirilip 
ışıkla boyanıyor. “LightSeeing” olarak adlandırılan çeşitli 
sanat ve müzik etkinliklerini de içeren festival boyunca, 
seyircilerin ışık gösterilerini farklı açılardan izleyebilmesi 
için bot turları da düzenleniyor.  

 festival-of-lights.de
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SAHNE STAGE Görmeden 

Olmaz
M U S T - S E E

Varekai
Dünyaca ünlü gösteri topluluğu Cirque du 
Soleil’in nefes kesen gösterisi “Varekai”, 
1-9 Ekim tarihleri arasında İSTANBUL Ülker 
Sports Arena’da sahneleniyor. Muazzam 
bir kadro, sahne düzeni, ses ve ışık 
eşliğinde sergilenen ve sınırları zorlayan 
performanslar, izleyenleri hayran bırakıyor. 
(Varekai) The internationally renowned 
performance troupe Cirque du Soleil will be 
performing its breathtaking show “Varekai” at 
the Ülker Sports Arena between October 1-9. 
Audiences will be wowed by the cutting-edge 
performances of this marvellous cast, along 
with the extraordinary stage design and 
stunning sound and light shows.

 cirquedusoleil.com/varekai

Camille-Taşın Kalbi 
Fransız heykeltıraş Camille Claudel’in 
Rodin’le yaşadığı tutkulu ilişkisini 
ve iniş çıkışlarla dolu yaşamını bir 
akıl hastanesinde bırakışını anlatan 
Camille - Taşın Kalbi, Türkiye’de ilk 
kez sahneleniyor. Oyun; 1-15 Ekim’de 
ANKARA CEPA Kampüs’te, 5 Ekim’de 
İSTANBUL Kadıköy Ustaların Sahnesi’nde 
ve 4, 18 ve 27 Ekim’de Borusan Oto 
Dolmabahçe’de izlenebilir. 
(Camille – Heart of Stone ) “Camille–Heart of 
Stone” tells the story of the passionate 
affair between French sculptors Camille 
Claudel and Auguste Rodin and how 
Claudel’s tumultuous life ended in a mental 
hospital. The play will be staged for the 
first time in Turkey. You can catch it in 
Ankara between October 1-15 at CEPA 
Kampüs and in Istanbul on October 5 
at the Ustaların Sahnesi in Kadıköy and 
on October 4, 18 and 27 at Borusan Oto 
Dolmabahçe.  tiyatrokeyfi.com.tr
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Canım Kardeşim
Ekranların sevilen çizgi dizisi 
“Canım Kardeşim”, Gergedan 
Yapım ekibince sahneye taşınıyor. 
Oyun Ekim ayı boyunca, çocuklara 
çok sevdikleri karakterleri, İSTANBUL, 
İZMİR, ANKARA ve BURSA sahnelerinde 
izleme olanağı sunuyor. 
(My Dear Sister) The Duru Tiyatro 
players are bringing the popular 
children’s cartoon “My Dear Sister” 
to the theater. Children will be able 
to watch their favorite characters 
live on stage throughout the month 
of October in Istanbul, Izmir, Ankara 
and Bursa.

 gergedanyapim.com

Yoldan Çıkan Oyun 
2015 yılında İngiltere’nin en prestijli 
tiyatro ödüllerinden Olivier’ı “En 
İyi Komedi” dalında kazanmış olan 
oyun, Türkiye’de Lerzan Pamir’in 
yönetmenliğinde sahneleniyor. Sarp 
Apak, Bartu Küçükçağlayan ve Öner 
Erkan’ı aynı sahnede buluşturan 
oyun, 7-8 Ekim tarihlerinde İSTANBUL 
Zorlu PSM’de izleyicileri kahkahaya 
davet ediyor. 
(The Play That Goes Wrong) Recipient 
of the 2015 Olivier Award for “Best 
Comedy”, the Turkish version of “The 
Play That Goes Wrong” is directed by 
Lerzan Pamir and features Sarp Apak, 
Bartu Küçükçağlayan and Öner Erkan. 
The play, which will be at the Zorlu 
Performing Arts Center in Istanbul on 
October 7 and 8, can be expected to 
leave the audience in stitches.

 zorlupsm.com
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SİNEMA CINEMA İzlemeden 

Olmaz
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İkimizin Yerine
Serenay Sarıkaya, 
Nejat İşler ve Zerrin 
Tekindor’un başrolleri 
paylaştığı film, 
Mudanya’dan İstanbul’a 
uzanan bir aşk 
hikâyesini beyazperdeye 
taşıyor. Pınar Bulut’un 
senaryosunu yazdığı 
ve Umur Turagay’ın 
yönettiği film, 21 Ekim’de 
gösterimde.  
(Instead of Us) Serenay 
Sarıkaya, Nejat İşler and 
Zerrin Tekindor share 
top billing in this film 
revolving around a love 
story that stretches 
from Mudanya to 
Istanbul. Written by 
Pınar Bulut and directed 
by Umur Turagay, the 
film will be in cinemas on 
October 21.

Pete ve Ejderhası 
Disney’in sevilen aile filminin yeniden uyarlaması “Pete ve 
Ejderhası”, Pete isimli yetim bir çocukla onun en iyi dostu 
ejderha Elliot’ın maceralarını konu ediniyor. Yönetmenliğini 
David Lowery’nin yaptığı film, 7 Ekim’de seyirciyle buluşuyor. 
(Pete’s Dragon) A new version of Disney’s popular family movie, 
“Pete’s Dragon” tells the story of an orphan named Pete 
and his best friend, a dragon called Elliot. Directed by David 
Lowery, the film will be in cinemas on October 7.
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Cehennem
Dan Brown’ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin 
yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Uyarlama 
senaryonun David Koepp’e ait olduğu filmin başrollerinde 
Tom Hanks, Felicity Jones ve Ben Foster oynuyor. Film, 14 
Ekim’de gösterime giriyor.
(Inferno) This film, directed by Ron Howard, is adapted from 
Dan Brown’s novel of the same name. The screenplay was 
written by David Koepp, and Tom Hanks, Felicity Jones and 
Ben Foster have the lead roles. The film will be in cinemas 
as of October 14.

Ekşi Elmalar (28 Ekim)
Yılmaz Erdoğan’ın 
senaryosunu yazıp 
yönettiği “Ekşi Elmalar”, 
Türkiye’nin 30 yıllık yakın 
tarihini kalabalık bir 
aile hikâyesi üzerinden 
anlatıyor. Başrollerinde 
Farah Zeynep Abdullah, 
Songül Öden, Caner 
Cindoruk ve Şükrü 
Özyıldız’ın oynadığı film,  
28 Ekim’de gösterimde.
(Sour Apples) Written and 
directed by Yılmaz Erdoğan, 
“Sour Apples” explores the 
last 30 years in Turkey’s 
history through the story 
of a large extended family. 
Farah Zeynep Abdullah, 
Songül Öden, Caner 
Cindoruk and Şükrü Özyıldız 
star in the film, which will be 
appearing in cinemas as of 
October 28.
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KONSER CONCERT

Mabel Matiz (Ekim)
Mabel Matiz, son albümü 
“Gök Nerede”den şarkılarıyla 
1 Ekim’de İSTANBUL Dorock 
XL’ta, 21 Ekim’de BEYRUT 
Performance’ta, 25 Ekim’de 
Zorlu PSM’de, 26 Ekim’de 
İZMİR Bostanlı Suat Taşer 
Tiyatrosu’nda ve 28 Ekim’de 
KOCAELİ Hayal Kahvesi’nde 
hayranlarıyla buluşuyor.  
(October) Mabel Matiz will 
be performing songs from 
his latest album, “Where 
is the sky” at Dorock XL in 
Istanbul on October 1, Beyrut 
Performance on October 21, 
Zorlu Performing Arts Centre 
on October 25, Bostanlı Suat 
Taşer Theatre in Izmir on 
October 25, and Hayal Kahvesi 
at Kocaeli on October 28.

 mabelmatiz.com

Dinlemeden 
Olmaz

M U S T - L I S T E N

Hayko Cepkin (07-21 Ekim)
Albümleri, sahnede anlattığı hikâyeler, sahne performansları 
ve farklı projeleri ile akıllara kazınan Hayko Cepkin, “Beni 
Büyüten Şarkılar Vol.1” albümünden şarkılarını 7 Ekim’de İSTANBUL 
Ooze Venue’de, 21 Ekim’de garajistanbul’da dinleyicileriyle 
buluşturuyor.   
(07-21 October) In addition to his albums and live performances, Hayko 
Cepkin is known for the stories he tells on stage and interesting 
projects. He’ll be performing songs from his album “Songs I Was 
Raised By, Vol. 1” in Istanbul at Ooze Venue (Oct. 7) and garajistanbul 
(Oct.21).

 haykocepkin.com.tr

Havasi (23 Ekim)
Geniş katılımlı konserleriyle 
bilinen besteci ve 
piyanist Havasi, “HAVASI 
Landmark Dünya Turnesi” 
kapsamında Türkiye’de. 
Sanatçı, Piu Entertainment 
organizasyonuyla, 23 Ekim’de 
İSTANBUL Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde konser 
veriyor. 
(23 October) Think of 
composer-pianist Havasi, 
and you think of packed 
concert halls. The 
“Havasi Landmark World 
Tour”, organized by Piu 
Entertainment, includes a 
stop at the Zorlu Performing 
Arts Center in Istanbul on 
October 23.

 havasi.eu
Imany (21-22 Ekim)
“You Will Never 
Know” ve “Don’t Be 
So Shy” şarkılarıyla 
müzik listelerini alt üst 
eden, günümüz soul 
müziğine zenginlik 
katan Fransız sanatçı 
Imany, 21 Ekim’de 
İSTANBUL Volkswagen 
Arena’da, 22 Ekim’de 
İZMİR Container 
Hall’da hayranları için 
söylüyor.  
(21-22 October) Imany 
stormed the charts 
with the songs “You 
Will Never Know” and 
“Don’t be So Shy”. The 
French singer brings 
a fresh approach 
to contemporary 
soul music. She’ll be 
performing in Istanbul at 
the Volkswagen Arena 
(Oct. 21) and in Izmir at 
Container Hall (Oct. 22).

 imanymusic.com
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Dört Dublinli (Richard Ellmann)
Edebiyat tarihinin “Dört Dublinli”sinin; Oscar Wilde, 
Willliam Butler Yeats, James Joyce ve Samuel 
Beckett’ın yazınsal akrabalıkların ötesine geçen 
kişisel bağlarını ortaya koyan kitap, Richard 
Ellmann imzasını taşıyor. Kitap, Alfa Yayınları’ndan 
çıktı.

Four Dubliners 
This book focuses on the “Four Dubliners” of 
literature: Oscar Wilde, W. B. Yeats, James Joyce and 
Samuel Beckett. It goes beyond their literary affinities 
to highlight their personal connections. Written by 
Richard Ellmann and published by Alfa Publications.

Trend ••• hot wire
KİTAP BOOK Okumadan 

Olmaz
M U S T - R E A D

İzmir Hayaletleri (Loren Edizel)
Loren Edizel, İzmir’in çok 

kültürlü kimliğinden ilham alarak 
kurguladığı, Delidolu Yayınları’ndan 

çıkan romanında, yüzyıllar 
boyunca birbirine karışarak 

bir bütüne dönüşen hayatlara, 
kimliklere, dillere ve kültürlere 

değinerek bir edebiyat deneyimine 
imza atıyor.  

Ghosts of Izmir 
Published by Delidolu Publications, 

Loren Edizel’s novel is inspired by 
the multicultural identity of Izmir. 
His literary experiment touches 

on the lives, identities, languages 
and cultures that have become 
entangled over the centuries to 

create a unique whole.

Öpücük Ne Renktir? (Rocio Bonilla)
İspanyol yazar Rocio Bonilla’nın kaleme alıp 
resimlediği kitap, renklerin anlamı ve duygular 
üzerindeki etkisini çocuksu bir coşkuyla anlatıyor. 
Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan bu özgün eser, şiirsel 
anlatımı ve desenleriyle her yaştan çocuğa hitap 
ediyor.

What Colour is a Kiss? 
Written and illustrated by Spanish author Rocio Bonilla, 
this book explains with a childlike joy the meaning of 
colors and their effects on the emotions. Published by 
Günışığı, this unique book will appeal to children of all 
ages with its lyrical text and drawings.

Asfalt Yengeci (Ali Deniz Uslu)
Gazeteci-yazar Ali Deniz 
Uslu’nun üçüncü kitabı “Asfalt 
Yengeci”, İnkılâp Kitabevi’nden 
çıktı. Kısa deneme ve öykülerle 
kurduğu metin yolculuğuna bu 
kez şiirle devam eden yazar, 
Asfalt Yengeci’nde zihnin arka 
odalarına tekinsiz bir davette 
bulunuyor. 

Asphalt Crab 
Journalist-author Ali Deniz Uslu’s 
third book, “Asphalt Crab”, is 
published by İnkılâp. In it the 
author continues in poetry 
the literary journey he began 
with essays and short stories, 
extending a strange invitation to 
the reader to explore the dark 
recesses of the mind.
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Sizi YouTube kanalınızda düzenli olarak yayınladığınız 
videolarla tanıyoruz. Bu serüven nasıl başladı?
Bu serüven neredeyse 10 yıl önce başladı. YouTube kanalımı 
bu tür videolar hazırlamak amacıyla 2007 yılında açtım. Ancak 
işlerimin yoğunluğu nedeniyle uzun süre ilgi gösteremedim. 
Yaklaşık bir yıl önce iş unvanımı bile “storyteller - hikâye 
anlatıcı” olarak değiştirip büyük bir konsantrasyonla 
video-hikâyeler hazırlamaya başladım.
Video içeriklerinizi seçerken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
Sanat, tasarım ve teknoloji konularıyla ilgili içerikler 

We know you from your Youtube channel, where you 
regularly upload videos. How did this adventure begin?
This adventure actually began somewhere around 10 years 
ago. I set up my Youtube channel to make videos like this back 
in 2007, but I couldn’t really give it much attention for quite 
a while because work took up all my time. About a year ago, I 
started to really concentrate on making video-stories; I even 
changed my job title to “storyteller.”
How do you go about selecting your content?
I try to create videos on subjects like art, design and technology. 
These topics might seem complicated, but I try to simplify them 

HAKKINDA ABOUT
Trend ••• hot wire

Sanattan tasarıma, teknolojiden popüler bilime kadar uzanan geniş bir yelpazede 
anlattığı hikâye ve analizleri içeren videoları kısa sürede yoğun ilgi gören hikâye 

anlatıcı Barış Özcan’a merak ettiklerimizi sorduk.  

Barış Özcan’s videos contain stories and analysis on a diverse range of subjects 
including art, design, technology and popular science. We had a few questions for 

this storyteller, who has become a hit with viewers.

BARIŞ ÖZCAN’LA YENİ
HİKÂYELER KEŞFEDİN

Discover  new stor ies wi th  Bar ış  Özcan
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hazırlamaya çalışıyorum. Karmaşık gibi görünen bu 
konuları mümkün olduğunca sadeleştirip hikâyeleştirmeye 
çalışıyorum. Ama bunu yaparken bilimsel verilerden 
uzaklaşmamaya, her zaman en doğru ve güncel bilgiyi vermeye 
gayret ediyorum.
Takipçi sayınız 200 bini geçmiş. İçeriklerinizin kısa 
sürede bu kadar sevilmesinin nedeni sizce nedir?
Açıkçası bu ilgi beni de şaşırttı. Beni takip eden kitlenin büyük 
çoğunluğu 18-24 yaş aralığındaki öğrenciler. Bu gençlerin 
bitmek bilmez bir merakı var. Ayrıntılara çok dikkat ediyorlar. 
Sanırım videolarımı hazırlarken gösterdiğim özeni fark edip 
buna saygı duydular. Gençlerin bir başka özelliği de paylaşımı 
sevmeleri. Kanalıma gösterilen ilgide kulaktan kulağa 
aktarılan tavsiyelerin de çok etkili olduğuna inanıyorum.
Hikâye anlatıcılığı dışında uğraştığınız başka işler de 
var. Biraz bahseder misiniz?
Evet. “Abakus” adında bir kreatif medya ajansım var. Orada 
da markaların kendi hikâyelerini yenilikçi teknolojilerle daha 
iyi anlatabilmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında TV 
kanalları için hazırladığım belgeseller var.
Sık seyahat eder misiniz?
Yılda birkaç kez yurt dışına ve pek çok kez de yurt içindeki 
çeşitli noktalara seyahat ediyorum. Bugüne kadar Türkiye’nin 
neredeyse her şehrine, dünyada da 40’dan fazla ülkeye gittim.

as much as possible and turn them into stories. But when I’m 
doing this, I try very hard not to stray from the scientific data 
and to always give the most accurate, up-to-date information.
You’ve got more than 200,000 online followers. Why 
do you think your content has proven so popular in 
such a short time?
To be honest, I was surprised by all the attention. Most of my 
followers are students between the ages of 18-24. The curiosity 
of these young people knows no bounds. They pay a lot of 
attention to detail. I suppose they must realize how much care I 
put into making my videos, and they respect that. Young people 
also like sharing, so I think word-of-mouth has had a lot to do 
with my video channel taking off.
You’ve got some other jobs besides being a 
storyteller...
I do. I own a creative media agency called “Abacus”, where 
we use inventive technologies to help brands do a better job 
telling their stories. I’ve also made documentaries for various 
television channels.
Do you travel often?
I travel abroad a few times a year, and I also travel quite a lot 
to different places within Turkey. To this day I’ve travelled to 
almost every city in Turkey and more than 40 countries around 
the world.
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Seyahat tercihleriniz neler? Seyahat sırasında 
yanınızda mutlaka bulunmasını istediğiniz veya 
gittiğiniz yerde mutlaka olmalı dediğiniz bir şey 
var mı?
Yıllardır seyahat eden birisi olarak yanımda bulundurduğum 
eşyaların sayısı giderek azalıyor. Ama yanımda en az bir 
kamera ve birkaç lens olmadan uçağa adımımı atmam. 
Belgesel çekimleri nedeniyle Sahra Çölü de dâhil olmak üzere 
dünyanın en ücra köşelerine seyahat ettiğim için gideceğim 
yerlerle ilgili beklenti eşiğim de oldukça düşük.
Peki, seyahatlerinizden nelerle dönersiniz?
En klasik koleksiyonculuk türlerinden buzdolabı mıknatısı 
toplayıcılığı olmazsa olmazlarımdan. Bunun dışında gittiğim 
yörenin mutfağına ait yiyecekler, baharatlar ve tuzlar 
topluyorum. Türkiye’de bulunması zor şeyler peşindeyim. 
Bugüne kadar getirdiğim en ilginç eşyalardan biri Afrika’dan 
aldığım 1,5 metre yüksekliğinde ağaçtan yapılmış bir zürafa 
heykeli ve Amerika’dan aldığım, özel bir taştan yapılmış olan 
10 kilo ağırlığındaki havan oldu.
Sizde en çok iz bırakan şehirler/ülkeler hangileri?
Nijerya ve Japonya seyahatlerim beni çok etkiledi. Şehirlerden 
de Cape Town ve Nairobi’yi çok sevmiştim.
Çok isteyip de henüz gidemediğiniz bir şehir var mı?
Avrupa’nın pek çok kentine gittim ama Barselona’ya gitmeyi 
çok istememe rağmen  bir fırsat bulup da gidemedim. Ülke 
olarak da en çok gitmek istediğim yer Yeni Zelanda.
Okurlarımız sizi nasıl takip edebilir?
barisozcan.com kişisel web sitem. Video hikâyelerim için 
youtube.com/barisozcan ve seyahatlerde çektiğim fotoğrafları 
görmek için de instagram.com/barisozcan adreslerinden takip 
edebilirler.

What are your travel preferences? Is there anything 
you absolutely need to have with you while you’re 
travelling, or something you look for wherever you go?
As someone who’s been travelling for years, the amount of stuff 
I take with me keeps decreasing. But I won’t step on the plane 
without taking at least one camera and a couple of spare lenses 
with me. My documentary filmmaking has taken me to some of 
the most remote corners of the world, like the Sahara Desert, so 
I have rather low expectations from the places I visit.
And what do you bring back with you from your trips?
I know it’s cliché, but I collect refrigerator magnets, and I just 
can’t come back home without adding to my collection. Apart 
from that, I bring back foods, spices and salts from the local 
cuisine of wherever I’ve been. I’m mainly looking for things that 
are hard to find in Turkey. Some of the most interesting things 
I’ve brought back so far are a 1.5 meter-tall statue of a giraffe 
carved out of a tree, which I got in Africa, and a mortar made of a 
special stone that weighs 10 kilos, which I got in the USA.
Which cities/countries have impressed you the most?
I was very impressed by my travels in Nigeria and Japan. As for 
cities, my favorites are Cape Town and Nairobi.
Is there any city you would like to visit, but haven’t 
had the chance to yet?
I’ve travelled to many cities in Europe, but so far I haven’t been 
able to visit Barcelona, even though I’ve always wanted to. The 
country I want to visit the most is New Zealand.
How can our readers follow you on line?
My personal web site is barisozcan.com. For my video stories, 
you can follow me at youtube.com/barisozcan, and to see my 
travel photography, you can follow me at instagram.com/
Barisozcan.
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Z e r r i n  T e k i n d o r ’ s  W o m e n

ZERRİN TEKİNDOR’UN
KADINLARI
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Zerrin Tekindor, canlandırdığı özgün kadın karakterlerinin yanı sıra özgür, güçlü, 
başarılı, yaratıcı kadınları resmettiği eserleriyle dünya sanat turlarına devam ediyor.

As well as the unique female characters she has portrayed in plays, films, and 
television series, Zerrin Tekindor continues her global tour of the arts with works in 

which she depicts independent, strong, successful and creative women.

“Afife Tiyatro 
Ödülü’nü almak 
benim için çok 

değerliydi”
“Winning the Afife 

Theater Award 
meant a lot to me”

© Yapı Kredi [Afife Tiyatro 
Ödülleri] ARŞİVİ
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errin Tekindor, geniş kitleler 
tarafından beyaz camda 
canlandırdığı zarif karakterlerle 
tanınsa da, yaklaşık 30 yıllık 
tiyatro yaşamına çok sayıda ödül 
sığdırmış, Türkiye’nin en güçlü 
oyuncularından biri. Kendisinin 
en büyük gurur kaynaklarından 
biri ise oğlu Hira Tekindor’un 
yönetmenliğinde sahne aldığı 
“Kim Korkar Hain Kurttan” 
oyunundaki rolüyle 2014 yılında 
“Afife Tiyatro Ödülü”ne değer 

görülmesi. Rol aldığı “İkimizin Yerine” filmi bu ay gösterime 
giren Tekindor, Kasım ayında da, Galeri Selvin ile birlikte, 
resimlerini ABD’deki “Context Art Miami Fuarı”na taşıyor. 
Yeni sezonda yine oğlu Hira Tekindor’un yönettiği bir tiyatro 
oyununda izleyeceğimiz Zerrin Tekindor’la söyleşimizi bu 
yoğun temposu içinde gerçekleştirdik. 
Rol aldığınız “İkimizin Yerine” filmi Ekim ayında 
gösterime giriyor. Bu filmde hangi karakteri 
canlandırıyorsunuz?
Ülkü adında evli, çocuklu bir ev kadınını oynuyorum.
Bu rol de “Matmazel” karakterinden sonra size 
önerilen “zarif-asil” kadın rollerinden biri miydi?
Hayır, Matmazel’den çok farklı bir karakter. Pek zarif ve asil 
olduğunu söyleyemeyeceğim.

While most people know her for the elegant characters she 
portrays on the small screen, Zerrin Tekindor has garnered a 
slew of awards for close to 30 years of work in the theater. She 
is one of Turkey’s strongest performers, and one of the things 
she herself is most proud of is that her performance in “Whose 
Afraid of Virginia Woolf?”, under the direction of her son, Hira 
Tekindor, was considered worthy of an “Afife Theater Award” 
in 2014. Zerrin Tekindor has a role in the film “İkimizin Yerine 
(Instead of Us)”, which comes out this month. In November, 
she’ll be bringing her paintings to the “Context Art Miami 
Fair” in the US together with Galeri Selvin, and we’ll be seeing 
her in another play directed by her son Hira in the upcoming 
theater season. It was in the midst of all this activity that we 
managed to stop and have a few words with Zerrin Tekindor
You have a role in the film “İkimizin Yerine (Instead of 
Us)”, which hits theaters in October. What character 
do you play?
A woman named Ülkü, who is a housewife, married, with 
children.
Is she one of the “elegant and refined women” 
characters you were offered after your role as 
“Matmazel”? 
No. She’s a very different character than “Matmazel”. I 
wouldn’t exactly say she’s elegant and refined.
How did the shooting go?
Going to Mudanya for several back-to-back weeks of shooting 
was tiring, but I enjoyed it. Everything was fantastic, from 
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Zerrin Tekindor, bu ay 
gösterime giren “İkimizin 

Yerine” filminde “Ülkü” 
adında evli ve çocuklu bir 
ev kadınını canlandırıyor.  

In the film “İkimizin 
Yerine (Instead of Us)”, 
which hits theaters this 
month, Zerrin Tekindor 
plays Ülkü, a married 

housewife with children.
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Film çekimleri nasıl geçti?
Film çekimleri için birkaç hafta üst üste Mudanya’ya gitmek 
yorucuydu ama benim için zevkti. Pınar Bulut’un senaryosu 
başta olmak üzere, Umur Turagay’ın yönetmenliği ve bütün 
ekibin performansı şahaneydi. Çekimler çok iyi geçti, çok 
eğlendim. Umarım seyirci de sever filmi.
Çok sayıda ödülün sahibisiniz, bunlardan üçü “Afife 
Tiyatro Ödülü”. Oğlunuz Hira’nın yönetmenliğini yaptığı 
“Kim Korkar Hain Kurttan” oyununda canlandırdığınız 
“Martha” karakteriyle 2014 yılında “Yılın En Başarılı 
Kadın Oyuncusu” ödülünü aldınız. Oğlunuzun yönettiği 
bir oyunda rol almak ve bununla ödül kazanmak nasıl 
bir deneyimdi?
Müthiş mutluluk verici bir şey. Gurur duydum. Hem Afife 
Tiyatro Ödülü’nü almak benim için çok değerliydi, hem de “Kim 
Korkar Hain Kurttan” büyük bir zevkle çalıştığımız, dünyanın 
en güzel metinlerinden biriydi. O oyunla bu ödülü almak, üstelik 
de oyunu Hira’nın yönetmiş olması çok mutlu ediyor beni.
Bugüne kadar, sahnede canlandırmaktan en çok keyif 
aldığınız karakter hangisi oldu?
Bir tanesini seçmem çok zor. Çok güzel roller oynadım. 
Gogol’ün “Müfettiş”indeki Anna Andreyevna, Edward Albee’nin 
“Kim Korkar Hain Kurttan”ındaki Martha, Yasmina Reza’nın 
“Vahşet Tanrısı”ndaki Annette, Shakespeare’in “Antonius ile 
Kleopatra”sındaki Kleopatra, Murathan Mungan’ın “Geyikler 
Lanetler” oyunundaki Kureyşa...
Aynı zamanda ressamsınız. Resimleriniz ağırlıklı olarak 
kadın portrelerinden oluşuyor. Kim bu kadınlar?
Belki bazı insanlara hep aynı tür resimler yapıyormuşum 
gibi gelebilir ama benim için her biri ayrı macera. “Kadın”ın 
kendisini çok estetik buluyorum. Kadınların en kuvvetlisini, en 
başarılısını, en özgürünü, en yaratıcısını yapmaya çalışıyorum.
Resimlerinizle Haziran ayında Almanya’daki “Art-
Stuttgart Sanat Fuarı”ndaydınız. Kasım’da da ABD’deki 
“Context Art Miami Fuarı”nda olacaksınız. Eserlerinizin 
dünyayı dolaşması nasıl bir deneyim?
Çok heyecan verici. Türkiye’deki sergilerimden insanların 
resimlerim hakkında ne düşündüklerine dair bir fikrim var ama 
şimdi çok değişik kültürlerden, çok farklı insanlarla buluşuyor 
resimlerim. Merakla izliyorum.
Bir röportajınızda “Hiç iz bırakmak istemiyorum” 
diyorsunuz ancak yaptığınız her iş derin bir iz 
bırakıyor... 
Çok teşekkür ederim. Bütün yaşadıklarımın ve yaptıklarımın 
karşılığını buluyorum ne mutlu ki. Hem resimde hem tiyatroda 
hem televizyonda beni çok mutlu eden geri dönüşler alıyorum 
ama bir gün bütün bunlar biterse vefadan hiç söz etmeyeceğimi 
de biliyorum, yavaşça kenara çekileceğimi de... Gönül 
rahatlığıyla unutulabilirim.
Tiyatro, sinema, dizi ve resim… Çok başarılı işlere imza 
atıyorsunuz. Sizin için hangisi öncelikli? 
Hepsi, beni ben yapan nedenler. Birbirinden ayırmıyorum. 
O anda hangisini yapıyorsam büyük bir iştahla, zevkle ve 
samimiyetle yapıyorum.

Pınar Bulut’s screenplay to Umur Turagay’s direction and 
the performances of the entire cast. The shooting went really 
well, I had a great time. I hope the audience likes the film, too.
You’ve won so many awards, including three Afife 
Theater Awards. In 2014, you won “Best Actress 
of the Year” for your performance as “Martha” in 
a production of “Who’s afraid of Virginia Woolf?” 
directed by your son, Hira. What was it like to work 
under his direction and then win an award for your 
performance?
It made me incredibly happy. I was so proud. Winning the 
Afife Theater Award meant a lot to me, and I loved working 
in “Who’s afraid of Virginia Woolf?”, which has one of the 
world’s all-time best scripts. To win this award for that play, 
especially with Hira directing, made me very happy.
To date, which character have you most enjoyed 
bringing to life on stage? 
It’s hard to choose just one. I’ve had some very good roles. 
Anna Andreyevna in Gogol’s “The Government Inspector”, 
Martha in Edward Albee’s “Who’s Afraid of Virginia Woolf?”, 
Annette in Yasmina Reza’s “God of Carnage”, Cleopatra in 
Shakespeare’s “Antony and Cleopatra”, Kureyşa in Murathan 
Mungan’s “Geyikler Lanetler (Deer Curses)”...  
You’re also a painter. Portraits of women make up a 
large part of your work. Who are these women?
It might seem to some people that I just paint the same 
thing over and over again, but for me, each painting is an 
adventure. I find the subject “Woman” to be very aesthetic. I 
try to paint the most powerful women, the most peaceful, the 
most free, the most creative.
Your paintings were at the “Art-Stuttgart Art Fair” 
in Germany in June, and in November you’ll be at the 
“Context Art Miami Fair” in the United States. How 
does it feel to have your artwork travelling around 
the world? 
It’s very exciting. I’ve got an idea of what people think about 
my paintings from the exhibitions I’ve had in Turkey, but 
now my paintings will be seen by very different people 
from very different cultures. I’m curious about how they’ll 
respond.
You once told a reporter “I don’t want to leave a 
trace”, but in fact, all your work has left some very 
deep traces…
Thank you very much. I’m happy that all my experiences and 
activities have been recognized. The feedback I get for my 
paintings as well as my theater and tv work makes me very 
happy, but if this were all to come to an end one day, I’m sure 
I’d never say a word about loyalty, I’d just quietly retire into a 
corner… I can rest easily being forgotten. 
Theater, cinema, tv series, painting... You’ve had so 
much success. Which is the most important for you?
All of them, they’re what make me me. I can’t separate them. 
Whichever I’m doing at the time, I do it with gusto, pleasure 
and sincerity.

Portre ••• portrait
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“Uçaktan inince 
sevdiklerinize mutlaka 

‘İndim’ diye haber verin. 
Sonra da gittiğiniz şehirde 

eğer tiyatro varsa 
mutlaka gidin.”

“Don’t forget to call 
your loved ones to let 

you know when you’ve 
landed. Make sure you 

go to the theater if there 
is one in the city you’re 

going to.”



Portre ••• portrait

Sizi en çok etkileyen eserler hangileri? Sinema, tiyatro, 
kitap, müzik, resim…
Van Gogh’un bütün resimleri. Shakespeare’in oyunları. Baz 
Luhrmann, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Ferzan 
Özpetek filmleri. Rock klasikleri, Bach, Chopin...
Gelecek sezonda sizi hangi projelerde göreceğiz? 
Bu sezon, yine çok sevdiğim şahane bir çağdaş Amerikan 
klasiğinde oynayacağım Oyun Atölyesi’nde. Kadro henüz tam 
oluşmuş değil ama Hira’yla çalışacağım yine. 2017 başında 
provalarına başlayacağımız yeni bir tiyatro oyunumuz var. Bir 
de Ferzan Özpetek’in son filmi “İstanbul Kırmızısı”nda küçük 
bir rol oynadım. O da sanırım 2017 başında vizyona girecek. 
Heyecanla bekliyorum.
Seyahat etmek sizin için ne ifade ediyor?
Özgürlük duygusu. Dünyada tek olmadığını, başka hayatların 
da, başka kültürlerin de olduğunu görmek insanı tevazu sahibi 
yapıyor.
Seyahat tercihleriniz neler? Seyahat sırasında 
yanınızda mutlaka bulunmasını istediğiniz veya 
gittiğiniz yerlerde mutlaka olmalı dediğiniz bir şey 
var mı?
Seyahat ederken yanımda sevdiğim ve “dürterek” bir şey 
gösterebileceğim bir insanın olmasını tercih ederim.
Sizi en çok etkileyen ülke, şehir veya mekân neresi? 
Güney Fransa’yı çok severim. İtalya’nın, İngiltere’nin küçük 
kasabalarını severim. Büyük şehir olarak da Paris, New York ve 
Londra’yı.
Çok isteyip de hâlen gidemediğiniz bir ülke/şehir var 
mı?
Panama’yı merak ediyorum, hâlâ gidemedim.
Okurlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 
Uçaktan inince sevdiklerinize mutlaka “İndim” diye haber 
verin. Sonra da gittiğiniz şehirde eğer tiyatro varsa mutlaka 
gidin. İyi yolculuklar…

Which works have you been most affected by? 
Cinema, theater, literature, music, painting...
All of Van Gogh’s paintings. Shakespeare’s plays. The films of 
Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar and 
Ferzan Özpetek. Classic rock, Bach, Chopin...
What projects will we be seeing you in next season?
We’ll be starting rehearsals for a new play in the beginning 
of 2017. I’ll be performing at the Oyun Atölyesi in another of 
my favorite contemporary American classics. The cast hasn’t 
been finalized, but I’ll be working with Hira again. And I’ve 
got a small part in “İstanbul Kırmızısı (Istanbul Red)”, Ferzan 
Özpetek’s latest film, which I think comes out in 2017. I can 
hardly wait for it.
What does travel mean to you?
A sense of freedom. It makes a person humble to see that 
they’re not the only one in the world, that there are other lives, 
other cultures out there.
What are your travel preferences? Is there anything 
you absolutely need to have with you while you’re 
travelling or that has to be at your destination?
When I’m travelling, I like to have someone with me who I love 
and who I can “poke” to point out things to.
Which countries/cities/places have affected you the 
most?
I really love the south of France. I love the small towns in Italy 
and England. And I love the big cities of Paris, New York and 
London.
Are there any countries/cities you want to visit but 
still haven’t gotten to yet?
I’m curious about Panama, and I still haven’t been able to go.
Have you got anything you’d like to tell our readers?
Don’t forget to call your loved ones to let you know when 
you’ve landed. Make sure you go to the theater if there is one in 
the city you’re going to. And have a pleasant flight...

60 • PEGASUS • EKİM / OCTOBER 2016





Her zaman söylediğimiz gibi: Yolculuk uçak 
biletini aldığın an başlar ve arka planda senin de 
parçası olduğun bir hikâye yazılır. Bu hikâyenin 
kötü kahramanı ise rötardır. Beklemediğin anda 
karşına çıkar ve gerçekleşmesi için oldukça 
geçerli sebepleri vardır. Hikâyende kötü karakter 
rolüne bürünen rötarı daha iyi tanıman için 
söyleyeceklerimiz var:

Like we always say: Your trip begins the moment 
you purchase your flight ticket, and a story unfolds in 
the background of which you’re a part. The evil enemy 
in this story is delays. They pop up when you least 
expect them, but there’s always valid reasons why 
they do. Delays might be a terrible part of your story, 
but you can get to know them better:

Hava Traf iği Boğaz Trafiğine Benzemez
Hava trafiğini yöneten Eurocontrol  adındaki merkez 
Brüksel’dedir. Yoğun hava trafiğini ortadan kaldırmak 
ve tüm uçuşların güvenliğini sağlamakla görevlidir. 
Hangi uçağın hareket edip, hangisinin bekleyeceğine 
Eurocontrol karar verir. Ayrıca hava trafiği yalnızca 
gökyüzündeki uçakları değil yerde bekleyen uçakları 
da etkiler.

Air Traff ic Isn’t Like Ground Traff ic: The centre for 
European air traffic control is in Brussels. It’s called 
Eurocontrol, and its task is to alleviate heavy air 
traffic and to make sure all flights take off and land 
safely. It’s Eurocontrol that decides which aircrafts 
can take off and which are stuck on the ground. Air 
traffic doesn’t only affect flights already in the air, but 
those waiting to take off too.

Bulutlar, Pamuk Gibi Bulutlar…
Bulutlar her zaman göründükleri kadar masum değillerdir. 
Özellikle de kısaca CB olarak anılan kümülonimbus 
bulutları…  Kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişmesi 
durumunda, konvektif bir fırtına bulutu oluşur. Tek  
başına, arkadaşlarıyla beraber veya soğuk cephe hattı 
boyunca havayı işgal eder. Rüzgâr ne kadar şiddetliyse, 
bulut o kadar yağışa ve fırtınaya neden olur. Bu bulutların 
etrafında uçmak mümkün olmaz ve rötar yaşanır.

Clouds, Cottony Clouds… Clouds aren’t always as 
innocent as they seem. Particularly cumulonimbus clouds, 
or CB for short, which are a proper hassle… If cumulus 
clouds develop vertically, a convective storm cloud is 
created, and its floor is located 4 kilometres below. It 
occupies the air on its own, with some mates, or along the 
entire cold front border. It takes its strength from the wind. 
The stronger the wind, the more rain and storm the cloud 
releases. The scattered drizzles down below might be 
morphing into a huge storm up above. It’s impossible to fly 
around these clouds and they cause delays.
 

Geldik mi?
Güvenli iniş bir yere varmanın son adımıdır. İniş yaparken 
pilotların önce Eurocontrol’den daha sonra da havaalanı 
kontrol kulesinden onay almaları gerekir. Eğer pistte 
sıkıntılı bir durum varsa, pilot havaalanının etrafında 
tur atar. Bir domino etkisi oluşur ve tur süresince hem 
yerdeki uçaklar kalkamaz hem de havadakiler inemez. 

“Are we there yet?”: A safe landing is the final step 
of a journey. Before that, the pilots are required to ask 
permission first from Eurocontrol and then from the 
airport air traffic control tower. If there’s anything 
suspicious on the runway, or a safe landing cannot be 
ensured, the pilot circles around the airport. In such cases, 
neither the aircraft waiting to take off can do so nor new 
ones can land.

BU İÇERİK CONTENTUS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

Tuhaf isimli bulutlar, Belçika’dan beklenen haberler, 
teknik ekibin ve uçuş ekibinin telaşlı adımları…

Havalimanında bir şeyler yaşanıyor ve uçağın bir 
türlü hareket etmek bilmiyor. Bunun nedenlerini 
öğrenmek en doğal hakkın! Bu yüzden anlattık: 

Uçmak, hassas bir denge işidir. 

Clouds with weird-sounding names, news from 
Belgium, and the hurried steps of the cabin crew… 

Something’s going on at the airport and your flight’s not 
taking off. Of course, you have a right to know why! 

This is why we’ve explained it here: The flying business 
is a delicate balance. 

Bilgi ••• info
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Havacılık
Organizasyonu
Zincirleme bir organizasyondur. Uçaklar her 
durakta yeniden bakıma girer, temizlenir, 
yakıtla doldurulur ve yeni uçuş için hazır hale 
gelir. Hava yolu şirketlerinden bağımsız olarak 
gerçekleşen aksaklıklarda bile bu işlemlerin 
eksiksiz tamamlanması büyük önem taşır. Bu 
yüzden de rötar oluşabilir. 

Aviation Organisation: Is a chain reaction. 
Everything depends on one another… At every 
stop, aircrafts are maintained, cleaned, fuelled 
and made ready for a new flight. Even if the 
delay is entirely out of the airline’s control, 
further delays can be caused due to the 
necessity of having to wait for these steps to 
be performed.

Her Şey
Huzurlu ve Güvenli
Bir Uçuş İçin
Rötarın sebebi ne olursa olsun, havada 
geçireceğin sürenin daha huzurlu ve güvenli 
yaşanması için yapılan çalışmalar vardır. 
Teknik ekip ve hava kontrol sahası bir uçağın 
kalkabileceğine emin olana kadar çalışmalar 
sürer ve tam kontrol sağlanmadan hiçbir 
uçak harekete geçemez.

It’s All for a Calm and Safe Flight: No matter 
what the reason for the delay, something’s 
being done to make your time up in the air more 
relaxed and safe. The work of the technical 
team and air field control continue until they’re 
absolutely sure the aircraft can take off, and 
no aircraft can take off without these controls 
being completed first.

Uçuş Ekibi
Olmadan
Uçak Kalkmaz!
Her uçuş için ayrı bir uçuş ekibi 
belirlenir. Bahsedilen rötarlar nedeniyle 
ekibin alana gelmesi gecikirse, uçak 
rötar yapar ve yeni ekibin hazırlanması 
beklenir.

An Aircraft Can’t Take Off Without 
Its Crew!: Separate teams of crew 
members are assigned to each flight. 
If crew members can’t make it to the 
airport on time due to delays mentioned 
above, the flight is delayed and their 
preparations awaited. 

Biz geliyoruz
ama siz
müsait misiniz?

Sadece bulunduğunuz havalimanı veya 
uçacağınız uçak değil, gideceğiniz şehirdeki 
havalimanı da inişe uygun olmalıdır. 
Hava şartları, yoğun hava trafiği, şüpheli 
durumlar, güvenlik önlemleri gibi etmenler 
uçuşu geciktirebilir.

“We’ll be coming over there, is that 
alright?”: It’s not only the airport you’re 
flying from or the aircraft you’re travelling 
in that needs to be properly ready, but also 
the airport in your city of arrival. Weather 
conditions, heavy air traffic, suspicious 
circumstances, and security measures can 
all delay a flight. 
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik ve pasaport kontrol 
geçiş noktalarında Fast Track (Hızlı Geçiş) kullanarak  yurt 
içi ve yurt dışı seyahatlerinizde bu özel hizmet ayrıcalığının 
keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Pegasus misafirleri Fast Track 
hizmetinden %25 indirimli olarak faydalanabiliyor. Misafirler, 
Fast Track hizmet noktasında görevli personele satın alım 
işlemleri sonrası mobil telefonlarına kısa mesajla gelen kodu 
göstererek geçiş yapabilir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İstanbul Sabiha Gökçen
Fast Track hizmeti

Pegasus misafirlerine

% 25 İndirimli

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

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

Konforlu,
Hızlı,

Kolay Geçiş

Comfortable,
Fast,

Easy Transition

FAST TRACK HİZMET NOKTALARI
FAST TRACK SERVICE POINTS

Pegasus Guests Pay 25% 
Less for Fast Track Service at 
Istanbul Sabiha Gökçen Airport
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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.  



Travel
••• seyahat

DÜNYADAN ve TÜRKİYE’DEN GEZİ NOTLARI
TRAVEL NOTES from TURKEY and the WORLD

Ma LAUTE
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E n d - o f - S u m m e r  P a r t y 
o n  t h e  P e n i n s u l a : 
T H E  B O D R U M  C U P

Bodrum Cup Uluslararası Yelkenli Yat 

Yarışları, 17-22 Ekim tarihleri arasında yelken 

tutkunlarını 28’inci kez buluşturuyor.

The Bodrum Cup International Sailing Regatta 

brings yachting enthusiasts together for the 

28th time between October 17-22.

Y a r ı m a d a ’ n ı n  Y a z  S o n u  Ş e n l i ğ i 

BODRUM
CUP 

YAZI / BY Şule KÖKTÜRK FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ VE  BODRUM CUP ARŞIVI
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Y a r ı m a d a ’ n ı n  Y a z  S o n u  Ş e n l i ğ i 

BODRUM
CUP PEGASUS 

UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

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

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Bodrum from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
39.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Bodrum’un engin mavisinin üzerinde, 
kuğuları andıran görüntüleriyle yelkenli 
teknelerin yarıştığı Bodrum Cup Uluslararası 
Yelkenli Yat Yarışları, 28’inci yılında da  
dostluk ve keyifli rekabeti aynı anda yaşatıyor. 
Motorlarını susturup yalnızca yelkenleriyle 
yol alan teknelerin izleyenleri büyülediği 
yarışta, rengârenk balon yelkenler de açılınca 
maviyle kucaklaşan bir renk cümbüşü 
başlıyor. 

Mavi Yolculuk’tan Şenliğe... 
80’li yıllarda küçük teknelerle yapılan Mavi 
Yolculuk turlarına olan talebin artması, 
Bodrum’daki ahşap tekne üretimine hız 
kazandırmış. Bu gelişme, sünger avcılığı ile 
uğraşan eski denizciler için yeni bir iş alanı 
açarken, yelken kullanımında tecrübeli gemi 
adamı ihtiyacını da artırmış. 1989 yılındaki 
ilk Bodrum Cup, Era Bodrum Yelken Kulübü 
tarafından, sektördeki bu açığın giderilmesi 
ve Mavi Yolculuk teknelerinde yelken 
kullanımının özendirilmesi ve arttırılması 
amacıyla düzenlenmiş. 

Now in its 28th year, The Bodrum Cup is 
once again bringing camaraderie and friendly 
competition to Bodrum, as participating 
sailing yachts glide like swans over the deep 
blue. The competing yachts rely solely on the 
winds in their sails to advance over the course. 
Onlookers are enthralled by the rainbow of 
colors, as the multi-colored spinnakers are 
unfurled against the bright blue sea.

From “Blue Cruise” to Festival
A rise in demand for the small-vessel tours 
known as “Blue Cruises” in the 1980s spurred 
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Bodrum Cup’ta bu yıl 
100’ün üzerinde yerli ve 
yabancı tekne yarışıyor 

ve yarışlara 1.500’e yakın 
kişi katılıyor.

More than 100 yachts 
from Turkey and abroad 
will be competing in this 
year’s The Bodrum Cup, 
which will host around 

1,500 participants.

28 YILDA RAKAMLARLA 
BODRUM CUP
BODRUM CUP 

IN 28 YEARS BY 
NUMBERS

Katılımcı yat sayısı
Number of 
participating yachts

2.045

Katılımcı kişi sayısı
Number of 
participants

30.000

Yarışılan etap sayısı
Number of laps 125

Konaklanan koy 
ve liman sayısı
Number of 
stopovers (bays and 
harbors)

108

Yarışılan mil
Number of miles 
covered

1.728



Bodrum Cup, her yıl büyük ve renkli bir 
kortej yürüyüşü ile başlıyor. Yine Bodrum 
Limanı’ndan “start” alan ve dokuz ayrı tekne 
kategorisinde gerçekleşen bu yılki yarışlar; 
Bodrum-Gümüşlük / Gümüşlük-Leros 
Adası (Yunanistan) / Leros-Leros / Leros-
Canyon Ranch ve Canyon Ranch-Yalıkavak 
Palmarina etaplarını içeriyor. Konaklamalar 
da Gümüşlük, Leros, Canyon Ranch ve 
Yalıkavak Palmarina’da gerçekleşiyor. 
Yelken tutkunlarının denizde gün boyu 
devam eden rekabetlerinin ardından karada 
bir araya geldikleri konaklama akşamları 

wooden-boat production in Bodrum. Not only 
did this create new job opportunities for the 
old sailors that once went fishing for sponges, it 
also increased the need for experienced sailors 
with knowledge of the ins and outs of sailing. In 
1989, the Era Bodrum Sailing Club organized 
the first Bodrum Cup with the aim of filling this 
gap in the sector and popularizing the use of 
sails on Blue-Cruise yachts.
Every year a large and colorful parade kicks 
off  The Bodrum Cup. Participating yachts are 
competing in nine different categories this 
year, with the race, as usual, starting off in 
Bodrum Harbor. The first leg of the Cup ends in 
Gümüşlük, with the subsequent legs covering 
Gümüşlük-Leros (Greece), Leros-Leros, Leros-
Canyon Ranch and Canyon Ranch-Yalıkavak 
Palmarina, including overnight stays in 
Gümüşlük, Leros, Canyon Ranch and Yalıkavak 
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ve bu akşamlara eşlik eden müzik, dostluk 
ortamının olmazsa olmazları. 
Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, 
yarışların yatçılığın seviyesinin yükselmesine 
çok önemli katkı sağladığını belirtiyor ve 
şöyle devam ediyor: “Bodrum Cup aynı 
zamanda bilenlerin bilmeyenlere yelkenli ve 
denizciliği öğrettiği, bu ruhun aşılandığı bir 
okuldur. Ahşap yatlarda yelken kullanımını 
yaygınlaştırarak yat turizm sezonunun 
on iki aya çıkarılmasına büyük bir katkıda 
bulunmuştur. Deniz üstünde oluşturduğu 
görüntüler ise yurt dışı tanıtımımızda Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın kullandığı güzel bir 
arşiv oluşturmuştur.”

Dostluk Bağı
Era Bodrum Yelken Kulübü’nün 
organizasyonu olan ve tüm denizcilik 
sektörünün aktif katkılarıyla düzenlenen 
Bodrum Cup’ta bu yıl Muğla Büyükşehir 
ve Bodrum Belediyeleri de aktif rol alıyor. 
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 

Palmarina. Following a day of competition at 
sea, sailing fans come together on shore and 
stay the night, which wouldn’t be complete 
without an evening of music and socializing 
with friends.
As Erman Aras, the honorary director of The 
Bodrum Cup, explains, the races have been 
very important in raising the level of sailing 
competence. He adds: “The Bodrum Cup is 
also a school where people who know about 
sailing and ship handling teach those who 
don’t, so they’re infected with the spirit of the 
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2016 yarışları, Bodrum-
Gümüşlük / Gümüşlük-

Leros Adası (Yunanistan) 
/ Leros-Leros / 

Leros-Canyon Ranch ve 
Canyon Ranch-Yalıkavak 

Palmarina etaplarını 
içeriyor. 

Bodrum-Gümüşlük, 
Gümüşlük-Leros 

(Greece), Leros-Leros, 
Leros-Canyon Ranch and 
Canyon Ranch-Yalıkavak 
Palmarina make up the 
different stages of the 

2016 Bodrum Cup.

STS BODRUM OKUL GEMİSİ
STS Bodrum Training Ship

Bodrum Cup’ın amacı doğrultusunda geliştirilmiş 
bir proje olan “STS Bodrum Okul Gemisi”, 
Bodrum Cup’a katılan gençlerin eğitim ihtiyaçları 
ortaya çıkınca bir “deniz laboratuvarı” olarak 
hayata geçirilmiş. 
Era Bodrum Yelken Kulübü Başkanı 
Erman Aras’ın fikir babası olduğu, Yücel 
Köyağasıoğlu’nun da mimarlığını ve uygulamasını 
yaptığı gemi, denize gönül vermiş kişiler 
tarafından imece usulüyle yapılmış. Cumhuriyet 
tarihimizin ilk yelkenli eğitim gemisi olan STS 
Bodrum, 2001 yılında denize indirilmiş. Bugüne 
kadar binden fazla denizcinin eğitim aldığı 
gemide yelken, gece seyri ve genel denizcilik 
eğitimleri veriliyor. 

A project developed in line with the aims  of The 
Bodrum Cup, the “STS Bodrum Training Ship” was 
established as a “marine laboratory” when it became 
clear that there was a need to train the youth 
participating in The Bodrum Cup. The project was 
the brain-child of Era Bodrum Sailing Club President 
Erman Aras. Yücel Köyağasıoğlu designed the ship 
and supervised its construction, which was a 
collective effort on the part of individuals who have 
spent their lives devoted to the sea. Launched in 
2001, the STS Bodrum is the first training sailboat 
in the history of the Turkish Republic. To date, over 
1,000 sailors have been trained on the ship, which 
offers courses in sailing, night navigation and general 
maritime education.





Mavi Yolculuğun başladığı ilk günden bu yana 
kendini hızla geliştiren Bodrum guletlerinin, 
bu görkemli yarış sayesinde yeniden görücüye 
çıktığını belirterek “Bodrum Cup, iki komşu 
ülke Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
dostluk bağlarını güçlendirmesi açısından da 
oldukça önemli bir organizasyondur” diyor.
Bu yıl 28’inci kez düzenlenen Bodrum Cup, 
Yarımada’nın ve Güney Ege sularının yaz sonu 
şenliği. Bodrum Cup’la büyüyen çocuklar da 
bugünün yarışçıları artık.

sea.” It’s made a great contribution in terms of 
spreading the yacht-tourism season out over 
the entire year by encouraging the wooden 
ships to hoist their sails. Photographs of the 
spectacle created on the sea have turned out to 
be a useful archive for the Ministry of Culture 
and Tourism to use in promoting Turkey 
abroad.

Bonds of Friendship
The Bodrum Cup is organized by the 
Era Bodrum Sailing Club with the active 
participation of the entire marine sector. 
This year, both the Muğla Metropolitan and 
Bodrum Municipalities will also play active 
roles. According to Bodrum Mayor Mehmet 
Kocadon, Bodrum-made schooners have 
developed rapidly since the “Blue Cruises” 
were first initiated, and they’ve come into their 
own once again, thanks to this magnificent 
race. “The Bodrum Cup is also a very important 
organization because it strengthens the 
bonds of friendship between two neighboring 
countries, Turkey and Greece”, he adds.
This year marks the 28th year of The Bodrum 
Cup, an end-of-summer festival for the 
peninsula and all of the South Aegean. The kids 
who grew up watching The Bodrum Cup are 
now competing in it.

Bodrum Cup, bu yılki 
konaklama akşamlarında 
Gökhan Türkmen, Ayhan 

Sicimoğlu ve Nilüfer’i 
konuk ediyor.

The evening performers 
at this year’s The Bodrum 
Cup are Gökhan Türkmen, 

Ayhan Sicimoğlu and 
Nilüfer.

TIRHANDİL CUP
8-9 Ekim/October

Era Bodrum Yelken Kulübü 
çatısı altında bu yıl ilk kez 
“tırhandil” tarzı ahşap 
tekneler için ayrı bir yarış 
düzenleniyor. Yalnızca, 
denizlerin zarif ve “denizci” 
yelkenlisi tırhandillerin 
katılımına açık olan “Tırhandil 
Cup”, 8-9 Ekim tarihlerinde, 
Bodrum Limanı çıkışlı iki 
etapta gerçekleşiyor. 

The Era Bodrum Sailing Club 
will be organizing the first race 
especially for the wooden boats 
called “tırhandil”, the elegant 
sailing ships known as the 
“sailor’s choice”. The “Tirhandil 
Cup” will take place on October 
8-9 in two stages starting at the 
Bodrum Harbor.
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MOTOSİKLET İLE CENNET

COĞRAFYALARA

Bütçeniz ne olursa olsun, şehirden çok kopmadan huzur barınızı yükseltecek 
enfes bir rota ile tazelenmeniz, şehrin gürültüsünden mehtabın sessizliğine 
uzanmanız mümkün. Bunun tadına varmak için her fırsatta yola düşenler 
var. Tıpkı Alp Mor gibi. O bir motosiklet sevdalısı seyyah. Yakın bir tarihte 

motosikletiyle dünya turuna çıkacak. Bu tur öncesi sizler için, düşük bütçelerle 
kısa mesafelerde ufkunuzu genişletecek, belki de hiç görmediğiniz doğal 
ve tarihi değerleri yeni motosikleti Yamaha Tracer 700 ile gezdi. İşte onun 

gözünden ve dilinden çok özel rotalar.

YAZI ve FOTOĞRAF Alp MOR
www.motorumla.net

instagram/ motorumlanet  
facebook/ motorumlaNET

SALDA GÖLÜ



İlk Etap: Pürenli Yaylası 
ve Frig Vadisi
Uzun bir yolculuktan İstanbul’a yeni 
dönmüşken, Tracer 700’üme atladığım 
gibi rotamı yaylalara doğru çevirdim; 
çünkü yükseklerde olmak gibisi yok. 
İlk durağım, sabahları inek çanlarıyla 
uyandığım, hazır telefon, internet hiç 
çekmez iken kendime sınırsız zaman 
ayırdığım Pürenli Yaylası oldu. Düzce’ye 
28 kilometre mesafede, yeşilin tondan 
tona büründüğü bu yaylada beni mest 
eden ve motosiklet tutkunu okurları da 
eminim ki etkileyecek olan, yüzlerce 
kilometre tepmeksizin Karadeniz 
havası soluyabilmekti. Elbette Doğu 
Karadeniz’in büyüsüne diyecek yok 
ama amaç bu zamansızlıkta birkaç 
günlüğüne şehir gürültüsünden 
uzakta temiz hava solumaksa eğer, 
Düzce de iyi bir alternatif. Sonuçta 
yeşil aynı yeşil, oksijen aynı oksijen...
Pürenli’den hemen sonra rotamı Frig 
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Vadisi’ne çevirdim. Yaylalardan düze 
inmişken sürüş de hâliyle iki kat keyif 
vermeye başladı. Açıkçası gözüm yeşile 
alışmışken buraya uyum sağlamak 
biraz zor oldu ama Kütahya, Afyon ve 
Eskişehir üçlüsünün arasında kalan 
bu vadi, mimarisiyle, mağaralarıyla 
ve diğer doğal özellikleriyle beni hep 
etkilemişti zaten. Frig mağaralarını 
da görür görmez ev belledim, en sıcak 
havalarda bile serinliğini muhafaza eden 
kovuklara sığındım. Sözün özü; Frigya 
medeniyetinin tüm izlerini taşıyan bu 
vadi, trekking, kamp ve motosiklet için 
enfes bir güzergâh. 

Mis Kokularla, Salda’ya, 
Ardından Ulubey Kanyonu’na… 
Yola tam gaz devam... Şaka bir yana hiç 
öyle sürat yapmaya lüzum yok. Ben sakin 
kullanmak taraftarıyım. Benim gibi siz 
de “Yol tutkunuyum” diyorsanız, yeni 
Yamaha Tracer 700 bu iş için de biçilmiş 
kaftan. Salda Gölü öncesi mis kokulu 
lavanta bahçelerine doğru sürdüm 
Tracer’ımı usul usul. Benim için ilklerin 
yaşandığı bir yer oldu Isparta’nın 
Kuyucak Köyü, mis kokulu lavantalar 
başımı döndürdü girer girmez. 
“Güller Şehri” diye bilinir Isparta ama 
turizme yakın zamanda kazandırılmış 
lavanta bahçeleri, kentin bu unvanını 
değiştirecek gibi görünüyor. Talihsizlik 
ya, hasat zamanı oradaydım, o güzelim 
kokuları saçan lavantaları dallarında 
salınırken görmek kısmet olmadı. 
Benim de, ansızın bastıran baş ağrımı 
dindirecek bir çimdik lavanta yağımdan 
başka hiçbir şey kalmadı elimde. 

“YOL TUTKUNUYUM” DIYORSANIZ, 
YENI YAMAHA TRACER 700 BU IŞ 

IÇIN BIÇILMIŞ KAFTAN. 

ALP MOR

PÜRENLİ YAYLASI LAVANTA TARLALARI

FRİG MAĞARALARI



Ve Salda’dayım! Beyaz ipeksi 
kumlarından dolayı “Türkiye’nin 
Maldivler’i” deniyor buraya ama 
benim için burası Mars. Mars, ne 
alâka? Söylenen o ki, Salda’daki kaya 
yapısı ile Mars’ınki benzeşiyormuş, 
o nedenle Mars! Yine de gönüllerde 
“Yerli Maldivler” diye taht kurmuş bir 
kere. Mavisi ve beyazı ile büyüleyici bir 
görüntüsü var Salda’nın… Gölün şifalı 
suyundan ya da derinlikte birinciliğinden 
uzun uzun bahsetmeye pek de lüzum 
yok esasında. İnternette ufak çaplı 
bir araştırmayla bu bilgilere kolayca 
erişebilirsiniz. Kış bastırmadan gölün 
berrak sularına kendinizi bırakıp o 
yumuşak kumlara ayak basmanız sizi 
Salda hakkında ziyadesiyle bilgi sahibi 
yapacaktır zaten. Burdur’un bu eşsiz 
cennetine geldiğinizde, şiş yemeden 
dönmeyin derim. Ben Salda’ya 4 km 
uzaklıktaki Yeşilova’da yedim, bu ilçedeki 
mekânları tavsiye ederim.  
Bir sonraki durağım Ulubey Kanyonu, 
bölgede görülmeye değer muazzam 
yerlerden bir diğeri. Ulubey Çayı’nın 
beslediği bu devasa kanyon, aslında 
birden çok kanyonun birleşmesiyle 
oluşuyor. Büyüklük olarak da dünyanın 
sayılı kanyonları arasındaymış Ulubey. 
Hazır oralara gitmişken, Clandras 
Köprüsü’nü ve Blaundus Antik Kenti’ni 
de es geçmeyin derim.
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ULUBEY KANYONU CLANDRAS KÖPRÜSÜ

SALDA GÖLÜ

BLAUNDUS ANTİK KENTİ



Uludağ-Göller 
Bölgesi’nden İstanbul’a
Son durağım Uludağ-Göller Bölgesi, 
artık eve dönüş vakti... Başladığım 
noktadan da yüksekte; 2.330 metre 
rakımda bir yanım Kilimli Göl, 
öte yanım sarp, çıplak kayalıklar. 
Kayakseverler bu bölgeyi kışın tercih 
edebilir ama dondurucu soğuklar 
bastırmadan zirveye yürürken -hem 
de bulutların içinden geçerek- alınan 
haz da en az kayak yapmak kadar keyifli 
bana kalırsa. Buzul Çağ’dan kalma 
göllerin serinliği, taşlar arasından iplik 
gibi sızan su, o suyun lezzeti... Uludağ 
beni büyüledi. Yükseklerin gizemine, 
haşmetine her zaman hayrandım ama 
bu kadarını beklemiyordum. Eve doğru 
sürerken kafa radyomda hüzünlü bir 
melodi çalmaya başlamıştı bile. Tek 
tesellim bu güzel diyarın İstanbul’a çok 
yakın olmasıydı. 
Bu çetin yolu kolaylaştırıp güzelleştiren, 
sınıfına göre çok hafif olduğundan 
sürüş kolaylığı sağlayan; yaylalardan 
vadilere, kanyonlardan tepelere farklı 
yol şartlarına kolayca adapte olabilen 
ve düşük yakıt sarfiyatıyla cebimi de 
güldüren Tracer 700’ümle uzakları 
yakın etmeye devam edeceğim yine. 
“Tekerim düz bassın!”

YENI TRACER 700 ILE YENI
ANILAR BIRIKTIRME  VAKTI

Başka bir dünya keşfetmek, yeni ve 
unutulmaz anılar biriktirmek ve her virajda 

eğlencenin tadına varmak için Avrupa 
genelinde motosiklete ilgi yoğunlaşıyor. 
Bu özgür dünyanın kapılarını aralamak, 
ufuklarını genişletmek isteyen ve sayısı 

her geçen gün artan motosiklet tutkunları, 
Sport Tourer serisinin uygun maliyetli, 

erişilebilir ve heyecan verici modellerine 
yöneliyor. Bağımlılık yaratan yeni Yamaha 

Tracer 700, oldukça başarılı MT-07 
platformundan geliştirilmiş.

Teknolojisi ve cesur tasarımıyla uzun 
mesafeli yolculuklarda konforlu bir sürüş 

keyfi sunan yeni Yamaha Tracer 700, 
yüksek hızlı sürüşlerde üst düzey denge 

sağlıyor. Keyifli bir gezi ve unutulmayacak 
anılar yaşatmaya aday Tracer 700 ile ister 
hafta sonu yakın çevreye kısa yolculuklar 

yapın, ister uzun süreli kıtalararası 
turlara çıkın. Motosiklet sürücüsü için 

uzun yolların tüm zorlu koşullarını en aza 
indiren yeni Yamaha Tracer 700, tasarım 
ve teknik anlamda mükemmele ulaşırken, 

kullanıcısına sezgisel sürüş deneyimi 
yaşatan tam bir uzun yol aracı.
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Türkiye’de her gün yeni bir tematik eğlence parkı açılırken, her 
biri hem birbirleri hem de dünyadaki örnekleri ile yarışıyor.

A new theme park is opening in Turkey almost every day, 
and they’re giving each other – as well as world-famous 

amusement parks – a run for their money.

BANA BIRAZ
ADRENALIN LUTFEN!

A Little Adrenaline, Please!

YAZI / BY Şule KÖKTÜRK

VIASEA



drenalinin fazlası birçoğumuza fazla gelmiş, 
onu beklemesi için bir köşeye bırakmışızdır. 
“Roller coster’lar, bangee jumping’ler ya da 
onlarca metre yükseklikten denize atlamak 
insana ne katabilir?” diye düşünmüş, 
“Eğlenceyi tadında bırakalım gençler” deyip 
kaçmış olabilirsiniz. Hayat nefes aldığınız 
değil nefesinizi kesen anların toplamıysa eğer, 
eğlence parkları da nefesinizin kesilmesi için 
hiç fena bir seçenek değil. Avazınız çıktığı 
kadar bağırsanız bile kimsenin umurunda 
olmaması da cabası. Türkiye’de son yıllarda 
art arda açılan eğlence parkları sizi bu 

çılgınlığa çağırıyor. İstanbul Eyüp’te açıldığı 
günden bu yana ilgi odağı olan Vialand; Antalya’da 
bu yaz açılan, herkesin kendi efsanesini yarattığı 
The Land of Legends Theme Park; özellikle 
içindeki 25 bin metrekarelik “Masal Adası”yla 
ziyaretçilerini hayallere sürükleyen Ankara Sincan 
Harikalar Diyarı Parkı; NASA ve ESA’dan alınan 
gerçek zamanlı uzay görüntüleriyle anlatımların 
yapıldığı Eskişehir Sabancı Uzay Evi ve masal 
şatosuyla büyüleyen Sazova Parkı; Ordu’da bu yıl 
sonunda yapımının tamamlanması planlanan 
Çikolata Parkı... Türkiye’deki tematik eğlence 
parklarına sürekli bir yenisi ekleniyor. 

Excess adrenaline is too much for most of us. 
“What’s the point of roller coasters, bungee 
jumping, or throwing yourself into the sea from 
insane heights?” you may have asked yourself. 
Or maybe you managed to get out of things by 
saying “Let’s leave it to the youngsters to enjoy 
themselves.” But if life is less about the breaths you 
take than about the times that take your breath 
away, then spending some time in an amusement 
park might not be a bad idea after all. Plus, no one’s 
going to care if you shriek at the top of your lungs. 
With all the amusement parks that have opened 
up one after another in Turkey over the past few 
years, this craziness is calling your name. Vialand, 
in Eyüp, Istanbul, which has been popular since day 
one; “The Land of Legends Theme Park”, which 
opened in Antalya this year, where everyone creates 
their own legend; “Wonderland Park” in Sincan, 
Ankara, especially with its 25,000 m2 “Fairytale 
Island” that lets visitors follow their dreams; the 
“Sabancı Space House” in Eskişehir, which employs 
real-time footage of space taken from NASA and 
ESA in its installations; the enchanting castle of 
“Sazova Park”, also in Eskişehir; and “Chocolate 
Park” in Ordu, which should be completed by the 
end of this year... Turkey is constantly adding new 
themed adventure parks.
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A
THE LAND OF LEGENDS THEME PARK

SAZOVA PARKI VIASEA

THE LAND OF LEGENDS THEME PARK
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İklim Temalı İlk Akvaryum
Sahaya yeni çıkmış olması vesilesiyle, 
biz de İstanbul Tuzla’da, Viaport Marina 
içerisinde konumlanan Viasea’yi ziyaret ettik. 
Akvaryum, Tema Park ve Entertainment 
olmak üzere üç ana bölümden oluşan 
parkı gezmeye Akvaryum’la başladık. Su 
yaşamın kaynağıysa, bunun kanıtını 12 
bin deniz canlısını içinde barındıran bu 
akvaryumda görebiliyorsunuz. Akvaryumun 
en önemli özelliği dünyanın ilk “iklim 
temalı akvaryumu” olması. Aynı iklim 
kuşağında yaşayan deniz canlılarını bir arada 
görebileceğiniz akvaryumun her bölümünde, 
alanında uzman rehberlerden bu balıkların 
öykülerini dinleyebiliyorsunuz. Dahası 
her iklim kuşağının içindeki akvaryumlar, 
ülkelerin tarihlerinden esinlenerek yer altı 
batığı şeklinde tasarlanmış. Kendinizi kısa bir 
süreliğine de olsa o ülkelere seyahat ederken 
yakalıyorsunuz. 

The First Climate-Themed Aquarium
Considering that it’s the new kid on the block, 
we went and paid a visit to Viasea, located at 
the Viaport Marina in Tuzla, Istanbul. The 
park is divided into three main sections: 
Aquarium, Theme Park and Entertainment. 
We started at the Aquarium, which houses 
12,000 sea creatures – proving that water is 
indeed the source of life. The most important 
feature of this aquarium is that it’s the world’s 
first “climate-themed aquarium”. In other 
words, each section of the aquarium has 
brought together different forms of sea life 
native to the same climate for you to observe, 
and you can learn all about them from the 
expert guides stationed there. Interestingly, 
the aquariums in each climate zone have 
been designed to look like sunken cities, with 
inspiration taken from the sea creatures’ home 
countries, so you can feel as if you’re on a visit 
overseas, even if it’s just a quick one.
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Akvaryumun her bölümünde, alanında uzman rehberlerden 
bu balıkların öykülerini dinleyebiliyorsunuz.

In each section of the aquarium, you can hear fish stories 
told by expert guides.

Akvaryumun en önemli 
özelliği, dünyanın 

ilk “iklim temalı 
akvaryumu” olması. 

The aquarium’s most 
important feature is 
that it’s the world’s 

first “climate themed 
aquarium”.





Go Ahead, Give It A Try
Are you one of those people who have 
wondered, “What in the world can someone 
get out of accelerating to 110 kilometers 
in two seconds, climbing to a height of 
55 meters, experiencing the sensation of 
plummeting to the ground at the same 
speed, and then spinning around like a 
corkscrew for about a kilometer? That’s 
exactly what we did at the “Red Fire 
Coaster”, our first stop at the Viasea Theme 
Park. Hold that thought after you’ve tried 
it yourself, if you can get your legs to 
stop shaking – or just forget about it, and 
enjoy the park’s other rides. If you’ve got 
the courage, you can have a go at some 
other wild rides like the “Torpedo” and 
“Whirlpool” – unless, of course, you’re not 
still thinking about the “Red Fire Coaster”. 
If you don’t want to wear out your adrenal 
glands, you can head to the Entertainment 
section and continue at a slower pace with 
bowling, films and arcade games.
Did you know that a shot of adrenaline 
will restart the heart? If you feel like your 
heart’s stopped beating, then it’s time to 
inject a little adrenaline into your life!

Korkmayın Deneyin
Siz de “İnsan iki saniyede 110 kilometre hıza 
ulaşıp 55 metre yukarıya çıkıp sonra aynı hızla 
aşağı çakılıyormuş hissini yaşadıktan sonra 
üzerine de aynı hızla bir kilometre boyunca 
defalarca dönünce ne elde edebilir ki?” diye 
düşünenlerden misiniz? Viasea Tema Park’ta 
bize bunu yaşatan ilk durağımız “Red Fire 
Coster”ı denedikten sonra, bacaklarınızın 
titremesine engel olabilirseniz bu cümleye 
bir geri dönün ya da boş verin, dönmeyin 
ve parktaki diğer eğlence ünitelerinin 
tadını çıkarmaya bakın. Cesaretiniz 
varsa parktaki “Torpido”, “Girdap” gibi 
çılgınlıkları da deneyebilirsiniz. Aklınız Red 
Fire Coster’da kalmazsa tabii. Böbreküstü 
bezlerinizi (adrenalin salgılar!) fazla yormak 
istemiyorsanız Viasea Entertainment 
bölümüne geçip bowling, sinema veya salon 
oyunları ile daha sakin bir şekilde güne devam 
edebilirsiniz. 
Durmuş olan kalbe adrenalin zerk 
edildiğini biliyor muydunuz? Eğer bazen 
kalbinizi durmuş gibi hissediyorsanız, biraz 
adrenalinin tam zamanı!

Red Fire Coster, tam bir eğlence canavarı.
The Red Fire Coaster: a monster of entertainment.

Red Fire Coster’a 
binmeden önce korkum 
ağır bastı ve “Kalp krizi 
geçirme ihtimalimize karşı 
doktor var mı?” kelimeleri 
dökülüverdi ağzımdan. 
Neyse ki Acil Müdahale 
Ekibi de varmış. 
Before I got onto the Red 
Fire Coaster I felt a rush 
of fear and had to ask, 
“Is there a doctor around 
in case I have a heart 
attack?” In fact, there is 
an Emergency Squad at 
the park, just in case.
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YA Z I  /  B Y  Ş u l e  K Ö K T Ü R K ,  E g e m e n  A K A R 

F i l m  F e s t i v a l s  A r e 

# b e s t w h e r e t h e y b e l o n g

FILM FESTIVALLERI
#yerindegüzel

October is the time for many 
national and international 

film festivals. Festival films 
can be something to enjoy 
while you’re travelling or 

an excuse for travel in 
the first place. October 

festivals are experienced 
#bestwheretheybelong.

Ekim ayı, yerli ve yabancı pek çok film festivaline sahne oluyor. Festival filmleri, ister 
seyahat ettiğiniz yerde yaşadığınız keyifler arasına katılsın, isterseniz seyahat etmek için 

bahaneniz olsun. Ekim ayında festivaller #yerindegüzel.



ANTALYA 
“FESTİVAL YOLU”YLA 

DAHA GÜZEL

Antalya’s Even Bet ter 
With “Festival  Road”

antalyaf f.com
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During the festival, the 
Glass Pyramid will be 
transformed into a gigantic 
festival hall and the King’s 
Road between the Glass 
Pyramid and the Antalya 
Cultural Center into 
Festival Road.

Yazdan kalma günlerde 
hâlâ aklımızı çelen Antalya, 
bu yıl 53’üncüsünün 16-23 
Ekim tarihleri arasında 
düzenlendiği, Avrupa ve 
Asya’nın en köklü film 
festivallerinden Uluslararası 
Antalya Film Festivali’yle daha da güzelleşiyor. 
“Sinemanın Işığı Antalya’dan Yükselir” 
sloganıyla düzenlenen festivale ünlü aktör 
Gerard Depardieu’nün de aralarında bulunduğu, 
dünya sinemasından pek çok tanıdık isim konuk 
oluyor. Yarışmalı bölümlerine toplam 353 film 
başvurusunun yapıldığı festivalde bu yıl, bir ilk 
gerçekleşiyor: Halkın festival alanında daha 
eğlenceli saatler geçirmesi için Cam Piramit’le 
Antalya Kültür Merkezi arasındaki Kral Yolu’nu 
Festival Yolu’na dönüştüren Festival Komitesi, 
Cam Piramit’i de devasa bir festival merkezine 
dönüştürüyor. 12.00-24.00 saatleri arasında açık 
olan Festival Yolu’nda söyleşiler, yerli ve yabancı 
yıldızlarla imza saatleri, müzik dinletileri, 
atölyeler, sergiler ve birçok etkinlik yer alıyor.

There are still more balmy 
days of summer to be enjoyed 
in Antalya, and the city is all 
the more attractive with the 
53rd International Antalya 
Film Festival, which takes 
place this year between 

October 16-23. One of the longest running film 
festivals in Asia and Europe, the festival slogan this 
year is “The Light of Cinema Shines from Antalya”. 
Actor Gerard Depardieu is among the many well-
known names from world cinema being hosted 
by the festival. This year’s film competition drew 
in 353 submissions. In order to make the festival 
even more enjoyable, for the first time, the festival 
committee has had the King’s Road between the 
Glass Pyramid and the Antalya Cultural Center 
transformed into the Festival Road, with the Glass 
Pyramid itself becoming a gigantic festival hall. 
The Festival Road will be open between noon and 
midnight and will be the site of talks, autograph-
signings by local and international stars, concerts, 
workshops, exhibitions and other activities.

Festival kapsamında, 
Cam Piramit devasa bir 

festival alanına, Cam 
Piramit’le Antalya Kültür 
Merkezi arasındaki Kral 
Yolu da Festival Yolu’na 

dönüştürülüyor. 
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FİLMEKİMİ 
15 YAŞINDA

The 15th Filmekimi 
schedule includes Xavier 
Dolan’s “It’s Only the End of 
the World”, which won the 
Grand Prix at the Cannes 
Film Festival.

15’inci Filmekimi programında, 
Xavier Dolan’ın Cannes Film 
Festivali’nde Büyük Ödül’ü 
kazanan “Alt Tarafı Dünyanın 
Sonu” filmi de yer alıyor.

Filmekimi
Turns 15

f i lmekimi. iksv.org 

İstanbul sonbaharda bir 
başka güzel! Belki de tarihini 
ve denizinin kokusunu 
serin havasıyla birlikte 
içinize çekerek gezebilme 
lüksünden kaynaklanıyordur 
bu mevsimin güzelliği. Ekim 
ayının gözdesi ve bu yıl 15’incisi düzenlenen 
Filmekimi de İstanbul’da sonbahara ayrı bir 
güzellik katıyor. 7-16 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşen festivalin gösterimleri; Beyoğlu ve 
Atlas sinemaları, Nişantaşı City’s Cinemaximum 
ve Kadıköy Rexx Sineması’nda yapılıyor. 
2011 yılından bu yana İstanbul dışında da 
gösterimlerin yapıldığı Filmekimi’nde bu yıl yine 
Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere 
yılın en iyi ve en güncel filmleri ulaştırılıyor. 
Filmekimi, 7-9 Ekim’de Ankara’da, 13-16 Ekim’de 
İzmir’de, 21-23 Ekim’de Bursa ve Eskişehir’de 
gösterimler yapıyor. 

Istanbul has a special 
kind of beauty in autumn! 
Perhaps it’s because the 
cool weather allows us the 
luxury of walking around 
and breathing in the city’s 
history together with the 

fresh sea air. The “Filmekimi (FilmOctober)” 
film festival adds another dimension to 
Istanbul’s autumnal beauty. The festival, now 
in its 15th year, takes place between October 
7-16. Screenings will be at the Beyoğlu and Atlas 
Cinemas, Nişantaşı City’s Cinemaximum and 
the Kadıköy Cinema Rexx. Since 2011, Filmekimi 
has branched out into other cities beyond 
Istanbul. This year, film lovers across Turkey 
will once again be able to enjoy the best and 
latest releases, with Filmekimi screenings on 
October 7-9 in Ankara, October 13-16 in Izmir, 
and October 21-23 in Bursa and Eskişehir.





BOZCAADA ÇEVRE 
İÇİN YARIŞIYOR

Üzüm bağlarıyla, balık sofralarıyla, 
her mevsim büründüğü farklı 
hâlleriyle doğal çekiciliğini koruyan 
beldelerimizden Bozcaada, 12-16 
Ekim tarihleri arasında 3. Bozcaada 
Uluslararası Ekolojik Belgesel 
Festivali’ne (BIFED) ev sahipliği 
yapıyor. Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği ve 
Bozcaada Belediyesi’nce düzenlenen festivalde, 58 
ülkeden başvuran toplam 280 belgesel arasından seçilmiş 
olan 16 film yarışıyor. Aynı zamanda Festival Başkanı 
da olan Bozcaada Belediye Başkan Hakan Can Yılmaz, 
önemli çevre sorunlarını ele alan festivalin çevreye 
duyarlı herkes için yeni bir platform oluşturduğunu 
söylüyor. Festivalin bu yılki en dikkat çekici temalarından 
“Köye Dönüş”ü sorduğumuz Yılmaz, “Bütün dünyada 
köyler boşalıyor ve bu büyük kitle, güvencesiz ve kalitesiz 
işlerde kentlerde toplanıyor. Boşalan köylerle birlikte 
küçük çiftçilik, yerel tohumlar ve geleneksel bilgi ve 
mimari yok oluyor. Dolayısıyla “Köye Dönüş” konusu son 
derece önemli” diyor. Başından bu yana festivalin Genel 
Koordinatörlüğünü üstlenen Petra Holzer Özgüven de 
festivalin çevre sorunlarına farklı boyutlarda öneriler 
getirdiğini anımsatıyor. Çevreye verdiğimiz hasarları geri 
döndürmenin hayli zor olduğuna işaret eden Özgüven, 
“Bir rüya da olsa mücadele etmek gerekiyor” diyerek 
festival hedeflerinin altını çiziyor. 

With its vineyards, its seafood, and 
its exquisite beauty unique to every 
season, Bozcaada is an island known for 
protecting its natural heritage. From 
October 12-16, the island plays host to 
the 3rd Bozcaada International Festival 
of Ecological Documentaries (BIFED), 

organized by the Bozcaada Tourism Business Association and 
the Bozcaada Municipality. Sixteen films selected from among 
280 submissions received from 58 countries will compete at 
the festival. Bozcaada Mayor Hakan Can Yılmaz, who also 
chairs the festival, says the festival highlights important 
environmental problems and has created a new platform for 
all those concerned with ecology. With regard to “Return to 
the Village”, one of the most intriguing themes of this year’s 
festival, Yılmaz states: “All around the world, villages are 
becoming depopulated, and masses of people are moving to 
cities for menial jobs that lack security. As the villages empty 
out, small-scale farming, local seeds and traditional knowledge 
and architecture are disappearing, which makes the idea of 
“returning to the village” so important.” Petra Holzer Özgüven, 
who has been the general coordinator of the festival since its 
inception, notes that the festival raises various suggestions for 
addressing environmental problems. While she points out the 
difficulties in undoing the damage we’ve inflicted on nature, 
she highlights the festival’s aim: “The fight must continue, even 
if it’s a dream.”

BIFED focuses on issues such 
as climate change, garbage 
mounds, the effects of coal 
mines and power plants on 
the environment, and the 
disappearance of local cultures 
and traditional production.

BIFED; küresel ısınma, çöp yığınları, kömür 
madenleri ve enerji santrallerinin çevresel 
etkileri, yerel halkların ve geleneksel üretimin 
yok oluşu gibi çevre sorunlarını ele alıyor. 

Bozcaada Competes 
For The Environment

bifed.org
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BEYRUT’TA 
FİLM RÜZGÂRI

The festival 
competition 
includes three 
separate 
categories: 
“Feature Film”, 
“Short Film” and 
“Documentary”.

Orta Doğu’nun en ilgi çeken 
şehirlerinden Beyrut, bu 
yıl 5-13 Ekim tarihleri 
arasında 16’ncısı düzenlenen 
Beyrut Uluslararası Film 
Festivali’nde sinemaseverleri 
ağırlıyor. Arapça ve Fransızca 
dillerinde çekilen filmlerin ağırlıkta olduğu 
festivalde, heyecanla beklenen yapımların 
yanı sıra, yarışmaya katılan filmleri de izlemek 
mümkün. Festival, geride bıraktığı 16 yılın 
ardından ifade özgürlüğü ve insan hakları 
konularında öncü bir platform hâline gelmiş 
olmanın gururunu yaşıyor. Dünyanın dört 
bir yanındaki bağımsız film yapımcılarının 
desteklendiği ve seçilen film kalitesinin beğeni 
topladığı festivalin açılış ve kapanışına Grand 
Cinemas ABC Achrafieh ev sahipliği yapıyor.

One of the most popular 
cities in the Middle 
East, this year Beirut 
welcomes film fans to the 
16th Beirut International 
Film Festival on October 
5-13. The majority of 

films on the festival program are in Arabic 
or French and include competition films as 
well as eagerly awaited productions. After 16 
years, the festival is proud to have become a 
leading platform on the subjects of freedom 
of expression and human rights. The festival 
supports independent filmmakers from all 
around the world and has been praised for 
the quality of its film selections. The festival 
opening and closing ceremonies will be held 
at the Grand Cinemas ABC Achrafieh.

Festivalde yarışmaya 
katılan filmler, 
“Uzun Metraj”, “Kısa 
Film” ve “Belgesel” 
kategorilerinde 
yarışıyor.  

DÜNYA SİNEMASI 
VİYANA’DA

Cinema Time 
in Beirut 

beirut f i lmfest iva l .org

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Beyrut’a haftanın 
her günü her şey 

dâhil 75,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Beirut from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
75.99 USD.



DÜNYA SİNEMASI 
VİYANA’DA

Viyana Uluslararası 
Film Festivali Viennale, 
Avusturya’nın en köklü 
film etkinliklerinden biri. 
Avusturya’dan ve diğer 
ülkelerden 94 binden fazla 
kişinin katıldığı festivalde 
her yıl Viyana’nın tarihi merkezindeki 
hemen tüm sinemalar, salonlarını bu etkinlik 
kapsamında gösterilecek filmlere açıyor. Dünya 
sinemasından seçilmiş en yeni ve dikkat çeken 
uzun metrajlı filmlerin yanı sıra kısa filmler, 
belgeseller ve deneysel işlerin izlenebildiği, film 
galalarının gerçekleştiği etkinlik, ücretsiz ve 
herkese açık. 20 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşen festival bu yıl da çok sayıda genç 
sinemacıyı ağırlıyor. Festivalin bu yılki özel 
programında dünyaca ünlü aktör Christopher 
Walken ve yönetmen Peter Hutton’a saygı 
gösterimleri yer alıyor. 

The International Vienna 
Film Festival, the Viennale, 
is one of the longest-
running film events in 
Austria. The event attracts 
over 94,000 people from 
Austria and around the 

world each year, with almost all of the movie 
theaters in Vienna’s historical center screening 
festival films. Along with the newest and most 
well-received international feature films, the 
festival also includes screenings of short films, 
documentaries, and experimental works as 
well as gala film openings. This year’s festival 
takes place between October 20 and November 
2 and is free and open to everyone. In addition 
to hosting many young filmmakers, this year, 
the festival’s special screenings program pays 
tribute to actor Christopher Walken and 
director Peter Hutton.

Almost all the cinemas in Vienna’s 
historic center open their doors for 

festival screenings.

Viyana’nın tarihi 
merkezindeki hemen 
tüm sinemalar, 
salonlarını etkinlik 
kapsamında 
gösterilecek filmlere 
açıyor.

World Cinema 
in Vienna

viennale.at

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Viyana’ya 

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

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Vienna from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
45.99 USD.
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Ç O K
G E Z E N L E R

K U L Ü B Ü
 THE  GLOBE TROT TERS  CLUB

YAZI WORDS ÇOK GEZENLER KULÜBÜ The GLOBETROTTERS CLUB

The Other 
AthensPEGASUS 

UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Atina’ya haftanın 
üç günü her şey 

dâhil 40,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Athens from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ three days 
a week; all-inclusive 

prices start at 
40.99 USD.

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

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

ÇOK GEZENLER KULÜBÜ NEDİR? 
WHAT IS THE GLOBETROTTERS CLUB? 
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Dar sokakları, çiçekli kapılar önünde oturan 
insanlarıyla Atina’nın en renkli bölgesi Plaka; 
şık dükkânları, ellerinde paketleri kahvede 
soluklanan yerlileriyle Kolonaki; yüksek 
şehir Akropolis ve dünya tarihine tanıklık 
edebileceğiniz müzesi; gençlerin, geceleri 
canlı müzik dinlemek isteyenlerin meskeni 
Gazi; Atina’nın en merkezi meydanı Syntagma; 
şehrin tarihinde büyük rol oynamış Parthenon; 
şehrin orta yerindeki yeşil vaha Milli Park… 
“Atina’da görülmesi gereken ilk beş yer neresi?” 
diye sorduğunuzda, ağırlıklı cevap olarak 
yukarıdaki “ünlüler” sıralanacaktır size. İşte bu 
yüzden, sizi öteki Atina’yla; bizim gezdiğimiz, 
sevdiğimiz, tekrar tekrar gitmek için yollara 
düştüğümüz kentle tanıştırmak istedik!

Exarchia merkez, 
bunu bilsin herkes!
Sanatçıların, duvarda yaşayan tabloların, 
anarşistlerin mahallesi Exarchia! Ippokratous 
ve Navarinou’nun köşesinden Strefi Tepesi’ne 
kadar çıkan sokaklar arasında dolaşmalı, 
Lycabettus Tepesi’nde günü batırmalı, 
Themistokleous ve Stournari caddelerinin 
kesiştiği mahallenin ana meydanındaki kapı 
önlerinde oturmalı, Koletti sokağındaki 
kahvelerde duraklamalı, Salero’da tapas 
tatmalı, Rozalia’da taverna kültürüyle 
tanışmalı, Ouzadiko’da canlı müzik gruplarını 
dinlemeli, rock seviyorsanız In Vivo’da, iyi 
bir rebetiko konserine denk gelmek için 
de Rembetiki Istoria’da yer ayırtmalısınız. 
Exarchia sokaklarını kaplayan duvar resimleri 
ya da mahallenin politik, kültürel geçmişi 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz 
Pro-art M. Legaki veya Cheapart galerilerine 
uğrayabilirsiniz. 

Plaka, Athen’s most colorful neighborhood, 
with its narrow streets, flower pots by the 
doorways and people sitting out front; 
Kolonaki, filled with elegant shops, locals 
carrying packages and breathing in the aroma 
of coffee; the Acropolis, city on high, a museum 
and witness of world history; Gazi, home of 
youth and anyone wanting to listen to live 
music at night; Syntagma, Athens’ main square; 
the Parthenon, a leading player in the city’s 
history; the National Park, a green oasis in the 
middle of the city... If you were to ask “What 
are the top five places to visit in Athens?” you’d 
most likely be directed to the “famous” places 
listed above. That’s why we want to introduce 
you to the other Athens that we’ve visited, 
loved, and set out to visit over and over again!
 
Exarchia, a secret to share!
Exarchia is a neighborhood of artists, 
murals and anarchists! You should stroll 
through the streets winding from the 
corner of Ippokratous and Navarinou 
up to Strefi Hill, watch the sunset over 
Lycabettus Hill, sit down in the doorways 
along the neighborhood’s main square at the 
intersection of Themistokleous and Stournari 
Boulevards, stop by the cafes on Koletti Street, 
try the tapas at Salero, get to know taverna 
culture at Rozalia, listen to live music at 
Ouzadiko, and make reservations at In Vivo 
if you’re a rock-music fan or at Rembetika 
Istoria to be sure and enjoy a concert of 
rembetiko music. If you want to learn more 
about the street murals in Exarchia or the 
neighborhood’s political and cultural past, you 
can stop by Pro-art M.legaki or the Cheapart 
Gallery.
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KUMSALLARDA 
YAŞAMAK... 
İşte sizin için, Yunanistan’ın 
batıda İyon Denizi’ne, güneyde 
Akdeniz’e, doğuda Ege Denizi’ne 
dağılmış olan ve insana “Cennete 
düştüm galiba!” dedirten en müthiş 
kumsallarını sıralıyoruz: 1-Balos, 
Chania, Girit 2-Porto Katsiki, 
Lefkada 3-Mylopotas, Ios 4-Plaka, 
Naxos 5-Logaras, Paros 6-Mytros, 
Kefalonia 7-St Paul Koyu, Rodos 
8-Kolona, Kytnhos.

Living on a beach... 
And finally, we’ve put together a list 
of the best Greek beaches which can 
be found on the shores of the Ionian 
Sea to the west, the Mediterrenean 
to the south, and the Aegean to the 
east. They’ll make you feel like you’ve 
landed in paradise.  1. Balos, Chania, 
Crete 2. Porto Katsiki, Lefkada 3. 
Mylopotas, Ios 4. Plaka, Naxos 5. 
Logaras, Paros 6. Mytros, Kefalonia 
7. St Paul’s Bay, Rhodes 8. Kolona, 
Xynthos.

PLAKA

BALOS

MYLOPOTAS
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Frequent Travelers’ top 10 Athens
1. Lotte, straight out of a 1950s film… This is the 
quintessential “neighborhood café”. Every detail 
is straight out of your grandmother’s home; the 
mementos of your auntie belong here in this tiny 
place. From the portmanteau to the stools by the 
windows, every piece seems to have been specially 
selected and placed with care to make you feel as if 
you were in a movie.
 2. Grab some snacks, and head over to Cine Thisio… 
It doesn’t matter what’s playing today. The point is to 
eat popcorn, sunflower seeds and roasted chickpeas 
as you sit in the breezy dusk as night starts to fall and 
chat with whoever’s in the seat next to you about 
who the murderer might be. The open-air cinema 
your parents spoke of or which you might have seen 
in some American movie is alive and well in Athens.
3. Meet me in the garden… A favorite pastime 
in Athens is to meet after work in backyards 
or side gardens. We couldn’t decide on our 
favorites, so we thought we’d present you with 
three choices: Underdog, above a pedestrian way 
closed to automobile traffic, it has a feel that’s part 
Scandinavia, part Berlin beer garden; Six d.o.g.s, 
which any resident of Athens would have on the top 
of their list, and metamatic: taf, a representative of 
the “coffee shop+art gallery” variety, where you’ll 
usually find the work of local Athens artists hanging 
on the walls.

Çok Gezen’in favori Atina 10’u
1. Lotte’de, 1950’lerin bir film karesinde… Tam 
da “mahallenin kahvesi” diyebileceğiniz, her 
detayında anneannenizin evinden, teyzenizin 
anılarından bir şeyler bulabileceğiniz küçücük 
bir kahve Lotte. Portmantosundan pencere önü 
taburelerine kadar her şey tek tek  seçilmiş ve 
size bir film setinde yaşadığınız hissini vermek 
için yerleştirilmiş gibi.
2. Çekirdeğinizi kapıp Cine Thisio’ya gelin… 
O gün perdede ne oynayacağının bir önemi yok! 
Maksat karanlık çöker çökmez, püfür püfür 
esen rüzgârın altında, yanımızdakine “Eee katil 
kim?” diye sorarken mısır, çekirdek, leblebi 
kıtlamak. Anne babanızdan dinlediğiniz, bazen 
de Amerikan filmlerinde görüp özendiğiniz o 
üstü açık sinema var ya, işte o Atina’da yaşıyor.
3. Bahçe’de buluşalım… Atina’da favori 
eğlence, iş çıkışında binaların arkasındaki ya da 
arasındaki bahçelerde buluşmak. Favorimizi 
seçemediğimiz için size üç ayrı seçenek 
sunmak istedik. Arabalara kapalı yaya yolu 
üzerinde, biraz Kuzey topraklarının, biraz da 
Berlin’in bira bahçelerini andıran Underdog, 
hangi Atinalıya soracak olsanız bir numarada 
sayacağı Six d.o.g.s. ve çoğu zaman duvarlarında 
Atinalı sanatçıların işlerini görebileceğiniz, 
kahve&galeri konsepti temsilcilerinden 
metamatic: taf.
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Akropolis 
#YerindeGüzel Bu 
ihtişamlı yapıyı 

fotoğraflamak için 
en güzel tepelerden 
biri de Philopappos. 

Acropolis is best 
where it belongs! One 

of the best places 
to take a picture 

of this magnificent 
structure is from up 

Philopappos hill.

UNDERDOG

LOTTE TAF

UNDERDOG
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4. I’m waiting at Tailor Made... We bumped into 
this place while we were wandering around 
Athens looking for somewhere to have a coffee 
It’s not just the coffee that it’s famous for, but 
the crowd of people chatting outside as well. The 
small square on which you can find Tailor Made 
contains Noel to the right and Faust to the left, 
so you can turn it into an evening ritual.
5. Third wave… The third-wave coffee shops 
popular all around Europe have yet to infest 
Athens But if you insist that you can’t take your 
morning walk without a paper cup of coffee in 
hand, you can try Taf on Ammanouil Benaki 
Street.
6. Ama Laxei is wonderful… Okay, sometimes 
we exaggerate when we’re talking about the 
places we really love, but there’s no exaggeration 
when it comes to Ama Laxei! We asked Athens 
natives, “What’s your favorite restaurant?” and 
that was the answer we got. When we went and 
found ourselves a table there, we understood 
why: a beautiful garden, innovative food, lengthy 
conversations – what more could you ask for?

4. Tailor Made’de bekliyorum… Atina’da 
nerede kahve içsek diye bakınırken karşımıza 
çıkan bu dükkan sadece kahveleriyle değil, 
kapı önünde muhabbet eden kalabalıklarıyla 
da ünlü. Tailor Made’in bulunduğu küçük 
meydanı, sağınızda Noel, solunuzda Faust ile 
çevreleyip her akşamüstü uğranacak yerler 
listenize alabilirsiniz.
5. Üçüncü dalga… Avrupa’nın her yerinde 
popüler üçüncü dalga kahveler henüz 
Atina’yı istila etmemiş çünkü burada kahveyi 
nerede içerseniz için, güzel. Ancak illa ki 
“Sabahları elimde karton bardağım olmadan 
yürüyemem!” diyorsanız Emmanouil Benaki 
Caddesi üzerindeki Taf’ı deneyebilirsiniz.
6. Ama Laxei bir harika… Tamam, bazen çok 
sevdiğimiz yerleri anlatırken biraz abartıyoruz 
ama bu, Ama Laxei için geçerli değil! Atina’nın 
birçok yerlisine “En sevdiğiniz restoran 
neresi?” diye sorunca da bu cevabı aldık. 
Gidip masalarına kurulunca nedenini anladık; 
bahçesi güzel, yemekleri yenilikçi, muhabbeti 
uzun, daha ne olsun?
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TAILOR MADE

KILOS SHOP

ANTİKA PAZARI ANTIQUES MARKET

Souvlaki 
#YerindeGüzel Saat 
kaç olursa olsun, 

Kosta’da sıra 
beklemeye değer.

Souvlaki is best 
where it belongs! 

Worth the queue at 
Kosta, no matter what 

the hour is.
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7. Afternoon at the flea market… Turn right 
towards the end of Ermou Avenue, and you’ll 
find a small courtyard with an Athenian flea 
market that’s sure to attract your attention. 
Picture frames, furniture, silverware, heaps of 
heirlooms…First, you should wander around 
among the stalls, and afterwards head over 
to the shop across the street where they sell 
clothing by the kilo and pick yourself up a 
little outfit. When shopping starts making you 
hungry, Kuzina is the place to go.
8. Athens’ shores… The weather is still fine, and 
there are quite a few places where you can jump 
into the sea without stray too far from the city. 
Astir, Nalu and Tok Tok were our favorites.
9.  Baba Au Rhum… If you’re wondering where 
you can go in the evening for local drinks in a 
unique environment, then here’s your answer.
10. A Tour of Modern Art… Breeder, which 
shows work by internationally known Greek 
artists, is located in the site of a former ice cream 
factory. Gallery Vamiali, on the other hand, was 
founded by Sofia Vamiali in 2004. The gallery 
is known for its creative curatorial activity 
that brings together individuals from different 
countries and different artistic disciplines. 
At Gallery Eleni Koroneou, you might catch 
an exhibit by an international art star like 
Michel Majerus, Helmut Middendorf, Martin 
Kippenberger. Gallery 7, one of Athens’ oldest 
and most established galleries, is the place to 
discover artists  working in different media, 
from photography to drawing and installations .

7. Bitpazarında bir öğleden sonra… Ermou 
Caddesi’nin sonlarına doğru sağda, yine küçük 
bir avlu içinde dikkatinizi çekecek Atina’nın 
bitpazarı. Çerçeveler, mobilyalar, çatal-
kaşıklar; yığınla yadigâr… Buradaki tezgâhlar 
arasında gezinmeli, sonra da üstünüze başınıza 
bir şeyler almaya hemen karşısında kilo ile 
kıyafet satan dükkâna uğramalısınız. Bu kadar 
alışveriş üzerine karnınız acıkınca da istikamet 
Kuzina.
8. Atina sahilleri... Havalar hâlâ güzel. 
Atina’dan fazla uzaklaşmadan denize atlayacak 
pek çok sahil var. Astir, Nalu, Tok Tok bizim 
sevdiklerimiz oldu.
9. Baba Au Rhum… “Kendisi de özel, bu şehre 
de özel kokteylleri akşam nerede içeyim?” 
derseniz, doğru adresi vermiş olalım.
10. Modern Sanat turunda… Eski bir 
dondurma fabrikası içinde kurulmuş olan The 
Breeder, uluslararası platformda isim yapan 
Yunan sanatçıların işlerine yer veriyor. Sofia 
Vamiali’nin 2004’te kendi ailesine ait bir binada 
açtığı Vamiali’s Galerisi ise farklı disiplinlerden 
ve ülkelerden insanları ve işleri bir araya 
getirip yarattığı kürasyonlarla biliniyor. Eleni 
Koroneou Galerisi’nde Michel Majerus, 
Helmut Middendorf, Martin Kippenberger, 
Dieter Roth gibi dünyaca tanınan sanatçıların 
sergilerine denk gelebilirsiniz. Atina’nın 
en eskilerinden ve klâsiklerinden biri olan 
Gallery 7’de de fotoğraftan çizime, deneysel 
işlerden enstalasyona uzanan farklı alanlarda 
keşfedilecek pek çok sanatçı var.
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ATINA’YA YAKIN 3 ADA!
Aegina, Agistri, Hydra. Bunlar Pire 
Limanı’ndan kalkan gemilere atlayıp 
günübirlik gidebileceğiniz adalardan 
bazıları. Bizce hepsine gitmek gerek. 
Neden mi? Ünlü sanatçıların bir 
zamanlar ilham almak için geldiği 
Hydra Adası, hâlâ küçük dükkânları, 
araba girmeyen sokakları, akşamları 
Amalour’da toplaşan yerlileri, 
Hydronetta’dan batan güneşiyle 
popüler… Agistri’de Chalikiada 
kumsalında yatıp dünyadan kopacak 
zamanı yaratmalısınız… Aegina’da ise 
Ammos’ta deniz ürünleri yemek, Klima 
kumsalında güneşi batırmak gerekiyor. 

Three islands near Athens!
Aegina, Agistri, Hydra. These are 
only three of the islands you can 
make a day trip out of by taking 
the boat from Piraeus Harbor. We 
reckon you should visit all of them. 
Why? Hydra Island used to be the 
place frequented by famous artists 
for inspiration back in the day, and 
it continues to be popular, thanks to 
its small shops and narrow streets, 
locals gathered at Amalour on the 
evenings, and view of the setting 
sun from Hydronetta. You should set 
aside time to lie down on the sand 
at Chalikiada beach in Agistri and 
disconnect from the world, and to eat 
seafood at Ammos and watch the sun 
set from Klima beach on Aegina.

HYDRA

AGENIA

AEGINA ADASI AEGINA ISLAND HYDRA ADASI HYDRA ISLAND



BİTPAZARI FLEA MARKET

BİTPAZARI FLEA MARKET

SOKAKLAR STREETS
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Pegasus
Ekopark
Yeni Yerinde!
A New Spot for Pegasus Ekopark! 
Pegasus Hava Yolları’nın, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan 
misafirlerine otopark hizmeti sağlayan Ekopark, 25 Eylül tarihinden itibaren yeni 
yerinde hizmete devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında, merkezi 
konumu ve genişleyen araç kapasitesiyle Ekopark’ta günlük kullanımda indirim de 
yapılarak, fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni Ekopark’ta fiyatlandırmada yapılan 
diğer değişikler ise şöyle: İlk bir saat kullanım ücretsiz, otomobiller için 1-3 saat 
arası 5 TL ve 3-24 saat arası 10 TL.
As of September 25, Ekopark has been continuing to provide parking services to guests 
of Pegasus Airlines at its new location at the airlines’ main hub, Sabiha Gökçen 
Airport. Ekopark is centrally located next to the Sabiha Gökçen Airport and has an 
enlarged vehicle capacity. With the discount for daily use, the price for parking comes 
to 10TL. Other changes in pricing at the new Ekopark are as follows: Up to one hour: 
free parking; 1-3 hours (automobiles): 5 TL; 3-24 hours: 10TL. 
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fair • fuar • messe

Görmeden, Gezmeden, Tatmadan Dönmeyin!

Kasım'da Hatay’da... Tarım ve Mobilya Fuarlarını görmeden, dünyanın en büyük Arkeoloji Müzesini gezmeden,  
Hatay'ın muhteşem mutfağını tatmadan dönmeyin...

Aralık'ta Adana'da... Gayrimenkul Yatırım Fuarı'nı görmeden, Tarihi Taşköprü'yü gezmeden,  
Adana kebabını ve şalgamını tatmadan dönmeyin...

İLETİŞİM: Emek Mah. Barış Blv. No: 21 K: 1- 2 Seyhan / ADANA - TÜRKİYE  T: (322) 459 0606 • F: (322) 459 0610 www.elkafuar.com elkafuar elkafuar

HATAY FUAR ALANI

HATAY FUAR ALANI

Elka Fuarcılık, Anadolu’da önemli 
fuarlara imza atmaya devam ediyor.
Elka Fuarcılık, Anadolu’da önemli 
fuarlara imza atmaya devam ediyor.
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FESTİVALLERİN EN

The 

Sweetest 

Festival

TATLISI
Seyahat ••• travel



Çoğumuzun mutluluk kaynağı olan çikolata, festivallere konu olunca 
dünyanın en tatlı görüntüleri ortaya çıkıyor. Biz de Ekim ayında çikolata 

kokusunun şehrin tüm sokaklarına yayıldığı, dünyanın her yanından 
çikolata tutkunlarının bir araya geldiği iki festivalin peşine düşüyoruz.    

For most of us, chocolate is a fountain of happiness, so the idea of a 
chocolate festival raises sweet expectations. This October, we follow the 
trail of two festivals that f ill the city streets with the aroma of chocolate, 

bringing together chocolate lovers from around the world.

FESTİVALLERİN EN

TATLISI
YAZI / BY Egemen AKAR
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Perugia: Tarihi sokaklarda çikolata kokusu
1993 yılından bu yana düzenlenen Perugia Eurochocolate 
Festivali, “Avrupa’nın en büyük çikolata festivali” olarak 
anılıyor. İtalya’nın Umbria bölgesinin merkezi olan bu tarihi 
şehirde gerçekleşen festival, her yıl yaklaşık bir milyon 
kişiyi ağırlıyor. Aynı zamanda büyük bir çikolata pazarının 
da kurulduğu etkinliğe çikolata ve ilgili diğer sektörlerden 
birçok şirket katılıyor. Bu festivalde çikolata adına hemen her 
şeyi bulmanız mümkün. 10 gün boyunca düzenlenen çeşitli 
buluşmalarda, katılımcılara dağıtılan çikolatanın yaklaşık 190 
ton olduğundan bahsediliyor.
Piazza IV Novembre Meydanı’nda yer alan, yedi metre 
uzunluğundaki altı ton çikolatadan oluşan “CHOCO Selfie 
Çubuğu” enstalasyon çalışması, bu yılki festivalin en dikkat 
çekenlerinden. Bu dev selfie çubuğu ile birlikte çekilen 
fotoğrafları organizasyonun resmi internet sitesinde 
paylaştığınız takdirde hediye çikolata kazanıyorsunuz. Rocca 
Paolina Kalesi etrafındaki alanda, dünyanın en büyük kakao 
üreticilerine ayrılan bölümde ise farklı kültür ve tatları 
keşfedebiliyorsunuz. Bunun yanında çikolataseverler ve 
profesyoneller için çikolata yapım kursları düzenleniyor. 
Çikolatanın sanata dönüştüğü, sokaklarda çikolatadan dev 
heykellerin yapıldığı, çeşit çeşit çikolataları tadabileceğiniz 
Perugia Çikolata Festivali, bu yıl 14-23 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşiyor. 

Perugia: Streets filled with the scent of chocolate  
Known as “Europes’s biggest chocolate festival”, the Perugia 
Eurochocolate Festival has been going strong since 1993. The 
festival takes place in the historic city of Perugia, the capital of 
Italy’s Umbria region, and draws a crowd of around a million 
each year. Taking place at the same time as the festival is a 
huge chocolate market that attracts chocolate companies and 
chocolate-related businesses. Just about anything to do with 
chocolate can be found at the festival. An estimated 190 tons 
of chocolate are distributed to participants during the various 
activities held over the course of the 10-day-long festival.
Among the activities sure to attract the most attention at this 
year’s festival is the “CHOCO Selfie Stick” constructed out of 
six tons of chocolate. Measuring seven meters in length, the 
huge selfie stick will be installed at the Piazza IV Novembre. 
You can win prizes of chocolate by taking your photo with 
CHOCO and posting it on the festival’s official web site. You’ll 
also be able to discover unusual cultures and flavors in the area 
surrounding the Rocca Paolina Castle, which has been reserved 
for some of the world’s biggest cocoa producers. Chocolate-
making workshops for chocolate lovers and professionals will 
also be offered at the festival. With huge chocolate sculptures 
in the streets, and the chance to try out all kinds of chocolate, 
the Perugia Chocolate Festival, taking place this year between 
October 14-23, turns chocolate into an art.

Altı ton çikolatadan 
oluşan “CHOCO Selfie 
Çubuğu” enstalasyon 

çalışması, bu yılki 
festivalin en dikkat 

çekenlerinden. 
Among the activities 

sure to attract the most 
attention at this year’s 
festival is the “CHOCO 

Selfie Stick” constructed 
out of six tons of 

chocolate.

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Roma’ya haftanın 
her günü her şey 

dâhil 45,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Rome 
from İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
45.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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İngiltere: En lezzetli çikolatayı arıyor!
İngiltere’nin heyecanla beklenen etkinliklerinden biri olan ve 
temel çıkış noktası; en iyi lezzete sahip çikolatayı keşfetmek, 
kakao çiftçileriyle doğrudan ortaklığı olan firmaları ve küçük 
zanaatkârları desteklemek ve daha ulaşılabilir fiyatlarda 
çikolata üretimini gerçekleştirmek olan Ulusal Çikolata 
Haftası, bu yıl 10-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. 
12’nci yılını kutlayan ve ülkenin birçok kentine yayılan etkinlik 
boyunca, patlamış mısırlı çikolatadan deniz tuzlu çikolataya 
kadar birbirinden özel çikolataların tadına bakabilir, çikolata 
yapımlarını izleyebilir, çikolata hakkındaki seminerlere 
katılıp bilgi dağarcığınızı genişletebilir, bu etkinliğe özel 
olarak restoran menülerine eklenen ve sınırlı sayıda üretilen 
çikolatalı tatlıları deneyebilirsiniz. 

Çikolata Haftası, Londra’da Olympia National Hall’da, 14-16 
Ekim tarihlerinde gerçekleşecek “The Chocolate Show” ile 
son buluyor. Bu etkinliğin, bu sene en dikkat çeken gösterisi 
ise  marifetli çikolatacılar ile moda tasarımcılarını bir araya 
getirecek olan “Le Salon du Chocolat” olacağa benziyor. 
Çikolatadan yapılmış ya da içerisinde çikolata bulunan çanta, 
kolye gibi aksesuarlarla zenginleştirmiş, birbirinden ilginç 
kostüm ve tasarımların yer aldığı moda defileleriyle ünlenen 
“Le Salon du Chocolat”, şimdiye kadar dünyanın 32 farklı 
şehrinde 193 gösteri düzenlemiş. 

The UK: Searching for the best chocolate!
National Chocolate Week is one of the UK’s most eagerly 
awaited events. Its main aims are to discover the best tasting 
chocolates, support artisan chocolatiers and companies 
that partner directly with cocoa producers and increase the 
economic viability of chocolate production. Now celebrating 
its 12th year, Chocolate Week takes place this year from 
October 10-16. With events being held in various cities 
around the UK, it’s possible to taste all kinds of chocolates, 
from chocolate popcorn to chocolate with sea salt. You can 
also watch chocolate being made, expand your knowledge 
on the subject by attending chocolate-making seminars, and 
sample limited-edition chocolate desserts that have been 
added to restaurant menus especially for the event. 
Chocolate Week culminates with the Chocolate Show held 
at the Olympia National Hall in London between October 
14-16. The most striking activity at this year’s event looks 
set to be “Le Salon du Chocolat”, which will pair up talented 
chocolatiers and fashion designers. To date, “Le Salon du 
Chocolat” has been organized 193 times in 32 cities. The 
fashion show rose to fame as a result of its highly unusual 
costumes and designs that are either made out of or 
contain chocolate, including necklaces, handbags and other 
accessories. 
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 “Le Salon du Chocolat” 
defilesi, marifetli 

çikolatacılar ile moda 
tasarımcılarını bir araya 

getiriyor. 
“Le Salon du Chocolat” 
fashion show will pair 

up talented chocolatiers 
and fashion designers. 

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Londra Stansted 

ve Londra Gatwick 
Havalimanlarına 

55,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 
haftanın her günü 

uçabilirsiniz.
You can fly to 

London Stansted 
and London Gatwick 

Airports start at 
55.99 USD from 
İstanbul Sabiha 

Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights 
all-inclusive prices.

FLY WITH  
PEGASUS

EKİM / OCTOBER 2016 • PEGASUS • 111



Seyahat ••• travel

112 • PEGASUS • EKİM / OCTOBER 2016

Büyülü Işıklarla Kaplı, Hayat Dolu Bir 

MOSKOVA

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Moskova’ya 

haftanın her günü 
her şey dâhil 
65,99 USD’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 
Moscow from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
65.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS



YAZI / BY Vizesiz Geziyorum

C o v e r e d  i n  E n c h a n t i n g 

L i g h t s ,  F u l l  o f  L i f e : 

M O S C O W

İnsanların her daim zarif kuşamları ile dolaştığı, geceleri masalsı ışıklarla kaplı 
bulvarlarında binaların ihtişamla yükseldiği bir şehir Moskova…

Moscow; a city where even in the depths of winter, young people stroll around all day 
in chic outfits and leather jackets, and at night the buildings tower magnificently over 

boulevards covered with enchanting fairy-tale lights...
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Büyülü Işıklarla Kaplı, Hayat Dolu Bir 

MOSKOVA
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oskova’da istediğiniz yere 
rahatlıkla ulaşabilmek 
için müzeden farksız 
metrosunu sık sık 
kullanıyorsunuz. Bu 
sebeple “Moscow Metro 
Map” uygulamasını 
telefonunuza indirmenizi 
öneriyoruz. Yeraltına 
tıkışmak yerine 
meydanlarda, sokaklarda 

dolaşarak gezmek istiyor olabilirsiniz ancak 
bu metro geniş, aydınlık ve ferah. Ayrıca 
Rusya’nın simgeleri ile bezenmiş, 1935 
yılında açılan “Komsomolskaya”, sarayda 
olduğunuzu hissedeceğiniz “Arbatskaya”, 32 
cam panelden oluşan “Novoslobodskaya”, 
adını Sovyet şair Mayakovsky’den alan 
“Mayakovskaya”, Bolşoy Tiyatrosu’nun durağı 
“Teatralnaya”, Rusya-Ukrayna arasındaki 
birlik ve beraberliği simgeleyen “Kievskaya” 
duraklarını görmek, bir müzeyi gezmeye 
bedel. Hemen hiçbir yerde İngilizce anonsa 
ve tabelaya rastlamayacağınız Moskova’nın 
metrosunda kaybolmamak için önemli: Şehir 
merkezine doğru gidiyorsanız bir erkek sesi, 
şehir merkezinden uzaklaşıyorsanız bir kadın 
sesi anonsları yapıyor. 

In Moscow, the metro is like a museum in 
itself, and since you’ll be using it a lot as an 
easy way to get to where you’re going, we 
recommend downloading the Moscow Metro 
Map app onto your smartphone before your 
plane lands. You might prefer to walk along 
the city squares and streets rather than being 
stuck underground, but in fact, the Moscow 
metro is large, well-lit and spacious. With 
symbols from Russian history adorning each 
station, you could even replace a museum 
visit with a tour of the subway system: 
Komsomolskaya, which opened in 1935; 
Arbatskaya, where you’ll feel like you’re 
inside a palace; Novoslobodskaya, with its 
32 stained glass panels; Mayakovskaya, 
named after Mayakovsky, the Soviet poet; 
Teatralnaya, the stop for the Bolshoi 
Theater; and Kievskaya, symbolising the 
friendly relations between Russia and 
Ukraine. Since there are practically no 
English announcements or signs anywhere 
at all in the metro network, to make sure you 
don’t get lost, take note: On trains heading 
towards the city center, a male voice will be 
announcing the stops, and if you’re moving 
away from the city center, you’ll hear a 
female voice.

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

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

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

Türkiye saatiyle arasında  
1 saat fark bulunuyor.

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

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

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

Hungary is an hour behind 
Turkey.

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

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

VIZESIZ GEZIYORUM,  
ENGELSIZ ÖĞRENIYORUM

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

VISA-FREE TRAVEL, OBSTACLE-
FREE INFORMATION

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

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

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

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



MOSKOVA GÜNBATIMI
MOSCOW SUNSET
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İlk gününüzün üç saatini bedava Moskova 
turu ile geçirmeniz hayli yararlı oluyor. Neşeli, 
hevesli ve ilgi çekici tur rehberleri her türlü 
merakınızı gideriyor. Turlar sabah 10.45’te 
başlıyor. Ağırlıklı olarak dışarıda geçen tur, 
sizi iki muhteşem kilisenin içinden geçirerek 
Kremlin’in dışında bırakıyor. 

Rus tarihini, mimarisini ve siyasi iktidarın 
izlerini görebileceğiniz bir yer Kremlin 
Sarayı. Pek çok kez restore edilmiş olan yapı, 
Moskova’nın en eski yapılarından biri. 15’inci 
yüzyılda yapılan Kremlin’in kırmızı tuğlalarla 
örülü kule ve duvarları, Devlet Silahhanesi, 
Patrik Sarayı ve Katedral Meydanı’ndaki 
kiliseleri ziyaretçilere açık. Kremlin’in 
doğusunda, Moskova’nın ana meydanı Kızıl 
Meydan bulunuyor. İsmi Rusça “красный” 
kelimesinden geliyor. Rivayete göre ilk 
zamanlarda anlamı “güzel” olan kelime, 
ahşap binalarla kaplı meydanın sürekli 
yangınlara hedef olmasıyla “kızıl” anlamını 
kazanmış. 

A very useful thing to do on your first day 
in Moscow is to take the free, three-hour 
guided tour of the city. The cheerful, 
enthusiastic and knowledgeable guides 
will be able to answer all your questions. 
The tours start at 10.45 in the morning, 
and while you’ll be outside most of the 
time, the tour also takes you through two 
magnificent churches before it winds up 

in front of the Kremlin.
This is where you can see traces of the whole 

of Russian history, architecture and political 
power. Although it has gone through numerous 
restorations, the Kremlin was originally built 
back in the 15th century, making it the oldest 
structure in Moscow. Visitors can wander 
around its red-brick towers and visit the 
State Armory, the Patriarch’s Palace and the 
churches in Cathedral Square. To the east 
of the Kremlin is Moscow’s main plaza, Red 
Square, whose name derives from the Russian 
word красный. Supposedly, the word once 
referred to something beautiful, but took on 
the meaning of red because the wooden houses 
on the square were constantly catching fire and 
going up in flames. 
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KIZIL MEYDAN
RED SQUARE

MOSKOVA KENT 
MANZARALARI

MOSCOW CITY SCAPES

H E Y K E L  M E Z A R L I Ğ I
Burası Sovyetler 

zamanında şehri süsleyen, 
ancak birliğin dağılmasının 

ardından yerlerinden 
sökülüp bu parka 

doldurulan heykellerden 
oluşuyor. Şimdilerde 

harika bir sanat galerisini 
ve bir tarih kitabını andıran 

bu park, Moskova’nın en 
anlamlı parklarından biri.

M O N U M E N T S ’ 
G R AV E YA R D

A mass of statues which 
used to adorn the city in 
the Soviet era but were 
torn down and brought 

to this park after the 
dissolution of the USSR. 
Now the park resembles 
a marvellous art gallery 
and history textbook in 
one, and it’s one of the 

most poignant locations in 
Moscow.
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MOSKOVA KENT 
MANZARALARI

MOSCOW CITY SCAPES



Moskova Nehir Turu ise Moskova Nehri’ni 
yarıp geçen, tamamen kapalı, buzkıran 
gemileri ile yapılıyor. Yaklaşık iki saat 
süren bu seyir, sizi Radisson Royal Otel’den 
alıp Novospassky Manastırı’nda bırakıyor. 

Hava kararınca mutlaka Gorky Park’ı 
ziyaret edin. Hoşça aydınlatılmış, büyülü 
bir atmosfer yaratan ormanlık alanı 
ve bahçelerinde paten kayan binlerce 
Moskovalıyı izleyebilirsiniz. İşi daha da 
ileri götürüp geç saatlere kadar açık olan 
yerlerden paten kiralayabilir, siz de bu 
deneyime katılabilirsiniz. 

Biraz Olsun Acıkmadık mı?
Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da 
yemeklerin çoğu pancardan yapılıyor sanki! 
Ünlü “Borshch (Borç) Çorbası”nın da rengini 
ve kokusunu aldığı ana malzemesi pancar. 
Pancarla birlikte karnabahar, Brüksel lahanası 
gibi sebzeler ve ekşi krema harmanlanınca 
unutulmaz bir lezzetle tanışıyorsunuz. 
Gün içindeki atıştırmalarınız için biçilmiş 
kaftan ise “Pirojki”. Onu, hemen her yerde 
rastlayabileceğiniz, hamurun içine patates, 
kıyma, peynir hatta lahana koyulup fırınlanan 
küçük Rus poğaçaları olarak bilin. Ruslar 
birçok ülkenin “krep” veya “pancake” dediği 
şeye “blini” diyor. Beklediğiniz gibi tatlı olarak 
reçel ve çikolata ile servis edilenlerin yanı sıra 
havyar, somon, soğan veya peynir ile servisi de 
mevcut. 
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You can also join a Moscow River Tour and 
plow up the Moscow River inside a fully 
enclosed and toasty icebreaker. The tour 
itself lasts two hours and includes pick-up 
in front of the Radisson Royal Hotel and 
drop-off at the Novopassky Monastery. 

The time to visit Gorky Park is just 
around dusk. You’ll find a magical 
atmosphere of handsomely lit, wooded 
paths and gardens, and thousands of 
Muscovites skating on ice. Take it a step 
further and join in the fun by checking out 
a pair of skates from one of the skate-rental 
shops, which are open until late at night.

Aren’t You Even A Little 
Bit Hungry Yet?
Like many ex-Soviet countries in Eastern 
Europe, many popular dishes in Russia are also 
made with beetroot. These include the famous 
borscht soup, which gets its unique color and 
aroma from its main ingredient, beetroot. The 
blend of beetroot, cauliflower, Brussels sprouts 
and other vegetables together with sour cream 
creates an unforgettable taste. Pirojki, on the 
other hand, are just the thing for a quick snack 
during the day. These small pastries are filled 
with potato, minced meat, cheese and even 
cabbage, and you can find them all over the 
place. A blini is the Russian equivalent of what is 
known as a crepe or a pancake in other countries. 
In addition to the usual sweet fillings like jam 

MOSKOVA NEHRİ
MOSCOW RIVER

B O R Ç  Ç O R B A S I
“Moskova’da ne yenir?” 

sorusuna en sıcak 
yanıt, borç’tur.  Şehrin 
soğuğuna birebir gelen 
bu harika kırmızı çorba 

Moskova’nın en ünlü 
yemeği. Sığır eti ve çeşitli 

sebzelerin oluşturduğu 
lezzetli çorba, uzun 
seyahat keşiflerinde 
enerji de verecektir.

B O R S C H  S O U P
The warmest answer for 
the question “What to eat 
in Moscow?” is borsch. 
This red and delicious 
soup warms protects 

you from Moscow’s cold 
and it’s the most famous 

food here. This soup 
that is cooked with beef 
and vegetables, will give 
you the energy you need 

during your travels. 
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Bu şehrin mantısı da meşhur: “Pelmeni”. 
Mantının her hâli güzeldir ama pelmeni 
ayrı bir güzel. Elde açılan hamurunun içine 
yerleştirilen minik köfteler, peynir, lahana 
gibi farklı malzemelerle hazırlanan pelmeni 
damağınızı şenlendiriyor. 

Biri size Gürcülerle Ruslar tartışıyor 
derse, bilin ki tek sebebi “haçapuri”dir. Bir 
çeşit peynirli pide, peynirli ekmek diye 
özetleyebileceğimiz haçapuri, bizim Karadeniz 
pidelerimize kırılan yumurtaya bile ilham 
kaynağı olmuş olabilir.

Moskova’nın en iyi restoranı olarak 
genellikle Café Pushkin öneriliyor. Geleneksel 
kıyafetleriyle müşterileri ağırlayan garsonları 
ve kırmızı kadife kaplı sandalyeleri ile sizi 
geleneksel Rusya atmosferine daha kapıdan 
girişte sokmayı başarıyor. Café Pushkin için 
bir gün önceden rezervasyon yaptırmanızı 
öneriyoruz. (cafe-pushkin.ru) Adres: Tverskoy 
Blvd, 26A. 

and chocolate, blini are also served with caviar, 
salmon, onions, or cheese. The city is also 
famous for its pelmeni, which are similar to 
Turkish mantı and taste just as good. These 
mouth-watering treats are made from hand-
rolled dough filled with ingredients such as 
tiny meatballs, cheese, or cabbage.

If someone tells you that the Russians 
and Georgians have started to argue, know 
that they can only be arguing over one thing: 
Khachapuri. Described simply as a type of 
cheese-filled flatbread, Khachapuri might 
well be the inspiration behind the egg-topped 
pide of Turkey’s Black Sea region.

Café Pushkin is generally regarded as the 
best restaurant in Moscow. With its waiters 
in traditional costume and chairs covered 
in red velvet, the place manages to create a 
traditional Russian atmosphere from the 
moment you walk through the door. We 
recommend that you book a table at least a 
day in advance (cafe-pushkin.ru). Address: 
Tverskoy Blvd, 26A.

M I N I K L E R I  U N U T M A D I K ! 
W E  H AV E N ’ T  F O RG OT T E N 
T H E  L I T T L E  O N E S !

A ST RO N O M I  M Ü Z E S I
A ST RO N O M Y  M U S E U M
Çocuğunuz veya içinizdeki çocuk 
uzay yolculuğunu düşlüyorsa, 
burası kesinlikle ziyaret etmeniz 
gereken bir yer. Müzede astronot 
kıyafetlerini, uzay araçlarını, 
Laika başta olmak üzere uzaya ilk 
giden köpekleri ve hikâyelerini, 
Rus astronotlar hakkında bilgileri 
ve uzayla ilgili daha pek çok 
şeyi bulmak mümkün. Müzenin 
Pazartesi ve Salı günleri kapalı 
olduğunu unutmayın!

If your child (or your own inner child) 
is dreaming about space travel, 
then you absolutely have to pay this 
place a visit. The museum displays 
spacesuits; spacecraft; the first 
dogs in space, starting with Laika, 
with their stories presented along 
with their likenesses; information 
about Russian astronauts; and 
many, many other things related 
to outer space. Don’t forget: the 
museum is closed on Mondays and 
Tuesdays!
  

D U ROV  H AY VA N  T I YAT RO S U
D U ROV  A N I M A L  T H E AT E R

1912’den günümüze kadar gelen 
tiyatro, çocuklar tarafından 
çok sevilen ve gerçekten eşsiz 
bir kurum. Bir yüzyıldır varlığını 
sürdüren, çocuklara büyüleyici ve 
inanılmaz anlar yaşatan tiyatroya 
uğramamak kaybınız olabilir. 

Founded in 1912, this theater is a 
truly unique establishment that 
continues to be immensely popular 
with children. It would be a shame 
to miss out on a visit to this century-
old theater, which has provided 
many a child with mesmerizing, 
unbelievable moments.
  

B E B E K  E V I  M Ü Z E L E R I
D O LL  H O U S E  M U S E U M S

Moskova’da birçok çocuğun 
aklını başından alabilecek bebek 
koleksiyonlarına sahip birçok bebek 
evi müzesi bulunuyor. Müzelerin 
çoğunda farklı etkinlikler ve 
atölyeler de mevcut.

There are a number of doll house 
museums in Moscow, each with 
a collection of dolls big enough 
to set your child’s head spinning. 
Most of these museums also 
host a variety of events and 
workshops.

ASTRONOMİ MÜZESİ
ASTRONOMY MUSEUM

DUROV HAYVAN 
TİYATROSU

DUROV ANIMAL 
THEATER
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MOSCOW STREETS
MOSKOVA SOKAKLARI



VALIZINIZE

EKLEYIN
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AtinaATHENS

WHILE YOU’RE PREPARING 
YOUR BAGGAGE FOR DIFFERENT 
DESTINATIONS, YOU MUST CONSIDER 
THE ATMOSPHERE OF THE REGION. WE 
PICKED THE MOST STYLISH PIECES 
FOR YOU.

MUST-ADDS TO 
YOUR BAGGAGE

MAVİ

FAİK
SÖNMEZ

KOTON

MARC JACOBS

FOREVER NEW

DEFACTO

İPEKYOL

KOTON BABY

İNCİ

RRMFARKLI DESTINASYONLARA YAPACAĞINIZ 
SEYAHATLER IÇIN VALIZINI HAZIRLARKEN BÖLGENIN 
ATMOSFERINE UYGUN PARÇALAR DA SEÇMELISINIZ. 
SEZONUN EN GÖZDE PARÇALARINI SIZIN IÇIN SEÇTIK.
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MoskovaMOSCOW

KOTON

HUGO BOSS

RRM

INCI

ALTINBAŞ

MAVI RRM

FOREVER 
NEW

BERENICE





Viyana
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FENDI

FAİK SÖNMEZ

İPEKYOL

MUDO

KOTON

RRM 

MAVİ

LOFT

İNCİ

SO CHIC

TWIST

VIENNA







Lifestyle
••• yaşam ve stil

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

İZMİR COFFEE FESTIVAL



Neden “Müzesini Düşleyen Resimler”? 
Devrim Erbil, 60 yıllık sanat yaşamı boyunca 
ülkenin önemli kentlerinde, müzelerinde 
ve galerilerinde yüzlerce kişisel sergi açmış 
bir sanatçı. “Müzesini Düşleyen Resimler” 
sergisi ise, kurgusu nedeniyle hem Devrim 
Erbil hem de Bodrum için çok özel bir sergi. 
Öncelikle sergideki resimler, Devrim Erbil’in 
sanat yaşamının önemli dönemlerinden seçip 
kendisine ayırdığı resimler. Bu resimler ayrıca 
Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’nın 
demirbaşları ve Devrim Erbil’in sanatını 
tam olarak temsil eden eserler. Her sanatçı 
için söz konusu olan bir durumdur bu; insan 
çocuklarına olan sevgisini de ayırt edemez 
ama yine de içlerinden bazılarını kendisine 
daha yakın bulur. Devrim Erbil de elinden 
geldiği kadar bazı özel resimlerini korumaya 
çalışmıştır. Bu sergi de bu şekilde oluştu. 
Devrim Erbil, bu resimlerin yerinin artık bir 
müze olması gerektiğini düşünüyordu, bu 
nedenle serginin ismi “Müzesini Düşleyen 
Resimler” oldu.
Peki, sergideki resimler düşlerine 
Bodrum’da mı kavuşacak?  
Bu sergi bir bakıma kimliğini arıyor. Kim 
sahip çıkarsa o kurumun ya da o kentin 
müzesi olacak. Şimdi şans Bodrum’dan yana 
görünüyor. Bodrum Belediye Başkanı Sayın 

Why “Paintings that Imagine Their 
Museum”?
Devrim Erbil has had hundreds of solo 
exhibitions in important cities, museums 
and art galleries across the country over his 
60-year career as an artist. The theme of 
“Paintings Imagining their Museum” makes 
this exhibition special, for both Devrim Erbil 
and for Bodrum. The works included in the 
exhibition are paintings from various points 
in Devrim Erbil’s career that he chose to keep 
for himself. They belong to the Devrim Erbil 
Art, Culture and Education Foundation and 
are a representation of his work as a whole. 
Every artist experiences something along 
these lines: One doesn’t discriminate between 
one’s children, but even so, parents feel a closer 
bond with some children than with others. 
Devrim Erbil has tried hard to hold onto some 
of his most special works, which is how this 
exhibition came about. Devrim Erbil thought 
that at this point the paintings belong in a 
museum, which is why the exhibit is titled 
“Paintings Imagining Their Museum.”
So, will the museum these paintings are 
imagining be in Bodrum?
In a way, this exhibition is looking for its 
identity. Whichever organization or city takes 
care of them will be their museum. For now, 
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Ressam Devrim Erbil’in birbirinden özel eserlerinin yer aldığı 
“Müzesini Düşleyen Resimler” sergisi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 
uzatılarak iki ay boyunca Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür 
Merkezi’nde resimseverlerle buluştu. Merkez’in Sanat Direktörü 
Dilara İnce’den sergi hakkında bilgi aldık.

“Paintings that Imagine Their Museum” is an exhibition showcasing 
unique works by the painter Devrim Erbil. The exhibit was extended 
due to high demand, remaining open for two months at the Şevket 
Sabancı Cultural Center in Bodrum. We spoke to Dilara İnce, the 
centers art director, about the exhibition. RÖPORTAJ / INTERVIEW Sema USLU
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“MÜZESINI DÜŞLEYEN 
RESIMLER”IN ARDINDAN
Af ter  “Paint ings That 
Imag ine Their  Museum”



Bodrum seems to be the lucky one. Bodrum Mayor Mehmet 
Kocadon wants to make Bodrum into a city of art. This is a very 
good decision, because art goes very well with Bodrum. Think 
about it – if international artists were to flock to Bodrum, to 
live here, to produce their artworks here... Bodrum is already a 
world city; there’s hardly anyone who hasn’t heard of it. Today, 
Bodrum is known as a vacation spot, but in the future, it will be 
remembered as a city of art. Then, Bodrum will be truly alive in 
all four seasons, not just the summertime. Even today, Bodrum’s 
wealth of cultural and art activities make it the envy of major 
cities, and we’ve got big plans for the future.
The exhibition was extended due to high demand. 
What sort of feedback have you received?
I must say, the exhibition has been very popular. We’ve had lots 
of positive feedback regarding the opening, the works on view 
and the space. Devrim Erbil considered this interest to be a 
promising development for the “Bodrum: City of Art” project, 
and keeping in mind his busy schedule, we decided we’d be able 
to extend the exhibition for just one more month.
What sort of events are coming up at the center in the 
near future?
For now, we have no further plans to extend this exhibition, 
but Devrim Erbil is always thinking about what might be done 
regarding art in Bodrum. He’s truly passionate about Bodrum, 
and he’s constantly coming up with new ideas to improve it. We 
have great plans for both the city of Bodrum and the Bodrum 
Municipality Şevket Sabancı Cultural Center. We’ll be doing all 
we can to make Bodrum a city of art like the Honorable Mehmet 
Kocadon wants it to be and to increase the prominence of the 
cultural center that the esteemed Şevket Sabancı has so kindly 
presented us with.  ssksm.org
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“MÜZESINI DÜŞLEYEN 
RESIMLER”IN ARDINDAN
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Mehmet Kocadon, Bodrum’u bir sanat kenti yapmak istiyor. 
Bu çok doğru bir karar, çünkü sanat Bodrum’a çok yakışıyor. 
Düşünün bir kere, dünya sanatçılarının burada toplandığını, 
yaşadığını ve eserler verdiğini... Bodrum zaten dünyaya açık 
bir kent, tanımayan yok. Bugün tatil yeri olarak ünlenen 
Bodrum, gelecekte bir sanat kenti olarak da anılacak. Bodrum 
o zaman bir mevsim değil, dört mevsim yaşayacak. Bugün bile 
büyük kentleri kıskandıracak kadar kültürel etkinliğe, sanat 
çeşitliliğine ve zenginliğine sahip olan Bodrum, gelecek için de 
büyük hedeflere sahip bir kent.
Sergi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Nasıl dönüşler 
aldınız?
Serginin çok ilgi gördüğünü söylemeliyim. Sergiyle ilgili çok 
olumlu geri dönüşler aldık. Gerek açılışımız, gerek sergilenen 
eserler, gerekse mekânımızla ilgili. Bu ilgiyi “Bodrum Sanat 
Kenti Projesi” adına olumlu bir gelişme olarak gören Devrim 
Erbil’in programını da göz önünde bulundurarak, serginin 
ancak bir ay daha uzatılabileceğine karar verdik. 
Yakın gelecekte, merkezde sanatseverleri hangi 
etkinlikler bekliyor? 
Bu sergiyi uzatma gibi bir planımız şimdilik yok. Fakat ileriki 
zamanlarda Bodrum’da sanat adına neler yapılabileceğiyle 
ilgili Devrim Erbil’in kafası hiç durmuyor, hep üretiyor ve 
düşünüyor; kendisi tam anlamıyla bir Bodrum tutkunu. Hem 
Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür Merkezi hem de 
Bodrum için çok güzel düşüncelerimiz var. Sayın Mehmet 
Kocadon’un Bodrum’u bir sanat kenti yapma arzusunu 
gerçekleştirebilmek ve Sayın Şevket Sabancı’nın Bodrum’a 
armağan ettiği kültür merkezimizi daha da önemli noktalara 
taşıyabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam ediyor 
olacağız.  ssksm.org 

MEHMET KOCADON, DEVRİM ERBİL, DİLARA İNCE



Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul 
Kukla Festivali, 15-30 Ekim tarihleri arasında 19’uncu kez kapılarını açıyor. Festival’in Proje Ortağı Beze 

Group Kurucu Başkanı Bengü Bilik ile festival hakkında konuştuk.  

Taking place for the 19th time between October 15-30 this year, the International Istanbul Puppet 
Festival brings together the best, most colorful puppet shows from around the world. We spoke with 

Bengü Bilik, the founder and president of Beze Group, project partner of the festival.
RÖPORTAJ / INTERVIEW Umut Kaan ÖZDEMİR

ISTANBUL EKIM’DE 
KUKLALARI AĞIRLIYOR

In  October,  Puppets Make Istanbul  The ir  Home
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Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul 
Kukla Festivali nasıl ortaya çıktı?
Tarihsel olarak baktığımızda çok köklü bir kukla 
geleneğine sahip olmamıza rağmen Uluslararası İstanbul 
Kukla Festivali’ne başladığımız yıllarda birkaç Karagöz 
oynatıcısının dışında Türkiye’de kukla tiyatrosuna pek 
rastlanmıyordu. Bu sebeple Uluslararası İstanbul Kukla 
Festivali’ni yapmaya karar verdik. Bugün festival programına 
baktığımızda birçok Türk kukla grubunu görmekteyiz. Artık 
Türkiye’de gerek üç boyutlu gerek gölge kuklası sahneleyen 
birçok grup var. Kukla Festivali’nin attığı bu tohumların 19 
sene içinde yeşerdiğini görmek çok gurur verici...
Yola çıkarken hedefiniz neydi, festivalin şu an geldiği 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
Festivali yapmaktaki amaçlarımız öncelikle köklü bir 
kukla geleneğine sahip ülkemizin bu geleneğini genç 
nesillere aktarmak, Karagöz’ü dünyaya daha iyi tanıtmak, 
İstanbul’un dünya metropolleri arasında bu kültür-sanat 

The International Istanbul Puppet Festival is now in 
its 19th year. How did the festival get its start?
Historically, the tradition of puppetry has deep roots in 
Turkey, but back in the years when we starting up the festival, 
apart from a couple of Karagöz shows, you rarely came across 
any examples of puppet theater in Turkey. That’s why we 
decided to go ahead with the International Istanbul Puppet 
Festival. If you look at the festival program today, you’ll 
find a lot of Turkish puppet troupes. Nowadays, you can 
find a lot of groups staging puppet shows using either 3-D 
puppets or shadow theater. Seeing that the seeds sown by the 
first Puppet Festival have blossomed over these 19 years is 
something to be proud of.
What do you make of the festival’s current state?
When we established the festival, our aims were to introduce 
the younger generations to Turkey’s long-standing tradition 
of puppetry, to better promote Karagöz theater on the world 
stage, to make sure that Istanbul becomes a leader among 
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dalıyla öne çıkmasını sağlamak, turizm hareketliliğini 
arttırmak ve dünyanın en ünlü sanatçılarını davet ederek 
her yaştan İstanbulluyla buluşturmaktı. İlk yıllarda 
Türkiye’den kukla grubu bulmakta zorlanıyorduk; şimdiyse 
festivalde yer almak isteyen onlarca grup var. Dünyanın 
en iyi kukla sanatçılarını İstanbul’a getirerek ülkemizin 
kukla sanatçılarıyla diyalog oluşturduk. Kukla eğitimi 
konusunda imkânlarımız yok denecek azdı, şimdiyse eğitim 
kurumlarında kukla eğitimi ve atölye çalışmaları üzerine 
gelişen bir taleple karşılaşıyoruz..
Bu yıl festivale hangi ülkelerden kaç sanatçı 
katılıyor?
Bu yılki festivalimize Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Macaristan, Singapur, 
Yunanistan ve Türkiye’den yaklaşık 20 ekip katılacak. Öne 
çıkan gösteriler arasında Philippe Genty Kukla ve Dans 
Tiyatrosu’ndan yetişen bir oyuncu ve bir dekoratörün 
kurduğu Mala Strana Company, İspanya’dan bir kukla 
virtüözü Jordi Bertran Company, İtalya’dan geleneksel 
el kuklası virtüözü Gaspare Nasuto, İstanbullu seyircileri 
“Singapur Sokakları”na taşıyacak Singapurlu bol ödüllü 
Mascots and Puppets Specialists ve Hollanda’dan dans, 
kukla, mask, ışık ve oyunculuğu iç içe yorumlayan, genç ama 
şimdiden önemli kuklacılar arasında yer edinen Ananda 
Puijk Company’yi sayabiliriz. Festivalin ilk gösterisini de 

world cities in this branch of art, to enliven tourism, and 
to invite the best known puppetry artists from around the 
world to Istanbul for residents of all ages to enjoy. At first 
we had a hard time finding puppet troupes from Turkey, 
but now there’s a long list of groups wanting to be included 
in the festival. We’ve developed a dialog between local 
artists and the world’s best puppeteers by inviting them to 
Istanbul. Once we had hardly any chance to teach puppetry, 
whereas today we’re inundated with calls from educational 
institutions asking for training and workshops.
How many artists will be participating this year, and 
from which countries?
Around 20 groups from Austria, Belgium, the Czech 
Republic, France, The Netherlands, Italy, Spain, Hungary, 
Singapore, Greece and Turkey will be in this year’s festival. 
Outstanding acts include the Mala Strana Company, founded 
by a performer and a designer educated at the Philippe 
Genty Puppet and Dance Theater; virtuoso puppeteer Jordi 
Bertran and his company, from Spain; Gaspare Nasuto from 
Italy, a master of traditional hand puppetry; the award-
winning Mascots and Puppets Specialists, who’ll bring the 
streets of Singapore to an Istanbul audience; and the Ananda 
Puijk Company from Holland, a troupe of up-and-coming 
puppeteers who mix dance, puppetry, masks, lighting and 
performance. The festival will open with an impressive piece 
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geleneksel tiyatro teorileriyle gölge kuklasını harmanlayan 
etkileyici oyunuyla Ananda Puijk Company yapacak.
Festival mekânları hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Gösterimler nerelerde gerçekleşiyor?
Festivali bu yıl İstanbul’un her yerinde AVM’lerde, 
konsolosluklarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde, 
tiyatro sahnelerinde, okullarda tüm kesimden gelen her 
yaştan izleyicilerle buluşturacağız. Bunların başında gelenler 
Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Kraliyeti 
Başkonsolosluğu, St. Pulchérie, İtalyan Kültür Merkezi, 
Torium AVM, Mall of İstanbul, Trump Towers vb. Ayrıca bazı 
özel okullar ve bazı belediye salonlarında da özel gösterimler 
sahneleyeceğiz. Bu yıl en önemli etkinliklerimizden biri 
de Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür Merkezi’nde 
açılacak, Karagözümüzü tarihsel kimliği ve sanatsal 
boyutuyla sorgulayan Cengiz Özek yapımı Karagöz 
tasvirlerinden oluşan sergi olacak.
Festivalin önümüzdeki yıllardaki hedeflerinden 
bahseder misiniz?
 2017, festivalin 20’nci yılı olacak. 20’nci yılında 
Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’ni İstanbul’un en 
iddialı festivallerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
önümüzdeki yıldan itibaren Festival’i, bölgesel açılımlarla 
İstanbul’un tanıtım ve pazarlamasına katkıda bulunacak 
şekilde geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

from the Ananda Puijk Company that blends traditional 
theater and shadow puppetry.
Could you tell us a little about the festival venues?
This year’s festival will reach people of all ages and 
backgrounds in every corner of Istanbul – shopping 
centers, consulates, municipality community centers, 
cultural centers, theaters and schools. The main venues are 
Akbank Sanat, the French Institute, the Dutch Consulate, 
St. Pulchérie School, the Italian Cultural Center, Torium 
Shopping Center, Mall of Istanbul and Trump Towers. We’ll 
also be holding some special shows at some private schools 
and community centers. One of the most important events 
on this year’s program is an exhibition at the Küçükçekmece 
Municipality’s Cennet Cultural Center featuring images by 
Cengiz Özek that examine the historical identity and artistic 
dimension of Karagöz.
Could you tell us a little about the festival’s aims for 
the future?
The 20th anniversary of the festival is coming up in 2017. For 
this 20th anniversary, we’re aiming to make the International 
Istanbul Puppet Festival one of the best festivals in Istanbul. 
Another of our goals is that starting next year, we’re hoping 
to develop the festival in a way that contributes to the 
marketing and promotion of Istanbul through regional 
initiatives.
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Kokusuyla 
B Ü Y Ü L E Y E N 
Festivaller
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üzyıllardır, buluşmalar ve 
keyifli sohbetler için en önemli 
bahanelerden biri olan kahve, 
günümüzde adına düzenlenen 
sohbet toplantılarında ve 
festivallerde binlerce kişiyi 
buluşturuyor. “Üçüncü Dalga” 
konseptiyle kendine ayrı bir kültür 

yaratan bu köklü içeceği taçlandıran festivaller, 
programlarındaki etkinliklerle de katılımcılarına 
unutulmaz anlar yaşatıyor.  
Türkiye’nin iki güzel şehri bu yıl iddialı kahve 
festivallerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul 
Coffee Festival geçen yıl ağırladığı 25.500 kişi 
ile Londra ve New York’u geride bırakarak 
“Dünyanın En Büyük Kahve Festivali” unvanını 
alırken, deniz kenarındaki İzmir Arena’da ilk kez 
düzenlenen İzmir Coffee Festival de Türkiye’nin 
iddiasına dâhil oluyor. 

Keyif Arap Yarımadası’ndan
Festivallerin ayrıntılarına geçmeden önce 
kahvenin tarihine doğru kısa bir yolculuğa 
çıkmaya ne dersiniz? Kahvenin keşfiyle ilgili 
öykülerden en çok dillendirileni, bugünkü 
adıyla Etiyopya topraklarına dayanıyor. M.S. 
600 yıllarında Güney Etiyopya’daki Hıristiyan 
manastırlarında yaşayan keşişler, besledikleri 
keçilerin bir bitkinin kırmızı renkli tohumlarını 

Y

For centuries, coffee has been one of the 
best excuses for a rendezvous and pleasant 
conversation. Today, coffee brings together 
thousands of people, with talks and festivals 
dedicated to it. The “third wave” concept has 
led this well-established beverage to create a 
culture unto itself, and the festivals held in its 
honor promise unforgettable moments to all who 
participate in them.
This year, two of Turkey’s most beautiful cities 
will host ambitious coffee festivals. The Istanbul 
Coffee Festival welcomed 25,500 people last year, 
surpassing London and New York to become the 
world’s largest coffee festival. Izmir, on the other 
hand, in a move furthering Turkey’s efforts, will be 
hosting its first coffee festival at the seaside Izmir 
Arena.

A delicious drink from Arabia
 Before we get into the details of the festivals, 
how about a little journey through the history 
of coffee? The story most often told about the 
discovery of coffee has its origins in the region 
that is now Ethiopia. Around 600 AD, monks 
living in Christian monasteries in Southern 
Ethiopia saw that their goats became more active 
after eating the red seeds of a certain plant. When 
they realized this, they too ate these seeds, and 

İstanbul, bu 
yıl üçüncüsü 
düzenlenen 
festivalinde 

kahveyle yaptığı 
dansta adımlarını 
sağlamlaştırırken, 

İzmir, ilk kahve 
festivalinde kahve ve 
deniz kokusunu bir 

arada bulabileceğiniz 
mutlu anlar 
vadediyor.  

While Istanbul has 
cemented the place 
of coffee in the city 

with its third festival, 
Izmir’s first coffee 

festival holds out the 
promise of enjoyable 
moments that blend 
the aroma of coffee 
with the salty scent 

of the sea.
YAZI / BY Şule KÖKTÜRK

Festivals 
with a 

Scent  of  Mag ic



they felt more energetic as a result. For centuries, 
coffee beans were chewed alone or mixed with oil, 
but the practice of roasting them and brewing them 
as a drink only began in the 10th century, in Yemen, 
on the Arabian Peninsula. Istanbul first became 
acquainted with coffee in 1543 during the reign of 
Suleiman the Magnificent. After two Arab merchants 
opened a coffee shop in Tahtakale, coffee became 
one of the most popular drinks in the royal palace. 
Istanbulites congregated at the coffee shops, which 
slowly spread across the city. However, the more 
conservative fractions of society were ill at ease with 
this, and during the reign of Murad III, coffee houses 
were banned. Under Murad IV, severe punishments 
were meted out to anyone who drank coffee or 
smoked tobacco, up to and including execution. 
Finally, Venetian merchants who arrived in Istanbul 
in the 1600s introduced coffee to Europe, where it 
won the hearts of the Europeans, just as it had won 
hearts among the Ottomans.yedikten sonra daha hareketli olduklarını görüyor. 

Bunun üzerine onlar da bu tohumlardan yemeyi 
deniyor ve kendilerini daha dinç hissediyor. Uzun 
yıllar çiğnenerek, kırılarak veya yağla karıştırarak 
yenen kahve çekirdeklerinin kavrulmasına ve 
keyif amaçlı pişirilmesine ise 10’uncu yüzyılda 
Arap Yarımadası’nda Yemen’de başlanıyor. 
İstanbul ise ilk kez 1543 yılında, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında kahve ile tanışıyor. Arap 
kökenli iki tüccar tarafından Tahtakale’de açılan 
ilk kahvehaneden sonra kahve, Saray’ın da 
gözde içeceklerinden biri oluyor. Zaman içinde 
kahvehaneler İstanbul’un her yerine yayılırken 
halkın buraları mesken tutması, muhafazakâr 
kesimleri rahatsız etmeye başlıyor. III. Murat 
döneminde kahvehaneler kapatılırken IV. 
Murat zamanında kahve ve tütün içenler idama 
varan ağır cezalara çarptırılıyor. Sonrasında bu 
toprakların en gözde içeceklerinden biri olan 
kahve, 1600’lü yıllarda İstanbul’a gelen Venedikli 
tacirler aracılığıyla Avrupa’ya taşınıp orada da baş 
tacı ediliyor. 
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İSTANBUL’DA 
KAHVE KOKUSU

İstanbul Coffee Festival bu yıl, “Şehrin 
Kalbinde” sloganıyla, 6-9 Ekim tarihleri 

arasında, DSM Group organizasyonuyla 
gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 

Haydarpaşa Garı’nın tarihi atmosferinde 
düzenlenen festival, bu yıl Maçka’daki 

Küçükçiftlik Park’ta yapılıyor.
The Aroma of Coffee in 

Istanbul
“In the Heart of the City” is the motto 
of this year’s Istanbul Coffee Festival, 
organized by DSM Group. While last 
year’s festival took place amidst the 

historic atmosphere of the Haydarpaşa 
train station, this year’s festival will be 
held at Küçükçiftlik Park in Maçka from 

October 6-9.

F E S T I VA L D E 
N E L E R  VA R ?

 Tadım ve ikramlar, 
baristalardan 
gösteriler, akustik 
konserler, özel 
tasarım ürünler, 
workshop ve 
seminerler, sergiler.

 Kahveyle ilgili 200’e 
yakın marka.

 Norveç, Almanya, El 
Salvador, Yunanistan, 
İngiltere ve ABD’den  
gelen kahve 
uzmanlarından 
eğitimler.

W h a t ’s  a t  t h e 
f e s t i va l ?

 Tastings and 
giveaways, barista 
performances, 
acoustic concerts, 
specially designed 
products, workshops 
and seminars, 
exhibitions.

 Almost 200 coffee-
related brands.

 Seminars with coffee 
experts from Norway, 
Germany, El Salvador, 
Greece, the UK and the 
USA.

E N  I Y I L E R  S E Ç I L I YO R :  Kahve 
konusunda dünya genelinde 
düzenlenen tek resmi organizasyon 
olarak bilinen World Coffee Events’in 
Türkiye seçmeleri, Speciality Coffee 
Association of Europe (SCAE) 
Türkiye tarafından İstanbul Coffee 
Festival kapsamında yapılıyor. “En İyi 
Barista”, “Latte Art”, “Cezve&İbrik 
(Türk Kahvesi)”, “Demleme” ve 
“Kavurma” gibi beş farklı kategoriden 
oluşan yarışmanın birincileri dünya 
şampiyonalarında Türkiye’yi temsil 
ediyor.

C H O O S I N G  T H E  B E S T :  Known as the 
only official organization for 
international coffee competitions, 
World Coffee Events will be selecting 
the Turkey winners during the 
Istanbul Coffee Festival. The 
Speciality Coffee Association of 
Europe (SCAE)-Turkey will judge the 
competition, which is divided into 
five categories: “Best Barista”, “Latte 
Art”, “Coffee Pot and Pitcher (Turkish 
coffee)”, “Brewing” and “Roasting”. 
First-place winners will represent 
Turkey in the World Championships.



İZMİR GİBİ FESTİVAL

İzmir Arena’da, 14-16 Ekim tarihleri 
arasında Next Organizasyon ve 

Ateş Event tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen İzmir Coffee Festival’de 

kahve ve deniz kokusu birbirine 
karışıyor. İzmir Körfezi’nin muhteşem 
manzarasıyla anın tadını çıkaracağınız 

festival için “İzmir gibi bir festival” 
desek yanlış olmaz. Festivale 

katılanlar için ulaşım da düşünülmüş. 
Festival alanından servislerle Bayraklı 

İzban ve Karşıyaka İskele’ye ring 
seferleri yapılıyor.  

A Festival Just Like Izmir 
The aroma of coffee and salty scent of 
the sea will mix it up at the Izmir Arena 
on October 14-16 during the first Izmir 

Coffee Festival, organized by Next 
Organization and Ateş Events. You 

wouldn’t be wrong calling it “A festival 
just like Izmir”, with the fantastic view 
of the Gulf of Izmir adding even more 

flavor to your festival experience. 
Transportation is being provided 
especially for festival-goers, with 

shuttle buses running between the 
festival venue and both the Bayraklı 

İzban Station and Karşıyaka Pier.

I Z M I R  A R E N A’ D A 

14-16 Ekim tarihleri arasında bu yıl ilk 
kez düzenlenen İzmir Coffee 

Festival’de, kahve ve deniz kokusu 
birbirine karışıyor.

The aroma of coffee and salty scent 
of the sea will mix it up at the Izmir 
Arena on October 14-16 during the 

first Izmir Coffee Festival.

F E S T I VA L D E 
N E L E R  VA R ?

 Kahve demlemenin 
inceliklerini, kendi 
kahvenizi demlemeyi 
ve sunumları 
öğrenebileceğiniz 
workshop’lar.

 Çalışmalarını 
yakından 
izleyebileceğiniz 
baristalar.

 İkramlar, kahve 
tadımları.

 Kahve konulu 
fotoğraf yarışmaları ve 
sürpriz hediyeler.

 Resim, heykel, 
fotoğraf sergileri.

 Blues, jazz ve soft 
rock konserleri.

 Dans gösterileri ve 
spor etkinlikleri.

 Çocuklar için 
hazırlanan oyun ve 
eğlence alanları. 

W h a t ’s  a t  t h e  Fe s t i va l ?
 Workshops where 

you can find out about 
the finer points of 
coffee-making, how to 
brew your own, and 
how to serve it.

 Baristas you can 
watch at work from up 
close.

 Giveaways, coffee 
tastings.

A coffee-themed 
photography 
competition and 
surprise gifts.

 Painting, sculpture and 
photography 
exhibitions.

 Blues, jazz and 
soft-rock concerts.

 Dance shows and 
sports events.

 Play areas for children.

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul Sabiha 
Gökçen ve Atatürk 
Havalimanlarından 

İzmir’e haftanın 
her günü her şey 
dâhil 34,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

İzmir from İstanbul 
Sabiha Gökçen and 

Atatürk Airports 
with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at 
34.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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UÇUŞUNUZU YAZA ÖZEL HAFİF 
LEZZETLERLE TATLANDIRIN

PEGASUS’TA SEÇME 
ÖZGÜRLÜĞÜ SİZİN! 

Add Flavor To Your Flight With Light Summer Specials 

At Pegasus, you have 
the right to choose! 

Pegasus, Pre-Order (uçuş öncesi satış) 
menüsüyle ravioliden deniz mahsullerine,
şnitzelden suşiye uzanan 20’den fazla yemek 
alternatifiyle misafirlerine gökyüzünde lezzet 
dolu bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Yaz 
döneminde daha hafif menü seçenekleriyle 
uçuşunuzu tatlandırmak için Pegasus’un Pre-
Order menüsüne göz atabilir ve dilediğiniz 
yiyeceği uçuşunuzdan en az 24 saat öncesine 
kadar f lypgs.com’dan satın alabilirsiniz. 

Yaza özel hafif bir lezzet arıyorsanız 
Pegasus’un pre-order menüsünde yer alan 
düşük kalorili menü alternatifini ya da salata 
çeşitlerini seçebilirsiniz.

Pre-Order Yapmadiysaniz Üzülmeyin
Pegasus, pre-order yapmayan misafirlerine 

de seyahatleri sırasında istedikleri yiyeceği 
seçme özgürlüğü sunuyor. Koltuk ceplerinde 
yer alan Pegasus Cafe menüsünden uçuşunuz 
sırasında tatmak istediğiniz yiyecek ve içecekleri 
seçebilirsiniz. Üstelik Pegasus Cafe menüsü, 
çok kısa bir süre önce daha keyifli bir seyahat 
deneyimi yaşamanız için yenilendi.  Artık 
kendinize en uygun menüyü indirimli fiyatlarla 
oluşturabilmeniz mümkün.

Pegasus’s Pre-Order menu presents our guests 
with the opportunity for a tasty trip through the 
skies with a menu that includes more than 20 
choices off meals, from ravioli to seafood, and 
from schnitzel to sushi. To add flavor to your 
flight during the summer months with lighter 
meal options, you can take a look at the Pegasus 
Pre-Order menu and order your choice of meal 
up to 24 hours prior to your flight through 
flypgs.com.

If you’re looking for a lighter alternative to 
freshen up your summer, you can opt for the low-
calorie meal option or choose one of the salads 
on the menu.

If You Haven’t Pre-Ordered, Don’t Worry.
Pegasus also provides its guests who haven’t 

pre-ordered the opportunity to order food 
during their flight. You can order food and drink 
during your flight from the Pegasus Cafe menu, 
which is located in the seat pocket in front of 
you. What’s more, the Pegasus Cafe menu was 
recently revamped to give you an even more 
enjoyable flight experience. Now, you’re able to 
put together a meal that’s just right for you at 
discounted prices.

Izgara Dana File ve kola 18€ yerine 16€!                          
Izgara Dana File ve şarap 22€ yerine 19€! 
Grilled Steak and coke is 16€ instead of 18€!                        
Grilled Steak and wine is 19€ instead of 22€! 

Izgara Köfte Menü
Grilled Meatball Menu

Izgara Köfte, Bulgur Pilavı ve Izgara 
Sebze, Çoban Salatası, Revani, Taze 
Ekmek

Grilled Meatballs with Vegetables and 
Bulgur Rice, Shepherd's Salad, Turkish 
Dessert "Revani", Freshly Baked Bread

11.00

 

Bulutların Üzerinde Lezzetler
Delicacies Over The Clouds

İçecek Ekle
Add beverage

Yemeğini seç
Choose your meal

Ayın
Fırsatı
Offer of 

the Month

Şinitzel Menü
Schnitzel Menu

Tavuk Şinitzel ve Sote Patates, Akdeniz 
Salata, Çikolatalı Mus, Taze ekmek

Chicken Schnitzel with Sauteed Potatoes 
and Herbs, Mediterranean Salad, Chocolate 
Mousse, Freshly Baked Bread  

 

11.00

Izgara Dana File Menü
Grilled Beef Fillet Menu

Biberiye Soslu Izgara Dana File, Karışık 
Sebze ve Anna Patates, Mevsim 
Salatası, Taze Kremalı Ganaş Pasta, 
Taze ekmek

Grilled Beef Tenderloin Steak with Rosemary 
Sauce, Mixed Vegetables and Anna Potatoes, 
Seasonal Salad, Ganache Roll with Whipped 
Cream, Freshly Baked Bread

15.00
Ücretsiz
Free

Çay, kahve veya
su ikramımız olsun!
Get tea, coffee or 
water for free

İçecek Ekle
Add beverage

Yemeğini seç
Choose your meal

Ayın
Fırsatı
Offer of 

the Month

Yaza Özel 
Hafif Lezzetler

Light Summer 
Specials 
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Su Böreği, Beyaz, Balkan
ve Krem Peynir, Zeytin, 
Domates, Bal, Tereyağ, Ekmek.
Kahvaltı sabah uçuşlarında servis 
edilir ve yoğun talep nedeniyle 
tükenmiş olabilir.

Turkish Style Spinach Pastry, 
Feta, Balkan and Cream 
Cheeses, Olives, Tomato, Honey, 
Butter, Freshly Baked Bread.
Breakfast is served during our 
morning flights. Your selection may 
occasionally be unavailable.

Kahvaltı
Breakfast

8.00

Çay ve Kahve Menüleri
Tea and Coffee Menu

Herhangi bir
atıştırmalık ekle
Add any snackSıcak içeceğini seç

Choose your hot drink

Chocolate &
Vanilla Cake

Çikolatalı
Vanilyalı Kek

7 Days Cacao
Creme Croissant

7 Days Kakao
Kremalı Kruvasan

3.00

Çay Menü
Tea Menu

Çay veya kahve 

ücretsiz

Get tea or coffee

for free

Save up to 

‘ya varan indirim1.00

4.00

Kahve Menü
Coffee Menu
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Bazı ürünlerimiz, yoğun talep nedeni ile tükenmiş 
olabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

TR

Some products may not be available due to high demand. 
Thank you for your understanding.

EN

Ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. We accept credit cards.

Daha Keyifli bir uçuş deneyimi için 
menümüzü yeniledik. Do&Co ortaklığı ile 
Pegasus Cafe’de ürün çeşitliliğini bol, 
kaliteyi yüksek ve fiyatları uygun tuttuk. 

Dilediğin gibi tercih yapabilmen ve kendi 
menünü yaratabilmen için çeşit çeşit 
fırsatlar hazırladık. Keyifle seyahat et diye!

We have refreshed our menu for an even 
more pleasurable flight experience. Our 
meal choices continue to be varied, with 
the food as tasty as ever and the prices 
affordable via our partnership with Do&Co. 

There are plenty of special offers to give 
you the freedom to create your own menu. 
All so you can have the best time on board!

ENTR

Pegasus Cafe’ye Hoş Geldin!
Welcome to Pegasus Cafe!

Izgara Köfte Menü
Grilled Meatball Menu

Çoban Salatası ve Revani ile 
servis edilir

Served with Shepherd's Salad, 
Turkish Dessert "Revani"

11.00

Izgara Köfte Menü
Grilled Meatball Menu

Izgara Köfte, Bulgur Pilavı ve Izgara 
Sebze, Çoban Salatası, Revani, Taze 
Ekmek

Grilled Meatballs with Vegetables and 
Bulgur Rice, Shepherd's Salad, Turkish 
Dessert "Revani", Freshly Baked Bread

11.00

 

Bulutların Üzerinde Lezzetler
Delicacies Over The Clouds

İçecek Ekle
Add beverage

Yemeğini seç
Choose your meal

Ayın
Fırsatı
Offer of 

the Month

Şinitzel Menü
Schnitzel Menu

Tavuk Şinitzel ve Sote Patates, Akdeniz 
Salata, Çikolatalı Mus, Taze ekmek

Chicken Schnitzel with Sauteed Potatoes 
and Herbs, Mediterranean Salad, Chocolate 
Mousse, Freshly Baked Bread  

 

11.00

Izgara Dana File Menü
Grilled Beef Fillet Menu

Biberiye Soslu Izgara Dana File, Karışık 
Sebze ve Anna Patates, Mevsim 
Salatası, Taze Kremalı Ganaş Pasta, 
Taze ekmek

Grilled Beef Tenderloin Steak with Rosemary 
Sauce, Mixed Vegetables and Anna Potatoes, 
Seasonal Salad, Ganache Roll with Whipped 
Cream, Freshly Baked Bread

15.00
Ücretsiz
Free

Çay, kahve veya
su ikramımız olsun!
Get tea, coffee or 
water for free

İçecek Ekle
Add beverage

Yemeğini seç
Choose your meal

Ayın
Fırsatı
Offer of 

the Month

Sandviçini Seç!
Choose Your Sandwich

İçecek Ekle!
Add Beverage

Tatlandır!
Sweeten Your Meal!

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Coca-Cola / Coca-Cola Zero
Coca-Cola / Coca-Cola Zero

6.00

Kendi Menünü Yarat! Create Your Own Menu! 

Büyük Menü
Large Menu

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

Küçük Menü
Small Menu

Peynirli ve Kuru Domatesli Sandwich*
Cheese & Dried Tomato Sandwich*

*Soğuk veya Sıcak
*Hot or Cold

Tavuklu Sandviç
Chicken Sandwich

5.00

5.00

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Sebzeli ve Beyaz Peynirli Dürüm
Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandviç
Mini Fit Sandwich

En Lezzetli, En Taze Sandviçler
The Tastiest and Freshest Sandwiches

5.00

3.00

4.00

Sandviç ekmekleri yükleme yapılan noktalara göre farklılık gösterebilir.
TR

Please note that the type of the sandwich breadmay vary depending on availability at the point of departure.
EN
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Bu Lezzetler için
Delicious Flavours on

Gökyüzünün En Lezzetlisi!
Tastiest on-board menu of them all!

ÇOCUKLAR IÇIN: Yeni kombo menüler 
arasında çocukların tercih edeceği 
alternatif yan ürünler de bulunuyor. 
Minik misafirlerimizin de Eti Çocuk Seti 
veya Mini Sandviçten birini ve yanında 
Nesquik ya da Cappy içeceklerinden 
birini tercih ederek menülerini 
kendilerinin yaratma şansı var.
FOR CHILDREN: Our new combo 
meals also include various side-order 
options for children. Our littler guests 
can choose either the Eti Children’s Set 
or Mini Sandwich and add a Nesquik or 
Cappy to create their very own meal.

İki farklı Sandviç Menüsü ile 
dilediğiniz sandviç, soft içecek ve 
tatlı atıştırmalığı birleştirebilir ya da 
çay ve kahve menülerimizin yanında 
çikolatalı atıştırmalık ürünlerimizi, 
kruvasan veya Pegasus’un çok 
sevilen Çikolatalı ve Vanilyalı Kek’ini 
tercih ederek indirimli fiyatlarımızdan 
yararlanabilirsiniz. 
Our two Sandwich Meal Deals allow 
you to put together a sandwich, soft 
drink, and dessert snack of your 
choice, or, you can take advantage 
of the discount by choosing one of 
our tea or coffee meals, which come 
with a chocolate bar, croissant, or 
slice of Pegasus’s popular chocolate 
and vanilla cake on the side.

Çocuklar İçin
For Kids

Nesquik 

Eti Çocuk Seti
Crax, Cin, Puf, Petito

Eti Kids Set
Crax, Cin, Puf, Petito

Haribo Altın Ayıcık
Haribo Goldbären

Eti Çocuk Seti veya 
Mini Sandviç
Eti Kids Set or 
Mini Sandwich

Çocuk Menüsü
Kids Menu

Cappy / Nesquik4.00

2.00

2.00

3.00

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

Mini Sandviç
Mini Sandwich

3.00

Keyifli ve Sağlıklı Bir Yolculuk İçin
For a fun and healthy on-board experience.

Cabin pressure and lack of movement 
during a flight can cause such problems as 
dehydration, headache or oedema. 
Consuming liquids is useful in overcoming 
these and it is recommended that you drink 
1-2 cups of water every hour.

EN

Uçuş esnasında kabin basıncı, hareketsizlik 
gibi sebeplerle susuzluk, baş ağrısı veya 
ödem sorunu yaşanabilir. Bu ve benzeri 
durumlarda sıvı tüketimi faydalıdır. Saat 
başı içeceğiniz 1-2 bardak su bu sorunların 
yaşanmasını önlemeye yardımcı olur. 

TR

Sıvı tüketimi 
havada da faydalı
Consume lots of liquids on 
board

During the flight, take a walk down the 
aisle and stimulate your blood circulation 
through simple movements whilst seated. 
These simple steps help reduce the risk of 
oedema, prevent muscle cramps and 
assist with digestive health.

EN

Uzun uçuşlarda hareketsiz kalmamaya 
dikkat et. Koridorda yürüyüş yapabilir, 
koltuğunda yapabileceğin küçük 
hareketlerle kan dolaşımını 
düzenleyebilirsin. Tüm bu basit hareketler 
ödem oluşumu riskini azaltır, kas 
kramplarından korunmanı sağlar, mide ve 
bağırsak sağlığını olumlu etkiler. 

TR

Bedeninin harekete 
ihtiyacı var
Your body needs to move

If you have special dietary requirements, 
you can pre-order gluten-free, vegetarian or 
light meal options up to 24 hours before 
your flight. Your food consumption on 
board will determine how you feel after the 
flight. Take notice of your seating 
arrangements, choice of food and liquid 
consumption especially on longer flights.

EN

Beslenme düzeninle ilgili özel bir durumun 
varsa uçuştan 24 saat öncesine kadar ön 
siparişle glütensiz, diyabetik, vejetaryen ya 
da light menü siparişi verebilirsin. Seyahat 
esnasında beslenme biçimi, yolculuk 
sonunda kendimizi nasıl hissettiğimizi 
belirler. İç hat uçuşları genellikle kısa 
sürdüğünden özel bir beslenme stratejisi 
gerektirmese de, uzun uçuşlarda oturma 
düzenimiz, beslenme biçimimiz ve sıvı 
tüketimimiz oldukça önemlidir. 

TR

Özel sağlık 
durumlarına uygun 
yiyecekler
Special dietary requirements

Sandviçini Seç!
Choose Your Sandwich

İçecek Ekle!
Add Beverage

Tatlandır!
Sweeten Your Meal!

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Coca-Cola / Coca-Cola Zero
Coca-Cola / Coca-Cola Zero

6.00

Kendi Menünü Yarat! Create Your Own Menu! 

Büyük Menü
Large Menu

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

Küçük Menü
Small Menu

Peynirli ve Kuru Domatesli Sandwich*
Cheese & Dried Tomato Sandwich*

*Soğuk veya Sıcak
*Hot or Cold

Tavuklu Sandviç
Chicken Sandwich

5.00

5.00

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Sebzeli ve Beyaz Peynirli Dürüm
Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandviç
Mini Fit Sandwich

En Lezzetli, En Taze Sandviçler
The Tastiest and Freshest Sandwiches

5.00

3.00

4.00

Sandviç ekmekleri yükleme yapılan noktalara göre farklılık gösterebilir.
TR

Please note that the type of the sandwich breadmay vary depending on availability at the point of departure.
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Sandviçini Seç!
Choose Your Sandwich

İçecek Ekle!
Add Beverage

Tatlandır!
Sweeten Your Meal!

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Coca-Cola / Coca-Cola Zero
Coca-Cola / Coca-Cola Zero

6.00

Kendi Menünü Yarat! Create Your Own Menu! 

Büyük Menü
Large Menu

Save up to 

‘ya varan indirim2.00

8.00

Küçük Menü
Small Menu

Peynirli ve Kuru Domatesli Sandwich*
Cheese & Dried Tomato Sandwich*

*Soğuk veya Sıcak
*Hot or Cold

Tavuklu Sandviç
Chicken Sandwich

5.00

5.00

Beyaz Peynirli Sandviç
Feta Cheese Sandwich

Sebzeli ve Beyaz Peynirli Dürüm
Vegetable & Cheese Wrap

Mini Fit Sandviç
Mini Fit Sandwich

En Lezzetli, En Taze Sandviçler
The Tastiest and Freshest Sandwiches

5.00

3.00

4.00

Sandviç ekmekleri yükleme yapılan noktalara göre farklılık gösterebilir.
TR

Please note that the type of the sandwich breadmay vary depending on availability at the point of departure.
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Yaza Özel 
Hafif Lezzetler

Light Summer 
Specials 
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KALORISI 
Düşük Lezzetler
LOW-CALORIE DELIGHTS

Yaz tatili sırasında kendinizi şımartıp birkaç 
kilo almış olabilirsiniz fakat diyet sözcüğü sizi 
korkutmasın! Bir öğünde ihtiyacınız olan tüm 
besin öğelerini alıp aynı zamanda sofradan tok 
kalkacağınız, 500 kalori altında harika yemekler 
hazırladık. 

There’s no need to be afraid of the word “diet”, 
even if you did gain some weight spoiling 
yourself over the summer holiday. We’ve 
prepared some delicious dishes that meet all 
your nutritional needs in just one meal and fill 
you up at the same time, all for less than 500 
calories.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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1 porsiyon ton 
balıklı patates 

310 
KALORİ

1 portion of tuna 
potatoes: 

310 calories

TON BALIKLI PATATES

5 adet patates
240 gram yağsız ton balığı
2 çorba kaşığı kapari
1 adet kırmızılahana
Yarım demet nane
1 tatlı kaşığı light mayonez
4 çorba kaşığı az yağlı yoğurt
2 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı
Zeytinyağı

TUNA POTATOES

5 potatoes
240 gr tuna fish (packed in 
water)
2 tbsp capers
1 red cabbage
Half a bunch of mint
1 tsp light mayonnaise
4 tbsp low-fat yoghurt
2 tbsp lemon juice
1 tbsp olive oil

GROUP MEDYA ARŞİVİ / GROUP MEDYA ARCHIVE

HAZIRLANIŞI: Patatesleri haşlayın. Soğuduktan 
sonra kabuklarını soyup halka şeklinde doğrayın. 
Zeytinyağı, yoğurt, limon suyu ve mayonezi çırpın. 
Kıyılmış nane ve kıyılmış kırmızı lahanayı bu sosla 
harmanlayın. Halka patatesleri servis tabağına alıp 
üzerlerine ton balıklarını yerleştirin, kapari ve birkaç 
yaprak naneyle süsleyin. Hazırladığınız sosu da 
garnitür olarak tabağa alın ve servis edin.

PREPARE: Boil the potatoes and let them cool, then peel 
them and slice them into rounds. Mix together the olive oil, 
yoghurt, lemon juice and mayonnaise. Finely chop the mint 
and slice the cabbage, and then add them to the salad 
dressing. Arrange the potatoes in a serving dish, spread 
the tuna fish on top, and then garnish with the capers and a 
few mint leaves. Finally, drizzle the salad dressing on top 
and serve.





1 porsiyon vietnam 
usulü salata  

230 
KALORİ

1 portion Vietnamese 
salad: 

230 calories

VİETNAM USULÜ SALATA

500 gram tavuk göğüs eti
Yarım su bardağı ince bulgur
4 adet salatalık
2 adet kırmızıbiber
3 adet yeşilbiber
1 demet maydanoz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet misket limon
1 çay kaşığı esmer şeker
Tuz

VIETNAMESE SALAD

500 gr chicken breast
½ cup fine bulgur
4 cucumbers
2 red peppers
3 green peppers
1 bunch of parsley
2 tbsp olive oil
1 lime
¾ teaspoon brown sugar
Salt

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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HAZIRLANIŞI: Tavuk göğüs etini tuzlu suda 
haşladıktan sonra didikleyin. Bulguru çukur bir kaba 
alın. Üzerini geçecek kadar kaynamış tavuk suyu ilave 
edin. 10 dakika kadar bekletin. Salatalıkları küp 
şeklinde doğrayın. Kırmızıbiber, yeşilbiber ve 
maydanozu kıyın. Sos için zeytinyağı, limon, esmer 
şeker ve tuzu iyice çırpın. Tüm malzemeyi karıştırın. 
Salatayı servis tabağına alın. Sosu gezdirip servis 
yapın. 

PREPARE: Boil the chicken breast in salt water, let it cool, 
and shred the cooked meat. Place the bulgur in a bowl. 
Pour the broth from the boiled chicken over the bulgur until 
it is just covered. Let it sit for 10 minutes. Cut the 
cucumbers into cubes. Chop the red and green peppers 
and the parsley. Mix together all the salad ingredients, and 
arrange on a serving dish. For the dressing, whip the olive 
oil, lemon, brown sugar and salt, and pour over the salad.





Porsiyon köfte 
+ salata+ pilav: 

430 
KALORİ

1 portion meatballs + 
salad + pilaf: 
430 calories

MAYDANOZLU KÖFTELER

Köfte için
400 gram yağsız kıyma
Yarım limonun rendelenmiş 
kabuğu
1 demet maydanoz
1 çay bardağı irmik
1/5 çay bardağı su
Kimyon, kekik, tuz, karabiber

Salata için
2 adet turp
1 demet marul
1 çorba kaşığı az yağlı yoğurt

Pilav için
1,5 su bardağı haşlanmış 
kepekli buğday
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 tutam rendelenmiş muskat
Tuz, karabiber

MEATBALLS WITH 
PARSLEY 

For the meatballs:
400 gr lean ground beef
Grated rind of half a lemon
1 bunch of parsley
½ c semolina
4 tsp water
Cumin, thyme, salt, pepper

For the salad:
 2 radishes
1 bunch of romaine lettuce
1 tbsp low-fat yoghurt

For the Pilaf:
1.5 cooked wheat bran
1 tbsp olive oil
1 cup water
1 pinch ground nutmeg
Salt and pepper

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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HAZIRLANIŞI: Köfte için kıyma, kıyılmış maydanoz, 
rendelenmiş limon kabuğu, irmik ve baharatları 
karıştırın. Suyu ilave edip yoğurduktan sonra 
istediğiniz büyüklükte şekillendirin. 
•Salata için rendelenmiş turbu, kıyılmış marulu ve 
çırpılmış yoğurdu karıştırın. 
•Pilav için tencerede zeytinyağını ısıtıp haşlanmış 
buğdayı kavurun. Baharatları ve suyu ilave edip orta 
ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocağın altını 
kapatıp 10 dakika dinlendirin. Köfteleri tost 
makinesinin ızgara bölümünde pişirin. Servis 
tabaklarına köfteleri, pilavı ve salatayı aktarıp 
servis yapın.

PREPARE: For the meatballs, mix together the ground 
beef, chopped parsley, grated lemon rind, semolina and 
spices. Incorporate the water into the mixture, and then 
form it into meatballs of whatever size/shape you want. For 
the salad, stir the yoghurt until smooth, grate the radish, 
chop the lettuce and mix them together. For the pilaf, heat 
the olive oil in a saucepan, and add in the wheat, stirring 
until it is coated. Add the spices and water, and cook over a 
medium heat until the water is absorbed. Remove from the 
stove, and let it rest for 10 minutes. Grill the meatballs using 
an electric toast/frying pan. Arrange the meatballs, pilaf 
and salad on plates and serve.





HAZIRLANIŞI: Armutların kabuklarını soyup 
kızılcık şerbetinde 20 dakika bekletin. Beklettiğiniz 
armudu şerbetle birlikte bir tencereye aktarın. 
Şeker, damla sakızı ve tarçını ilave edin. 
Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika 
pişirin. Piştikten sonra servis tabağına aktarıp 
fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Ilık ya da soğuk 
servis yapın.

PREPARE: Peel the pears, cover them with the kızılcık 
syrup, and let them soak for 20 minutes. Put the pears 
and kızılcık syrup in a saucepan, adding the sugar, 
mastic and cinnamon. Cover and let cook on low for 
20 minutes. Remove from the stove, arrange on 
serving plates, and garnish with the basil leaves. 
Serve warm or chilled.

Yaşam ve Stil ••• lifestyle
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1 porsiyon kızılcık 
şerbetli armut tatlısı 

490 
KALORİ

1 portion of pears
 with kızılcık syrup: 

490 calories

KIZILCIK ŞERBETLİ
 ARMUT TATLISI

4 adet sarıkız armudu
2 su bardağı kızılcık şerbeti
3 çorba kaşığı toz şeker
2 parça damla sakızı
2 çay kaşığı toz tarçın
4-5 dal fesleğen yaprağı

PEARS IN KIZILCIK 
(CORNELIAN CHERRY) 
SYRUP

4 pears 
2 cups kızılcık syrup
3 tbsp sugar
2 pieces of gum mastic
1½ tsp cinnamon
4-5 basil leaves





Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi Nedir?
Diğer zayıflama yöntemleriyle kalıcı 
kilo veremeyen hastaları, kalıcı şekilde 
zayıflatmayı amaçlayan ameliyatlardır.

Obezite Ameliyatı Öncesi 
Hazırlık Nasıldır?
Ersoy Hastanesi Obezite cerrahisi kliniğinde 
obezite ameliyatı olacak her hastaya 
öncelikle çok kapsamlı kan testleri, tüm batın 
ultrasonografisi ve gastroskopi yapılır. Hasta; 
obezite cerrahisi, anestezi, endokrinoloji, 
psikiyatri, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları 
uzmanları tarafından da muayene edilir. 
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Tanıtım

Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Tetkikler ve muayeneler tamamlandıktan 
sonra obezite tedavi ekibi, Obezite cerrahı 
başkanlığında toplanır. Hastayı ve sonuçlarını 
değerlendirir. Hastanın obezite ameliyatı 
olup olamamasına, olacaksa hangi obezite 
ameliyatını olacağına karar verilir.

Uzun Dönem Tekrar Kilo Alınması
Beslenmesine dikkat etmeyen bir kısım 
hastalarda ameliyattan sonra geride bırakılan 
mide tekrar genişleyebilir. Bu durumlarda 
hasta bir miktar kilo alabilir. Obezite cerrahisi 
sonrası uzun dönemde tekrar aynı miktarda 
kilo alma olasılığı % 3-4’ tür.

OBEZITE CERRAHISI 
KIMLER IÇIN UYGUNDUR?

AMELIYAT SONRASI DÖNEM

Endokrinolog, dahiliye uzmanı ve 
diyetisyen kontrolünde uzun süre 
diyet - egzersiz yapıp başarılı 
olamayanlar
                
Vücut kitle indeksi 40’ tan büyük olan 
kişiler
                
Vücut kitle indeksi 35’ ten büyük 
hipertansiyon, şeker gibi ek hastalığı 
olanlar
                

Ameliyat sonrası dönemde her şey 
olağan seyreder ise hastanede yatış 
süreniz 2-3 gün olacaktır.
                
Önce ağızdan sıvı gıdalara 
başlanacaktır. Sıvı beslenmeyi 
takiben taburcu işlemleriniz 
yapılacaktır.
                
Taburculuk sonrası dönemde 
beslenme ve günlük aktivitelere ait 
ayrıntılı bir bilgilendirilme sözlü ve 
yazılı olarak sağlanacaktır.B

u 
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r 
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nd
ır

.

Ersoy Hastanesi Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Servet TALİ; obezite 
cerrahi operasyonlarının diğer zayıflama yöntemleriyle kalıcı kilo veremeyen 
hastaları kalıcı şekilde zayıflatmayı amaçladığını belirterek, günümüzde 
yapılan obezite ameliyatlarının oldukça iyi sonuçlar verdiğini, hastalarda 
görülebilecek komplikasyonların önemli ölçüde azaldığını ve iyileşme 
sürelerinin kısaldığını belirterek, obezite cerrahisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
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Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Obezite Cerrahisinde Hangi 
Ameliyatlar Yapılır?
Mide Balonu: Mide balonu obezite 
tedavisinde uygulanan etkili 
yöntemlerdendir. Balon mideye gastroskopi 
ile sönük bir biçimde yerleştirilir daha 
sonra midede içine serum fizyolojik konarak 
şişirilir. İhtiyaca göre balonun içindeki sıvı 
artırılıp azaltılabilir. Balon, mide içinde 
serbestçe hareket edebilir. Ancak balon 
tedavisi kalıcı değildir. Balonun hastanın 
ihtiyacına göre 6-12 ay içinde çıkarılması 
gerekir. Balon midede iken hasta fazla 
yiyemez. Bu şekilde kilo kaybı olur. Balonun 
midede olduğu süre içerisinde diyetisyenden 
de destek alarak hastanın yeme alışkanlığı 
değiştirilmeye çalışılır.

Mini Gastrik Bypass: Mini gastrik bypass, 
hem mide hacmini azaltarak kısıtlayıcı etki 
yapan, hem de alınan besinlerin emilimini 
azaltan bir ameliyattır. Tansiyon yüksekliği 
ve şeker hastalığı gibi obeziteye bağlı 

metabolik hastalıkların tedavisinde de çok 
etkilidir.

Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi): Sleeve 
gastrektominin en büyük avantajı sindirim 
sisteminin doğal yolunda herhangi 
bir değişiklik yapılmamasıdır. Mide 
fonksiyonlarında bir değişiklik olmaz, sadece 
mide hacmi küçülür. Dolayısıyla az miktarda 
da olsa normal olarak her tür gıda tüketilebilir. 
Ameliyatla açlık hormonu olarak bilinen ghrelin 
hormonunun salgılandığı bölge de çıkarıldığı 
için, tüp mide ameliyatı olan hastalarda 
ameliyat öncesine göre çok daha az açlık hissi 
oluşur. Emilim etkilenmediği için ameliyat 
sonrası vitamin ve mineral eksikliği de diğer 
obezite ameliyatlarına oranla çok daha azdır. 

R-Y Gastrik Bypass: Mini Gastrik Bypass’ 
dan farkı, safra reflüsünü engelleyen bir safra 
saptırıcı bağlantı taşımasıdır. Küçülen mide 
ile alınan gıda miktarı, Bypass ile de gıdaların 
emilimi azaltılmış olmaktadır. 

AMELIYAT SONRASI DÖNEM

OBEZITE AMELIYATI 
UZUN DÖNEM SONUÇLARI

Hastaların tamamına yakını ciddi 
biçimde kilo verir. 
                
Şeker hastalığı var ise ya tamamen 
düzelir ya da daha iyi kontrol altına 
alınır, ilaç gereksinimi azalır.
                
Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği 
düzelebilir. 
                
Dizler ve diğer eklemler rahatlar, 
ameliyat gereksinimi azalır.
                
Uyku apnesi düzelir, daha kaliteli uyku 
uyunur.
                
İç organlarda, özellikle karaciğerde 
oluşan yağlanma azalır.
                
Kısırlık problemi olan bayanlarda 
doğurganlık artar, erkeklerde cinsel 
fonksiyonlar düzelir.
                
Hastaların tamamına yakını; kendine daha 
fazla güvenen, ileriye daha fazla umutla 
bakan ve daha sağlıklı kişiler olurlar.
                
Bu düzelmelere bağlı olarak hastanın 
hem yaşam kalitesi düzelir, hem de 
ömrü ortalama 10-15 yıl uzar.
                
Obezite ameliyatı sonrası ameliyat 
yerlerinde uzun dönemde nadiren (% 
1 – 4) darlık gelişebilir. Bu darlıklar ya 
endoskopik balon uygulamaları ya da 
ameliyatla genişletilir.

facebook.com/ErsoySaglikGrubu

twitter.com/ErsoySaglikGrup

instagram.com/ersoyhastane/



Bir kibrit kutusu peynir, iki zeytin…Yıllardır 
hayatımızda diyet listeleri var. Her sonbahar 
kaydolduğumuz spor programları… Vücudu 
şekillendirmek için o bölgedeki yağ 
hücrelerinden kalıcı olarak kurtulmak tek 
çözüm! Bölgesel yağlarınız şeklinizi bozuyorsa 3D 
Lazer Lipoliz teknolojisinden faydalanın. ‘Simit’ 
dediğimiz pantolonların üzerine binerek canınızı 
sıkan bel-göbek bandınıza, jinekomastinize (erkekte 
meme yağlanması), gıdınıza bir an önce 3D lazer 
lipoliz yaptırarak, hayatı daha keyifli hale 
getirebilirsiniz. 3D lazer lipoliz ardından spor 
yapmak müthiş bir zevk! Kaslarınız görünecek, 
sporun sağladığı fit görüntüyü bölgesel yağ 
birikintileri gölgelemeyecek! Estetik ve Plastik 
Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Eroğlu ve Medikal 
Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu ile 3D lazer lipoliz 
yöntemini konuştuk.

Tanıtım

3D LAZER LIPOLIZ ILE TÜM GÖZLER
SIZIN ÜZERINIZDE OLACAK!

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

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

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

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

3D Lazer Lipoliz teknolojisiyle yağ hücre 
sayısı azaltılıyor. Kilo alsanız bile uygulama 
yapılan bölgenin şekli bozulmuyor.

3D LAZER LIPOLIZ ILE TÜM GÖZLER
SIZIN ÜZERINIZDE OLACAK!
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UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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



UÇUŞ AĞIMIZ 
Our Flight Network

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

Yolcu hakları hakkında bilgilendirme ... Information about passenger rights

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

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

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

HAVALİMANINDA SIRA BEKLEMEDEN
RAHAT UÇMANIN YOLU:

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

WHAT THE BENEFITS OF ONLINE 
CHECK-IN ARE:

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

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

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

 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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SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation

LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

ISTISNALAR: 
 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 

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

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

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

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

SIVI TAŞIMA KURALLARI
Regulation for Liquid Transportation
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ZEYTİNYAĞI, BAL VE PEKMEZ ÜRÜNLERİ 
İLE İLGİLİ GIDA TAŞIMA KURALLARI
Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
must be signed at check-in.

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

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

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

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

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

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

5 KG 5 KG

5 KG

5 KG
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MISAFIRLERIMIZ IÇIN ÖNEMLI HATIRLATMALAR
Important Reminders for Our Guests

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

UÇAĞIMIZA HOŞ GELDİNİZ!
Welcome on Board! 

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

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

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

 atmaktan sakınmak

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

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

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

 its occupants

Kabin ekibinin söylediklerine 
uyun. You must follow cabin 

crew instructions.

Uçuş emniyetini 
tehlikeye atmayın. 

Do not endanger aircrafts’ 
safety of flight.

 

Uçağa ya da içindeki 
eşyalara zarar vermeyin. 

Do not damage the aircraft or 
on-board equipment.

Sigara içme 
düzenlemelerine 

uyun. 
Do not ignore smoking 

regulations.

Genel düzeni bozan 
davranışlarda bulunmayın. 

No disorderly conduct. 

Uçuşunuzun keyfini 
çıkarın ve diğerlerinin de 

keyif almasına 
müsaade edin. 

Enjoy your flight and allow 
others to 

enjoy theirs.

Güvenli ve makul 
davranışlarda bulunun. 

Behave in a safe and 
appropriate manner.

Korkutucu davranışlarda 
bulunmayın. 

No intimidating behaviour.

Sözlü veya 
fiziksel tacizde 
bulunmayın. No 
verbal or physical 

assaults.

Kabin ekibine ve diğer 
misaf irlere saygı gösterin. 

Respect your crew members 
and fellow passengers.
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UÇAĞIN İÇİNDEYKEN İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR
Offences and Other Unruly Behavior Committed On Board Aircraft

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

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

 uçaktaki düzeni ve disiplini bozacak davranışlar

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

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

 hırsızlık
 Yasak olduğu sırada taşınabilir elektronik cihaz   

 kullanma
 Uçağın içindeki şahısların ya da uçuş emniyetini veya  

 güvenliğini tehlikeye atma

According to the Civil Aviation Regulations 
the following are considered unacceptable 
behaviors on board: 
 Asid from the first letter of each first word there is no  

 need for the upper case letters here
 Assault and Other Acts Endangering Safety or   

 Jeopardizing Good Order and Discipline on Board a  
 Civil Aircraft 

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

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

 of the flight

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

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

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

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

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

Duman algılayıcılarını kurcalamak
Tampering with smoke detectors

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

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

 REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management BKL-SEC-002 Rev.00 - 24.06.2016
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BİR ÜLKEYE GİRMEK İÇİN
İHTİYACIN OLAN TÜM BELGELER

TEK TIKLA KARŞINDA

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

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

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

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

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

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

Minimum 
pasaport süresi

Minimum passport 
validity requirement

Vize 
gereksinimleri

Visa requirements

Ülkeye giriş için geçerli 
olan seyahat evrakları

Documents valid for entry 
into country of arrival

Yanında olabilecek
maksimum nakit 

miktarı
Maximum amount of 

cash that can be brought

Gereken 
vergiler
Required 

taxes/duties

Evcil hayvanların 
seyahatleriyle 

ilgili bilgiler
Requirements for 

travelling with pets

Sağlık uygulamaları
ve önerileri

Health 
regulations and 

recommendationsWhat is Timatic?

ÖNEMLI:



Timatic Nasıl Kullanılır?

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

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

How to use Timatic?

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

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

Aldığın biletin PNR 
numarası ve soyadınla 

birlikte sisteme gir. 

Enter the PNR number 
on your ticket and

 your surname.

“Doküman Kontrolü” 
yazısına tıkla. Ekrandaki 

sorulara cevap ver.

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

the screen.

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

If you’re travelling overseas on a Turkish passport, the first thing you need 
to do is purchase a Tax Duty stamp. If you forget, you’ll be turned back at 
security, which means you’ll have to queue all over again.
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, TRANSFER MİSAFİR YÖNLENDİRME TABLOSU
Guidance Board For Transfer Guests  From Sabiha Gökçen Airport

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

HAYIR  I  NO

EVET  I  YES

EVET  I  YESEVET  I  YES

EVET  I  YES

Bağlantılı 
uçuşunuz dış 
hatlara mı?

Is it an 
international 

flight?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Biniş kartınız 
var mı?

Have you 
got your 
boarding 

pass?

Dış Hatlar
International Line

İç Hatlar
Domestic Line} }

Transfer desk’e gidip 
biniş kartınızı alınız.

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

Biniş kartınız ile x-ray 
kontrolünden geçerek 

hızlı bir şekilde üst 
kat gidiş salonuna 

geçebilirsiniz.
Immediately clear 
security with your 
boarding pass and 

proceed to the 
departures hall upstairs. 

İç hat sefere devam 
ediyorsanız.

If you’re transferring 
to a domestic flight.

Biniş kartınızı alır almaz

As soon as you get your  boarding pass

Geliş pasaport 
kontrolünden hızlı 
bir şekilde geçiniz.
Proceed to passport 

control at arrivals.

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

DIŞ HATLAR GELİŞ SALONU’NA HOŞ GELDİNİZ
Welcome to International Arrivals

BAĞLANTILI 
UÇUŞUNUZ VAR MI?

DO YOU HAVE A 
CONNECTING FLIGHT?

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

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



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

İÇ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DIŞ HAT UÇUŞLARDAN GELEN
 Dış hat uçuşa devamı olan 

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

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

DOMESTIC ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto an 

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

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

INTERNATIONAL ARRIVALS
 Those of our guests who are continuing onto 

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

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

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

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

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

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

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

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

SIRA BEKLEMEYİN, KİOSKLARDAN BİNİŞ KARTINIZI 
BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 

166 • PEGASUS • EKİM / OCTOBER 2016

BİLGİ
Info

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

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



SIRA BEKLEMEYİN, KİOSKLARDAN BİNİŞ KARTINIZI 
BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ALIN
GET YOUR BOARDING PASS FROM THE KIOSKS IN LESS THAN A MINUTES WITH NO WAIT 

SUDOKU
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BİLGİ
Info

KOLAY Easy ORTA Moderate

Pilota yardım et Help the pilot



ÇENGEL BULMACA

Resimdeki
aktör

Bir kış 
sebzesi

Bozukluk,
yanlışlık
Bir deniz

taşımacılığı

Kıtır

Yergisel

Bir şeyin 
tutulacak
bölümü

Tahta perde

Cilve

Halis, arı

Zatürree

Çekişme,
kavga

Taktik
İcar

Vadi 
rüzgarı

Sesle ilgili

Konya’nın
bir ilçesi

Sözcük
karışıklığı

Taraf
Kişi

Bir nota

Hava basıncı
birimi

İmalı
Ad belirtip

yapılan

Bir sayı

Kalıcı,
ölümsüz Belirti

Koca

Muğla’nın
bir ilçesi

Kuram Beden
yapısı

Papağan

Dilsiz

Faiz

Ayak

Bir tür 
balık ağı

Lahza

Bayağı, kaba
biçimde

Lezzet

Kırmızı
Akımtoplar

Ceriha

Bağlam
Radyumun

simgesi
Bir üzüm

türü
Uzak

Tüzük

Lityumun
simgesi

Tayland’ın
eski adı

Vezir

Uzayda yer
kaplama

Köy zengini

Sicilya 
yanardağı

İsyancı

Zabıt

Serbest
bırakma Sevi

Aksaklık
Söz

Edebiyatın
bir dalı

Kafa
Rusça evet

Çin 
başkenti

Bir kadın 
giysisi

Avrupa 
Futbol 
Birliği

Bayrak
Cihaz, aygıt

Asya’da 
bir göl

Hangi yer “Tarık ...”
(aktör)

Profesyonel
olmayan

Elçilik 
uzmanı

Ceylan

İmkan

Baş çoban
Çoban

üstlüğü

Bir bağlaç

Litre 
(kısa)

Beddua

İnatçı
İnce, narin Dişi geyik

Sürgün Şehir

HAZIRLAYAN / BY Mustafa BAŞARAN
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CROSSWORD

Actor in the
picture 
London 
district 

Big load 
Socks and
stockings
and tights

collectively

Sacrificed
himself 

Go back 

Egyptian
boy king 

Safe place 
Cleopatra

biter 

007, for one 

Illegal firing 

A well that
yields oil 

Even if,
briefly 

Absorbed,
as a loss 

Destroy the
interior of 

Catalog

Long period
of time 

Greetings

Arrogant

Danger 
signal 

Downright 

Greek
cheese 

British John 

Kind of 
column 

Neat Catch Control A job in an
organization 

Charge 

Dermal de-
velopment 

Kind of 
instrument Gorilla Calyx part 

"Your
majesty" 

Alterna-
tively

Lazybones

Shag rugs
made in
Sweden 

Colony
member Angle "I" problem Synagogue

scroll Obligation
Symbol of
platinum 
Square, 
for one

Opera
house box 

Assortment

Common
soccer
score 

Floor covering 
Even one 

Symbol of
industry 

Cause to
combine

with iodine 

A thin rod
used by a
conductor 

Back, 
in a way Blockhead Climb 

Second
childhood 

Play 
(with) 

Attack 
Informal term
for a wealthy

person 
Deep-six Abbr. for

Tantalum 
Big coffee

holder
Studies 

intensively

Gone
A brittle
aromatic

resin used
in varnishes

Jest

Building
material 

Barely 
beat 

Young cow Fat letters Kind of 
approval

Rabbit's
favourite 

Freddy Kru-
eger's street

African 
antelope 

Wine valley 
Back 

muscle, 
familiarly 

Crabapple-
like fruit 

Small 
dynamo 

Overwhelm Vacation
destination Cave 

ÇENGEL BULMACA
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CEVAPLAR I ANSWERS

Resimdeki
aktör

Bir kış 
sebzesi

Bozukluk,
yanlışlık
Bir deniz

taşımacılığı

Kıtır

Yergisel

Bir şeyin 
tutulacak
bölümü

Tahta perde

Cilve

Halis, arı

Zatürree

Çekişme,
kavga

Taktik
İcar

Vadi 
rüzgarı

Sesle ilgili

Konya’nın
bir ilçesi

Sözcük
karışıklığı

Taraf
Kişi

Bir nota

Hava basıncı
birimi

İmalı
Ad belirtip

yapılan

Bir sayı

Kalıcı,
ölümsüz Belirti

Koca

Muğla’nın
bir ilçesi

Kuram Beden
yapısı

Papağan

Dilsiz

Faiz

Ayak

Bir tür 
balık ağı

Lahza

Bayağı, kaba
biçimde

Lezzet

Kırmızı
Akımtoplar

Ceriha

Bağlam
Radyumun

simgesi
Bir üzüm

türü
Uzak

Tüzük

Lityumun
simgesi

Tayland’ın
eski adı

Vezir

Uzayda yer
kaplama

Köy zengini

Sicilya 
yanardağı

İsyancı

Zabıt

Serbest
bırakma Sevi

Aksaklık
Söz

Edebiyatın
bir dalı

Kafa
Rusça evet

Çin 
başkenti

Bir kadın 
giysisi

Avrupa 
Futbol 
Birliği

Bayrak
Cihaz, aygıt

Asya’da 
bir göl

Hangi yer “Tarık ...”
(aktör)

Profesyonel
olmayan

Elçilik 
uzmanı

Ceylan

İmkan

Baş çoban
Çoban

üstlüğü

Bir bağlaç

Litre 
(kısa)

Beddua

İnatçı
İnce, narin Dişi geyik

Sürgün Şehir

K S Y S T S N
P I R A S A A N A B A T İ K

V O K A L P A R A F A Z İ
K A R A T A Y Z A T B A R

N O M İ N A L B A K İ A
Ü Ç E R N A Z A R İ Y E

T U T İ N E M A
L A L K P A A N

T A T Y A R A
A L R A D E M E T

I R A K L İ O
S T A T Ü S İ Y A M

U Z A M A S İ
A Ğ A Ü E T N A

K A L B D U E F A
A R I Z A A P A R A T Ş

O A T A Ş E O L A N A K
A M A T Ö R K E P E N E K

A H R A K İ K M A R A L
A N U T L İ N E T K E N T

Actor in the
picture 
London 
district 

Big load 
Socks and
stockings
and tights

collectively

Sacrificed
himself 

Go back 

Egyptian
boy king 

Safe place 
Cleopatra

biter 

007, for one 

Illegal firing 

A well that
yields oil 

Even if,
briefly 

Absorbed,
as a loss 

Destroy the
interior of 

Catalog

Long period
of time 

Greetings

Arrogant

Danger 
signal 

Downright 

Greek
cheese 

British John 

Kind of 
column 

Neat Catch Control A job in an
organization 

Charge 

Dermal de-
velopment 

Kind of 
instrument Gorilla Calyx part 

"Your
majesty" 

Alterna-
tively

Lazybones

Shag rugs
made in
Sweden 

Colony
member Angle "I" problem Synagogue

scroll Obligation
Symbol of
platinum 
Square, 
for one

Opera
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3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de

Vodafone

Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin 
keyfini çıkarın.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Şimdi izle.

3 ay hediye Netflix üyeliği sadece 4.5G Red 10, 4.5G Red Elite ve Red Elite’te geçerlidir.
Diğer Red Tarifeleri Netflix Paketi’nden, aylık 9,90 TL’lik data paketiyle faydalanabilir.
Hediye Netflix üyelikleri dışındaki Netflix Paketi, aylık 9,90 TL’ye 3 ay geçerli aylık 1 GB paket alımlarıyla faydalanabilmektedir. 1 GB paketle 3 aylık Netflix üyeliği otomatik 
tanımlanacaktır. Sadece üyelik bilgileri doldurulmalıdır. Yeni gelen, mevcut aboneler için geçerlidir. Hediye Netflix sadece 3 aylık standart paket (aynı anda 2 cihazdan yayın/HD) 
için geçerlidir. İzlemek için Netflix uyumlu cihazla, internet bağlantısı gereklidir. Netflix hakkı devredilemez, paraya çevrilemez, başka paketle değiştirilemez, birleştirilemez. 1 GB 
yurtiçinde geçerlidir. 3 ay sonunda isteğe göre, Netflix üyeliği aylık 27,99 TL’lik standart paketle mevcut üyelik koşulları kapsamında ücretlendirilecektir, aksi takdirde otomatik 
sonlandırılacaktır. Değişiklik hakkı Vodafone ve Netflix’te saklıdır. 29.10.2017 - 25.03.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Detaylar: netflix.com/termsofuse ve vodafone.com.tr



D E R G İ Y İ  A L A B İ L İ R S İ N İ Z • • • Y O U R  C O M P L I M E N TA RY  C O P Y

KUTLU OLSUN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız

HAPPY 29 OCTOBER REPUBLIC DAY 

E K İ M / O C T O B E R  2 0 1 6

Her şey çözülür!
Tabii mükemmel bir uykuyla…
En yaygın 5 uyku problemini çözmek için
Uluslararası Uyku Kurumu ile birlikte tasarlanan
Serta Perfect Sleeper ile uykusuzluk gidiyor,
mükemmel uyku geliyor.

• Uykuda fazla hareketi azaltır.

• Sırta ve omurgaya destek verir.

• Uykuda vücut ısısını dengeler.

• Çiftlerin birbirini rahatsız etmesini önler.

• Yatak ve yatak kenarları çökmeye dirençlidir.

%20
indirim

Kampanya sadece Serta markalı Perfect Sleeper yatakların tüm ölçülerinde geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak için Test Dream iletişim formu doldurmak zorunludur. KDV 
dahil tavsiye edilen perakende indirimli fiyat 01.10.2016-31.10.2016 tarihleri arasında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Yatsan kampanya koşulları ve tarihleri üzerinde önceden 
belirtmeksizin değişiklik yapma ve belirtilen kampanya tarihlerinden önce kampanyayı sonlandırma haklarına sahiptir. KDV veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişik-
likler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. Kampanya koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bir Yatsan yetkili satıcısına başvurunuz. Tipografik hatalar-
dan Yatsan sorumlu tutulamaz.
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